Martin Luthers udlægning
af Første Mosebog
ANDET BIND AF BOGUDGIVELSEN
KAP. 11,27 – 25,10

Kap. 11, 27
Her skal vi nu begynde på den tredje del af denne Første
Mosebog. For i den første beskrives den første verdens historie ligetil Syndfloden. I den anden det, som sket efter
Syndfloden indtil Abraham, hvilket tilsammen ganske vist
kan synes at være en såre kort historie, når man vil sammenligne det med de historier, som verden sætter mest pris
på. Men heri overgår den alle, skønt nok så herlige, historier om verden, at den viser, både at Gud talte med den
hellige mand, så vel som også, at forjættelsen om Kristus,
som skulle komme, blev givet patriarken Sem, dog sådan,
at også Jafet skulle blive delagtig i den samme forjættelse.
Denne forjættelse lyste i hine tider ligesom en sol, så de
fromme langt borte kunne se Kristi dag og i dette håb overvinde, hvad den utaknemmelige verden og den forbitrede
fjende Satan ville tilføje dem for kummer, jammer og nød.
Nu følger den tredje del eller den tredje bog, hvori ikke
alene en ny slægt, men også en ny forjættelse tager sin begyndelse. For hvorfor skulle vi ikke kalde dette en ny verden eller en ny slægt, til hvilken der fra Himlen sendes et
nyt ord ned? Og dette er et kosteligt smykke og en særlig
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ære, som Gud viser Abraham, at han taler med ham og foreholder ham forjættelsen om det afkom, hvori alle folk
skal velsignes.
Noget sådant finder du ikke i nogen verdslig historie.
For hvad der i dem findes af berømmeligt og priseligt, det
henhører alt til den ære og særlige frihed, som er givet
mennesket af Gud, når der befales det, at det skal herske
over fiskene i havet og fuglene under himlen osv. I de
verdslige historier finder du intet andet end sådanne bedrifter, som udføres og er sket ved menneskelig fornuft,
visdom og dygtighed. Da er Guds ord en langt større og
ædlere skat og gave. Ligesom jo også den Ånd, ved hvilken
de kristnes hjerter styres, er en større gave, end fornuften
nogensinde kan være. Sådan er alt dette timelige ting; men
hint er himmelske og guddommelige ting, derfor har vi
grund til at agte dem højt og forundre os over dem.
Skønt der derfor på Abrahams tid endnu var mange
patriarker i live (for da Noa døde, var Abraham 58 år gammel, men Sem levede 31 år efter Abrahams død, ligeledes
overlevedes han også af nogle andre blandt hans efterkommere), så siger vi dog med rette, at med Abraham en ny
verden og en ny kirke tog sin begyndelse, fordi Gud ved
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Abraham på ny begynder at skille sin kirke fra alle folk og
tilføjer en såre klar og herlig forjættelse om den herre Kristus, i hvem alle folk skal velsignes.
Derfor begynde vi her med rette en ny bog, fordi der
lyser et nyt lys ned fra himlen, som viser, at Kristus skal
fødes af Abrahams slægt, tillige på det lifligste prædiker
om hans embede, nemlig at han skal bringe hele verden
velsignelse, det er, gøre fyldest for verdens synder, på
denne måde atter forsone os med Gud og give os det evige
liv. Til denne trøst kommer også det, at han nævner og bestemmer det sted, hvor Kristus skal fødes. For fordi landet
Kana’an forjættes Abrahams slægt, men Kristus skal fødes
af Abrahams slægt, så er det jo sikkert, at Kristus skal fødes i landet Kana’an og af jøderne. Et sådant lys havde
kirken ikke før Abraham; derfor opstår og fremvokser nu
en ny kirke, fordi der begynder at lyse et nyt ord.
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1 Mos 11, 27-28
v27-28. Dette er Teras slægt. Tera fik Abram, Nakor og Haran.
Haran fik Lot. Haran døde før sin far Tera i sit fædreland, i Ur
i Kaldæa.

Dette er en af de dunkleste og vanskeligste tekster i Det
Gamle Testamente; derfor har den givet anledning til
mange spørgsmål, som en flittig læser vil finde hist og her
hos de gamle og nye lærere. Da derfor også jeg vil forfejle
den rette mening, vil jeg beskytte mig derimod med Paulus’ mening, og deri, efter hvad jeg tror, handle ret. For da
han, Paulus, også kommer ind på sådanne vanskelige sager, siger han i 1 Tim 1, 4, at man ikke skal agte på slægtstavler, som afstedkommer spørgsmål uden ende. Hertil
kommer endnu en anden fejl, nemlig at ærgerrige hoveder
anser dette for en stor ære og ros, når de frit dømmer om
vanskelige og dunkle sprog i Skriften og så sidenhen stift
og hårdnakket forsvarer sin mening, og dette er en egenskab, som er indplantet i vor skrøbelige natur, og som en
udlægger af Den Hellige Skrift omhyggelig skal vogte sig
for.
Sådanne dunkle steder finder man også i hedningernes
bøger, og man plejer at kalde dem cruces grammaticorum
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(kors for de sprogkyndige), sådanne steder, som man må
pine og plage sig over. På disse kan skarpsindige hoveder
forsøge sig og more sig efter behag, for derved er der ingen
fare; men i Den Hellige Skrift skal man holde fast ved
sandheden alene og hårdnakket forsvare den. Men om
dunkle ting og sådanne, hvorved der er noget tvivlsomt,
skal man lade andre dømme.
Så er nu ved denne tekst her dette det første spørgsmål,
om Abraham, siden han her nævnes først, også virkelig var
den førstefødte eller ikke? Og angående dette spørgsmål
tørner Lyra og rabbi Salomo temmelig hårdt og alvorlig
mod hinanden. Lyra siger, at han ikke var den førstefødte,
og gør følgende regning derover: Sara, siger han, var Harans datter; men Abraham var kun ti år ældre end sin hustru. For sådan siger han selv nedenfor i 17, 17: Mon en
hundredårig kan blive far? Og skulle Sara, som er halvfems år gammel, føde? Derfor synes det jo at være umuligt, at Abraham skulle være ældre end sin broder Haran,
da dennes datter kun var ti år yngre end Abraham.
Dette er en god regning og et stærkt bevis. For er Abraham kun ti år ældre end sin broders datter, og han dog sættes ældre end sin broder, så følger jo, at Haran ikke kunne
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være mere end otte år gammel, da Sara blev født. Men
dette vil dog ingenlunde rime sig.
Hvorfor, kunne du sige, sættes da Abraham først?
Derpå giver Augustin dette svar: Man skal ikke se på,
hvordan Abraham og hans brødre fulgte på hinanden i
henseende til fødslen, men man skal give agt på, at her
hentydes til den kommende ære og herlighed, hvori Abraham overgik alle sine brødre. For han måtte sættes foran,
som hovedet og stammen for den følgende slægt. Dette er
Lyras mening, imod hvilken sandelig intet kan indvendes,
såfremt Sara var en kødelig datter af Haran. Dog kan hun
enten være blevet medbragt til ham af sin moder, som Haran da ægtede som enke, eller kan være blevet antaget i
datters sted af Haran selv, så hun altså kaldes Harans datter, men ikke er hans kødelige datter. Og hvis Sara på
denne måde var Harans datter, beviser Lyras regning intet.
Denne regning lader rabbi Salomo fare og slutter efter
ordenes ligefremme mening, at Abraham var den førstefødte, og skønt han, som jøderne gerne og flittig gør, herved ærer og priser Abraham som jødernes stamfader, så
skulle jeg dog næsten også selv være af den mening, at han
var den førstefødte.
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Det andet spørgsmål er endnu langt vanskeligere, men
på det har hverken Lyra eller de andre lærere givet agt,
nemlig at man ved Abraham kommer 60 år til kort. For
regningen, som teksten fører med sig, er let. Tera er 70 år
gammel, da Abraham fødes; men nu vandrer Abraham ud
fra Haran, hvor Tera døde, da han er 75 år gammel. Når
du derfor lægger disse år sammen, så får du 145 år. Men
hvor beretningen regner Teras år, siger den klart, at han
døde, da han havde levet 205 år. Derfor er det nu spørgsmålet, hvordan man kan få hold på disse år.
Nu ville det slet ikke sømme sig, om man i sådanne
tilfælde ville følge dristige folk, som, straks en sådan vanskelig sag forekommer, tør sige frit ud, at det er en åbenbar
vildfarelse, og frækt og uden skam understår sig til at forbedre fremmede bøger. Jeg for min part véd ganske vist
endnu ikke, hvad jeg ret skal svare på et sådant spørgsmål,
da jeg dog omhyggelig har sammenstillet og beregnet verdens år. Derfor slutter jeg nu, under ydmyg bekendelse af
min mangel på indsigt, som jo rimelig er (for det er alene
Helligånden, som véd og forstår alt), sådan, at Gud med
velberåd hu har lavet det sådan, at man i Abrahams historie skulle komme disse 60 år til kort, for at ikke nogen
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skulle tage sig til, af en sikker beregning af den første verdens år at ville profetere noget sikkert om verdens ende.
For skønt Gud viser tegn på den yderste dag, og vil, at
disse skal være for vore øjne og ses, så vil han dog ikke,
at man skal vide noget sikkert om denne dag, ja ikke engang året, for at fromme kristne altid skal have at øve sin
tro og gudsfrygt i forventning af denne elskelige og glade
dag. Andet véd jeg ikke at svare på dette spørgsmål.
Og dette har jeg villet sige om disse to første spørgsmål, for at ingen skal mene, at jeg ikke kendte til dem eller
havde læst om dem. Om vi nu også fejler i at antage, at
Abraham var den førstefødte, så er det dog en sådan fejltagelse, som ikke gør troen nogen skade, eller fordømmer
os. Så har jeg heller ikke fremsat denne min mening for at
høste ros, men véd, at Gud ikke uddeler sine gaver for at
vi derved skal herske og have magt over andre, eller foragte andres mening og tro; men for at vi dermed skal tjene
dem, som i sådant fald trænger vort råd og hjælp.
Når nu teksten fremdeles fortæller, at Haran døde før
sin fader i det land, hvori han var født, da er dette let at
forstå. For den vil vise, at Haran døde, førend Abraham
med sin fader Tera drog fra Kaldæa. Men jødernes snak
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herom, som også Lyra fortæller, lader jeg gerne fare, nemlig at Haran blev kastet i ilden og døde på den måde, men
at Abraham blev opretholdt i ilden, fordi han havde en
stærkere tro. For Josva står mere til troende, og han siger
klart i 24, 2: Jeres fædre boede fordum på hin side floden,
det er i landet Mesopotamien, Tera, Abrahams fader og
Nakors fader, og de tjente andre guder. Dette er et ganske
andet vidnesbyrd end det, som de løgnagtige jøder give
Abraham, hvis tro de alene roser for den kødelige æres og
berømmelses skyld, for at de desto mere kan prale af en
sådan fader. Men hvis de ville prise ham sådan, som Skriften priser ham, så må de bekende, at han var en ugudelig
afgudstjener; for det vidner Josva.
For dette er et skrækkeligt eksempel på, at Nimrods
sekt eller kætteri sådan havde taget til i Babel, at også de
helliges efterkommere var blevet besmittede og fordærvede ved giften deraf. Ganske vist holdt den fromme Sem
fast ved den sande gudsdyrkelse og afveg ikke fra den rene
lære; men hvor foragtet og bespottet blev han vel ikke af
Nimrods slæng, siden også Tera, Nakor og Abram skiller
sig fra ham og slutter sig til Satans kirke?
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Ligesom vi derfor med rette skal tage advarsel og formaning af et sådant eksempel, aflægge al sikkerhed og
leve i gudsfrygt, fordi vi ser, at ikke alene disse fædre, som
var af sidelinjen, blev forført til vildfarelse og afguderi,
men også kirkens rette stamme, som Tera og Abram: sådan er det også et herligt og skønt eksempel på Guds nåde
og barmhjertighed, at han ikke forkaster sådanne afguderiske folk, men holder dem tilbage fra deres vildfarelse og
atter ved sit ord bringer dem på ret vej.
Paven gør sine helgener til lutter rene engle, ja meget
mere til træstokke og sten, som intet menneskeligt har hos
sig. Men Den Hellige Skrift viser, at de fornemste helte i
kirken har været mennesker, det er, ofte er faldet og har
syndet og dog atter er blevet taget til nåde af den nådige
og barmhjertige Gud. Derfor tjener sådanne eksempler
såre nyttig til både at indgyde hjerterne gudsfrygt og opretholde troen eller fortrøstningen til Guds nåde og barmhjertighed.

11

v29-30. Abram og Nakor giftede sig. Abrams kone hed Saraj,
Nakors kone hed Milka og var datter af Haran, Milkas og
Jiskas far. Saraj var ufrugtbar og fik ingen børn.

Af denne mening er næsten alle lærerne, at Jiska skal være
den samme, som ovenfor hed Saraj, og som Abraham tog
til hustru. Men jeg tror, at Haran af den grund her kaldes
fader til Milka og til Jiska, fordi Moses vil vise, at Saraj
ikke var en kødelig datter af Haran, men enten hans steddatter eller antaget af ham i datters sted. Dog vil jeg ikke
hindre nogen fra at følge, hvad han anser for det sandsynligste; vor tro kommer ikke i nogen fare for det.
Men at Skriften siger, at Saraj var ufrugtbar, sker af
den grund, at vi skal se, at det også på den tid ansås og
pristes som en stor Guds velsignelse at føde børn, eftersom
Skriften anfører Sarajs ufrugtbarhed som en særlig sorg og
elendighed. Med denne sorg straffer eller meget mere prøver Gud denne hellige mand i dette syndige liv, hvori vi for
syndens skyld er ligesom i Helvede, så mens alle ugudelige
har mange børn og husfolk og en stor slægt, må han alene
have et barnløst ægteskab. Men dog ville Gud ikke alene
prøve Abraham på denne måde; men det måtte tjene til, at
derved denne undergerning af Guds barmhjertighed, kraft
og sandfærdighed desto herligere blev bevist og prist, at
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Sara, denne ufrugtbare kvinde, der nu var blevet for gammel og udygtig til at få børn, alligevel føder en søn, af
hvem et så stort folk og en så stor slægt avles og opbygges.
Sådan skal vi også ved denne tekst nøje lægge mærke
til, at Helligånden skelner mellem naturens arvelige fordærvelse, som er kommet ved synden, og dens gerning,
nemlig at avle børn, og ikke ophæver denne gave og velsignelse for den fordærvede naturs skyld, men også i
denne fordærvede natur, der vandrer i utugt og styg begærlighed ligesom et ufornuftigt dyr, priser den gave at avle
børn, som en herlig Guds velsignelse. For var det ikke sådan, da ville Skriften ikke have omtalt ufrugtbarheden hos
Sara, som var gift med Abraham.
v31-32. Så tog Tera sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, der var
søn af Haran, og sin svigerdatter Saraj, sin søn Abrams kone,
og sammen forlod de Ur i Kaldæa for at drage til Kana'ans
land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. Tera levede 205
år. Så døde Tera i Karan.

Dette er atter en knude; men den er lettere at løse end den
forrige. For at denne tekst synes vanskelig, kommer af, at
Stefanus i ApG kap. 7, 2-3 siger: Herlighedens Gud åben-
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barede sig for vor fader Abraham, da han var Mesopotamien, før han tog bolig i Haran, og han sagde til ham: Drag
ud af dit land og fra din slægt, og kom til et land, som jeg
vil vise dig. Mens Moses her siger, at det var efter sin faders vilje, at Abraham drog til Haran, og i det følgende
kapitel siger han, at Abraham først efter at hans fader var
død i landet Haran, ved guddommelig befaling blev kaldt
fra Haran. Den, der nu i al ydmyghed vil være forstandig
og ikke følge sine egne tanker for meget, han vil let kunne
forlige, hvad Moses og Stefanus sige, og nedenfor i det
tolvte kapitel vil jeg også angive min mening herom For
her er det nok, at man viser, at Tera tilligemed sin slægt
var blevet forført af Nimrods sekt, var faldet fra troen og
blevet en afgudsdyrker. Men dog, da han formanes af den
hellige patriark Sem, er han rede til at forlade Nimrods selskab.
Om det tredje spørgsmål, som opstår her, må vi også
tale noget, og det er et grammatisk spørgsmål: Hvad er Ur
i Kaldæa? Er det navnet på et sted eller på en afgud i
Kaldæa, for Ur betyder et lys eller en flamme; deraf har
også urim sit navn, 2 Mos 28, 30, den brystsplade, som
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Aron måtte bære på sin kjortel, hvorom Herren gav besked. Men om man nu end ikke med vished kan sige, hvad
det var, så er det dog vist, at det havde sit navn af lyset
eller glansen. Og jeg er af den mening, at Ur var navnet på
et sted, der dog, som ofte sker, havde fået dette navn af
den afguderiske gudstjeneste, som der gik i svang. Her i
Tyskland har vi også lignende navne på steder, men de er
tillagt dem af andre årsager, såsom ”Lichtenfels”, ”Lichtenstein”, ”Lichtenburg.”
Men det ser ud til, at denne falske gudstjeneste er blevet foranlediget ved, at Gud viste fædrene sin nåde ved et
lys eller en ild, som faldt ned fra himlen og antændte de
ofre, som man bragte Gud til ære. For dette var et tegn på,
at Gud havde lyst og behag i sådan ofring og tjeneste, som
Elias’ historie i 1 Kong 18, 38 viser, og Gud byder i loven
3 Mos 6, 12, at man skal lade ilden på alteret brænde og
aldrig slukkes, og at man af den skal antænde og opbrænde
ofrene. Det har også hedningerne eftergjort, som historien
viser.
Sådan er det min fulde og faste tro, at Nimrods sekt,
efter den sande religions eksempel, indrettede sig en særlig, herlig ild, for at derved fædrenes sande gudstjeneste
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skulle agtes ringe og foragtes, som de der ikke havde noget
særlig eller noget forud. Af denne ild kom da sidenhen
navnet på stedet, sådan at navnet Ur blev tillagt en by,
hvori denne gudstjeneste mest gik i svang, og som folk
strømmede til, ligesom der siden hos jøderne var stort tilløb til Jerusalem og nu til dags til Rom. Og Josva 24, 2
viser, at selv Tera, Nakor og Abraham hængte ved dette
afguderi og anså det for ret.
Sådan lærer alle tiders eksempler i verden, at sandhedens ord og de rette gudsdyrkelser foragtes af den store
mængde. Når derfor nye lærere optræder, kommer man til
dem med ører, som klør, og det går, som Moses siger i 5
Mos 29, 19, at den fulde farer derhen med den tørstige. De
falske lærere er flinke og altid færdige til at lære; så er også
den simple mand overmåde lysten efter at høre. Derover
tabes da ordet og de sande gudsdyrkelser.
Gendøberne kommer frem med denne nye lære, at
man ikke skal døbe børn, fordi de, da de er uden skøn og
ikke forstår ordet, ikke kan have troen. Fordi derfor den
simple mand ikke hører noget sådant hos os, falder han til
den og antager den nye lære med stort bifald. Sådan strider
nadversværmerne, Zwingli, Oekolampadius og deres lige
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for, at Kristus, når han siger: Dette er mit legeme, ikke vil
have det forstået sådan, at han med eller under brødet uddeler sit legeme, men sådan, at der kun modtages brød
alene og drikkes vin alene, ikke Kristi legeme og blod.
Sådanne lærere sætter den simple mand stor pris på og
følger dem; men os, vi som ikke lader os bringe væk fra
Kristi ord, anser man for sådanne, som ikke er renere eller
bedre end papisterne selv. Dette er verdens vane. Den plejer at væmmes ved Guds ord; men hvad der er nyt, det bifalder den og anser det for sandt. Og netop noget sådant
var det, som gjorde byen Ur, hvorom Moses her taler, berømt, sådan at den for sin nye gudstjenestes skyld fik et
navn og blev berømt fremfor andre byer i Kaldæa.
Det hebraiske ord chasdim betyder kaldæere. Men jeg
tror, at Ur for denne nye gudstjenestes skyld blev kaldt Ur
chasidim, som om du ville sige: de helliges by; ligesom
man har kaldt Rom den fornemste kirke og hovedet for alle
andre kirker. Men Moses forandrer ordet, som om han
ville sige: I er ikke chasidim, hellige, men chasdim, kaldæere: for profeterne ynder sådan at forandre et ord, så at det
får en anden betydning; ligesom Mika 1, 11 kalder
Sa’anan Za’anan, og Hoseas 10, 8 kalder Betel Bethaven.
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Og sporet af dette afguderi har, som hedningernes historie vidner, længe efter holdt sig hos perserne. For kongen i Persien havde en hellig ild, som i historien med et
forvansket hebraisk navn kaldes Hormisdas; denne lod
man med pomp og pragt føre foran sig på en fri hest, ligesom paven på en fri, men skønt smykket hest lader den
herre Kristi legeme, som han kalder det, føre foran sig.
Men han bedrager derved både sig selv og andre. For det
er ikke den herre Kristi legeme, men slet og ret brød. For
Kristus vil ikke, når brød føres omkring til skue, at da hans
legeme skal være derhos, men kun da, når man efter hans
ordning og indstiftelse tager eller spiser det i menigheden.
Men paven misbruger denne pragt til dermed at bekræfte
og stadfæste sin vildfarelse om, at brødet er forvandlet til
Kristi legeme.
Sådan forbliver ugudeligt væsen og overtro den ene tid
som den anden. For skønt de ydre øvelser og tegn eller den
ydre gudsdyrkelse forandres, så forbliver dog samme sind
og mening. Ligesom paven nu til dags ikke bruger den hellige ild, så at man skal tilbede den, men han har andre øvelser og ugudeligt væsen, som ganske vist tilsyneladende er
disse ulige, men dog kommer ud på ét.

18

Ligesom det derfor var i Ur i Kaldæa, næsten fra verdens begyndelse af, sådan forbliver det endnu til verdens
ende. Folk forlader ordet, forfølger troen og foretager sig
noget nyt, som da alene skal være den sande gudsdyrkelse,
efter deres indbildning. Men jøderne mener, at Ur ikke var
navnet på et sted, men en ild, hvori de kastedes, som fordømte Nimrods afguderi, hvorom de fortæller en historie
om Abraham og Haran. Men deres mening følger jeg ikke,
men holder ganske og aldeles for, at det var navnet på et
sted, hvortil der fra alle kanter var stort tilløb som til en
såre hellig gudstjeneste, ligesom sidenhen de fornemste
gudstjenester var i Jerusalem, Betel og Sikem, hvor Gud
åbenbarede sig for fædrene på mange slags måder og ved
mange slags gerninger.
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Tolvte kapitel
v1. Herren sagde til Abram: Forlad dit land og din slægt og
din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig.

Dette er den tredje alder, som man kalder det, hvori Den
Hellige Skrift begynder beskrivelsen af kirken ved en ny
stamme. For hidtil har linjen gennem mange patriarker
gået fra Adam indtil Noa, og fra ham indtil Abraham, under hvilken linje kirken havde fået et stort stød, fordi det
ugudelige væsen sådan havde formeret sig og taget overhånd, at også de helliges efterkommere blev revet med i
vildfarelsen. Derfor måtte Moses nødvendigvis vise, hvordan kirken under denne store nød og fare atter blev plantet
af Gud og atter kom sig, så den ikke ganske gik til grunde
og den sande religion ikke ganske blev udryddet.
Og denne historie foreholdes os med rette som et særligt eksempel på Guds nåde og barmhjertighed, hvilket
også nu til dags skal trøste og styrke os, så vi bliver ganske
visse på, at Gud vil opretholde sin kirke også nu, da dog
alt ser ud, som om religionen vil gå under.
Og skønt mange store og vigtige ting indeholdes også
i de historier, som vi har haft ovenfor, så er de dog såre
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korte. Men i disse, som nu følger, vil Helligånden tale udførligere og behandle og forklare alt vidtløftigere, så kirken hidtil har været ligesom en ringe bæk, som rinder
sagte og stille, men som nu bliver stor og stærk, og bruser
frem som en stor flod, indtil ved Guds underfulde velsignelse det hellige folk til sidst forøges og styrkes sådan, at
det som et mægtigt hav fylder hele jordens kreds med sit
navn. Derfor er det såre kosteligt og trøstefuldt, når man
sådan betragter, hvordan kirken er begyndt og har formeret sig. Og vi ser, at også profeterne har haft lyst og glæde
af sådanne tanker; for Esajas omtaler mere end én gang
denne kirkens underfulde opretholdelse og plantning.
Nu kaldte Moses Noa ovenfor, hvor han talte om ham,
en from mand tilligemed sin slægt, og sagde, at han var
uden daddel. Men et sådant navn giver han ikke Abraham
her, uden tvivl fordi Abraham tilligemed sin fader og sine
brødre, som Josva vidner i 24, 2, tjente afguder, og ikke
var from og retfærdig for Gud, men for Nimrod, hvis afguderi han fulgte. Derfor tier Moses stille om Abrahams
person og roser intet hos ham. For afguderi skal man revse
og ikke rose. Men os til trøst priser og lover han Guds
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barmhjertighed, at han ikke længere lod en sådan afgudstjener forblive i afguderiet, men kaldte ham ud af denne de
ugudeliges kirke til et andet sted.
Et sådant herligt kald fortjener nok at prises og loves,
ligesom jo Esajas i 41, 2 højt priser det med disse ord:
”Hvem vækkede ham fra Østen?” Det er, hvem kaldte ham
til at prædike om retfærdighed, hvorhen han vandrede (for
det er meningen af de hebraiske ord le raglo), og Hebr 11,
8-9 siger: ”I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og
drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af
sted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned
i det forjættede land som i et fremmed land og boede i telte
sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme
løfte.” Ganske det samme siger også Moses her, idet han
siger, at han af Gud blev kaldet til at drage ud af sit land.
For denne nåde og velgerning, at han befries fra afguderiet, skriver sig ikke fra hans egen fortjeneste eller kraft,
men er Guds nåde, som viser ham barmhjertighed og holder ham derfra. Ligesom Moses også minder folket om, at
det er udvalgt af Herren, ikke fordi de havde fortjent det
af ham, men fordi Gud elskede dem og holdt den ed, som
han havde tilsvoret deres fædre, 5 Mos 29, 12. Sådan ser
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vi her, at begyndelse og ende stemme overens. For hvad
andet gør vel Abraham end at høre på Guds røst, da han
kalder ham, det er, han er en sådan person, som ikke gør
noget, men lader Gud handle med sig, ja kun en sådan
ting, hvori den guddommelige nåde og barmhjertighed er
virksom?
Sådan tjener denne tekst til at bevise og bekræfte læren
om nåden imod læren om egen fortjeneste og gode gerninger, som fornuften ophøjer og priser så højt. For hvis du
ville spørge, hvad Abraham var, før han blev kaldt af den
nådige Gud, så besvarer Josva 24, 2 det sådan, at han var
en afgudsdyrker, det er, at han havde fortjent døden og den
evige fordømmelse. Men i denne elendighed forkaster
Gud ham ikke, men kalder ham, og gør ved denne kaldelse
ham, som forhen intet var, til alt. Det vil jeg gerne tro, at
han, når man vil tale om ydre dyder, var en ærlig mand og,
så meget som det er muligt for naturen, en from mand, som
ikke gav efter for utugt, gerrighed eller andre stygge lyster,
men ved fornuft og mådehold overvandt disse blinde drifter i den fordærvede natur, eller i al fald holdt dem i
tømme.
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For Nimrods babyloniske religion så meget godt ud, al
den stund den tjente Gud under navn af et lys, som jo er
det mest passende billede på den guddommelige majestæt.
Ligesom jo også Den Hellige Skrift kalder Gud et lys i 1
Joh 1, 5 og Sl 104, 2. Ved siden af denne såre vel udseende
gudstjeneste førte de også en ærbar vandel og et tugtigt liv;
deraf kom det, at denne religion også antoges af de hellige
fædres efterkommere.
For overtro er en såre fordærvelig regent, som hersker
til alle tider i verden, og hvis herredømme folk villig tager
imod. Og i denne ydre så skønne og anstændige religion
er især Abraham selv Djævelens træl og fange, som ikke
tjener Gud sådan, som han vil, at man skal tjene ham, men
sådan, som man ser han tjenes af andre, som i antal, styrke,
ære og magt langt overgik den tiloversblevne ringe hob af
de hellige fædre.
Sådan er Abraham, som jeg ovenfor sagde, intet uden
et stof, eller en sådan ting, som den guddommelige majestæt kalder og griber ved ordet, og deraf skaber et nyt
menneske og en patriark, så denne regel ikke slår fejl ved
noget menneske, men det altid forbliver sådan: Mennesket
er af sig selv intet, formår heller intet og har i sig selv intet
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uden synd, død og evig fordømmelse; men den almægtige
Gud udretter ved sin nåde og barmhjertighed så meget hos
ham, at han bliver noget og ved det velsignede afkom, den
herre Kristus, forløses fra synd, død og evig fordømmelse.
Patriarken Sem, kan jeg tro, var dengang i landet
Kana’an, og det ikke alene, men med sin kirke, og levede
som sidenhen skrevet står i Salem, og blev kaldt den højeste Guds præst; derfor kan han ikke have været alene, men
måtte have hos sig sådanne, som han lærte, hvilket måske
var børnene af Elam, Assur, Salah, Eber osv., som alle
sammen var flygtede fra Satans kirke i Babel og havde
fulgt den hellige patriark. Og dog anstiller Gud sig sådan,
som om han ikke brød sig om alle disse, og udvælger alene
afgudsdyrkeren Abraham, som er Djævelens fange og ikke
var ladt tilbage af nogen hos nimroditterne, men af egen
fri vilje forbliver hos dem, til patriark.
Men hvorfor gør han det? Kunne han da ikke meget
hellere tage en af dem, som fulgte den hellige patriark Sem
og holdt fast ved den sande gudsdyrkelse? Svar: Han gør
det for at prise sin nåde og barmhjertighed mod os og forhøje denne; for den er i sandhed, som Paulus siger i Ef 3,
8, en uransagelig rigdom. Lige sådan kalder han sidenhen
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Paulus til at blive hedningernes apostel, som Paulus skriver om sig selv på samme sted, han som dog var det værste
menneske, en morder, gudsbespotter, og brændte af had til
Kristus og hans kirke, da han dog i stedet for ham havde
kunnet kalde en af de 72 disciple, eller en anden brav
mand. Men det gør han ikke, nemlig for at vise os, hvor
overstrømmende hans nåde og barmhjertighed er.
Men nu er dette ikke skrevet, for at de ugudelige derved skal bestyrkes i sit ugudelige væsen og synde desto
friere og frækkere, men for at de mismodige og frygtsomme, som altid fristes til fortvivlelse for sin synds
skyld, kan have en trøst, og ved sådanne eksempler lære
også at håbe på en så nådig Gud. For Guds vrede og synden er en heftig ting, og samvittigheden kan ikke bære
dem, medmindre den styrkes og trøstes med Guds ord.
Derfor tiltrænger vi såre nødvendig sådanne eksempler,
som foreholder os Guds uendelige og overstrømmende
nåde og barmhjertighed, så også vi deraf kan lære at påkalde Gud og håbe på syndernes forladelse.
Det er vel en stor, uudsigelig nåde og gave, at Abraham efter kødet er Guds søns fader; men hvad er vel be-
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gyndelsen til denne herlighed? Intet andet, end at Abraham er en afgudsdyrker og en af de allerstørste syndere,
der tjener en sådan Gud, som han ikke kender; og dog vil
Guds søn, at i hans linje eller stamtavle denne skal være
og prises som stamfader, ligesom også nogle andre af Kristi stamforældre var store syndere. Men hvorfor sker det?
For det første for at vise og bevise, at han er synderes frelser og saliggører. For det andet for at påminde os om hans
overstrømmende godhed, for at vi ikke skal forsage, når
synden trykker os. For det tredje for at spærre og lukke
vejen til hovmodighed og stolthed for os. For fordi Abraham kaldes på denne måde, kan han ikke sige: Det har jeg
fortjent, det er min gerning osv. For om han end, hvad den
anden tavle angår, var ustraffelig og uden daddel for mennesker, så var han dog en afgudsdyrker, som havde fortjent
den evige død, hvis ikke denne kaldelse var kommet, hvorved han forløstes fra afguderiet og til sidst ved troen fik
syndernes forladelse, for at dette ord skal blive stående:
Det står ikke til den, som vil, ej hellere til den, som løber,
men til Gud, som viser barmhjertighed, Rom 9, 16.
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Jøderne véd ikke tilstrækkelig at prise Abraham og gør
det over al måde. De vover at sige, at han for den ugudelige Nimrods forbandede afguderis skyld i Ur i Kaldæa
blev kastet i ilden, men ved troen blev frelst. Herved tænker de at opnå en stor ære for sit folk, men lyver skammelig deri, ligesom jo deres egen fyrste og regent Josva åbenlyst revser og gendriver dette, Josva 24, 2. Ganske det
samme gør også munkene, som i sine prædikener ikke gør
andet end over al måde at rose sin Frans, Dominicus, Augustin; og den der bedst kan gøre dette og hæve disse hellige højest, ham kalder de for den bedste prædikant. Men
Gud må tage til takke med, at de undertiden til sidst også
taler lidt om ham og roser ham for, at han har smykket
disse store helgener med sådanne gaver.
Men dette er en filosofisk, af fornuften hentet, ja ret
muslimsk prædiken, som på denne måde foregiver, at vi
kan komme til salighed og retfærdighed ved vore egne
gerninger. Derfor skal vi følge Moses’ eksempel, når vi vil
prædike om hellige, og endelig ikke glemme, at Abraham,
da han boede i Ur i kaldæernes land, var en afgudsdyrker,
det er, vi skal lære, at også de allerhøjeste hellige har været mennesker, som kunne falde i synd og også er faldet
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hel gruelig; men at de er blevet reddet og siden smykket
med mange slags gaver, er alt sammen en gerning af Guds
barmhjertighed, som kalder os ved sit ord og ikke forkaster
os.
For deri er alle hellige Abraham lige, at de, så længe
den guddommelige kaldelse endnu ikke er kommet til dem
og de ikke har ordet, er i død og fordømmelse, selv om de
efter udseendet er fromme og hellige. Men når de er kaldet
og oplyst ved ordet, tror de, takker Gud, lever hellig og
behager Gud, dog sådan, at de også da tiltrænger syndernes forladelse; derfor er de ydmyge og er ikke stolte, om
de så end lever nok så hellig.
Men her opstår et spørgsmål. Hvordan blev Abraham
kaldet? Hørte han denne kaldende stemme af Gud selv?
Herom er det min fulde og faste mening, at han ikke blev
kaldet af Gud uden noget middel og uden ordets forkyndelse, ligesom det sidenhen siges, at Gud besøgte ham og
talte med ham, ja endog var hans gæst, 1 Mos 18, 2; men
jeg holder for, at dette bud om at drage ud af kaldæernes
land kom til ham enten ved patriarken Sem selv eller ved
andre, som var udsendt af ham.
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For den fromme Sem gjorde det ikke alene ondt, at
Tera og hans børn måtte gå til grunde i denne kaldæernes
ild, det er, i det nimrodske afguderi; men han havde også
ved guddommelig åbenbaring eller af guddommelig indgivelse set, at af hans slægt skulle Abraham alene være
den, af hvis lænder hele den menneskelige slægts frelser
og forløser skulle komme; derfor bevægede denne åbenbaring ham så stærkt, at han ikke længere kunne tåle at
vide ham blandt de afguderiske, især da hans fader Noa nu
var død. For Abraham måtte efter Guds befaling drage ud
af Ur næsten seksten år efter Noas død.
Men at Moses skriver, at Herren kaldte ham derfra, må
forstås sådan, at nogle hellige folk kaldte ham derfra efter
Helligåndens indgivelse. For hvad mennesker taler ved
Guds Ånd, det taler Gud selv, som Kristus siger i Luk 10,
16: Den der hører jer, hører mig. Det hebraiske ord lech
lecha, som oversættes med: Drag ud, er på hebraisk såre
vægtigt, og hvis man ville oversætte det ganske ordret,
måtte man gengive det ved: gå du ud af dit land. For han
vil vise, at hele den religion, hvori Abraham hidtil har levet, er ugudelig og forbandet. Som om Sem ville sige: Forbliver du på dette sted, så bliver du ikke salig; men vil du
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blive salig, så forlad dette land, forlad dine venner, forlad
din faders hus, og gå så langt du blot kan bort fra disse
afgudsdyrkere, hos hvem der hverken er tro eller gudsfrygt, men idel afguderi, falsk tro og vildfarelse, som jo
følger på, hvor man ikke kender Gud. For havde der i Babel ikke været ugudelig og usand gudsdyrkelse, så havde
Gud ikke befalet Abraham at drage noget andet sted hen.
Derfor indeholder dette ord gå ud i sig den første tavle;
denne hører Abraham og begynder at frygte Gud, det er,
han tror denne trussel og adlyder det hellige råd; derfor
følger siden en så herlig forjættelse.
Men ligesom den fromme Sem prædikede for Abraham, sådan prædiker også David for sit folk i Sl 45, 11,
hvor han siger: Hør, datter! Og se til og bøj dit øre og glem
dit folk og din faders hus. Dette er en alvorlig formaning
om, at jøderne ikke skulle foragte evangeliets ord; men foretrække denne lære fremfor sin lov og alt, som de har, og
ganske glemme sine fædre. Gør du det, siger han fremdeles i v. 12, så skal kongen få lyst til din dejlighed, det er,
da vil han venlig antage dig ved sin nåde og pryde dig med
sin Helligånd, retfærdighed og andre gaver. Derfor er dette
en såre herlig velgerning af ordet eller prædikeembedet, at
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det viser og åbenbarer denne synd, som fornuften af sig
selv ikke kan erkende, men som den endog anser for den
højeste retfærdighed og velbehageligste gudsdyrkelse.
For afguderi erkendes alene ved Guds ord.
Og her skulle jøderne begynde sin ros, hvis de ret ville
rose sin fader Abraham. For hidtil har han levet i afguderi,
har ikke haft nogen sand gudsdyrkelse, har været uden tro
og gudsfrygt, skønt han efter det ydre udseende ikke var
noget ondt menneske. Men nu, da ordet åbenbarer den
sande gudsdyrkelse og fordømmer afguderiet, gør han
ikke, som vore papister gør, som, når man formaner dem,
hårdnakket og med forstokket hjerte bliver ved, forsvarer
falsk gudsdyrkelse imod sin samvittighed og holder på
den; men han giver sig afsted og er straks lydig, da han
hører ordet, hvorved der befales ham at drage ud af Babel,
hvor han dog havde hus og hjem, tvister ikke med sig selv,
sådan som de ugudelige plejer: end om vi nu var frommere
end de, som ville have os herfra? For vi er jo også efterkommere og frænder af patriarken Sem; derfor er der vel
også i dette land nogle hellige; hvorfor skulle da jeg alene
drage derfra?

32

Sådanne tanker har Abraham ikke; men da han hører,
at den religion, som hans faders hus og hele familien hidtil
havde haft, fordømmes, lader han den fare, følger villig
Gud, som kalder ham, og lader sig ikke afholde ved nogen
fordel eller nytte, som han havde for hånden. Dette er sandelig en herlig lydighed, som vi rimeligvis roser og beundrer. For at han som husfader forlader sit hus, sine ejendomme og sit gods, sit kære fædreland, dertil kære venner,
og drager ud i elendigheden, véd ikke, hvor han skal sætte
sin fod hen og finde et blivende sted, det er sandelig ingen
ringe prøve på lydighed, og kun få ville gøre ham det efter.
Og dog er det langt større og vanskeligere, at han lod
sig overtale til at tro, at den religion, hvori han var vokset
op og opdraget af sine forældre, var ugudelig, falsk og
mod Gud, ligesom vi jo erfarer, at det er vanskeligt at
vinde dem, som er opdraget i den pavelige religion, som
dog åbenbarlig er ugudelig og gudsbespottelig. Ja, vi selv,
som dog for længst har ladet pavens lære fare, har ofte
megen møje og arbejde, før vi hos os selv får overvundet
denne elendighed, som ved vanen er blevet dobbelt stærk,
al den stund vi både er født hyklere, og sidenhen også er
blevet bestyrket i hykleriet ved falsk lære.
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Derfor priser vi med rette Abraham, der, så snart som
han formanes ved den hellige Sem, afviger fra det, som
både naturen havde givet ham, og hvortil hans forældre
havde opdraget ham fra barnsben af, hvori han også var
blevet bestyrket ved lang vane. Skønt dette ikke kunne gå
til uden stor kamp i samvittigheden, så sejrede dog til sidst
troen og ordet og fik overhånd. Når man derfor sammenligner munkenes fædre, som Augustin, Frans, Dominicus
osv. med denne mand, så er de aldeles intet mod ham.
Men vi må heller ikke glemme Sara, der så trolig følger sin mand, da han adlyder Gud, og ligeledes unddrager
sig sit fædreland, sin kære slægt og sine venner, tillige lader sin husholdning og næring tilbage, som der uden tvivl
var god skik på, og følger et uvist håb. Og der er ingen
tvivl om, at jo hendes slægtninge formanede hende, at hun
dog skulle lade sin mand fare, især da de forstod, i hvad
tanke og hensigt Abraham drog derfra. Men den fromme
gudfrygtige kvinde foragtede kækt alle gode ord, bønner
og trusler, og fulgte sin mand. Så var også tjenestefolkene
dengang langt frommere og lydigere, end de nu er, og ville
ikke forlade husfaderen eller blive borte fra ham.
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Munkene anser dette for en stor ros, at de forlader alt,
da de dog i klostrene finder meget mere, end de forlod i
sine forældres hus. Men hvem vil du vel her sammenligne
mig med denne munk, Abraham, der forlader sit fædreland, slægt og venner, fædrene arv og gods, hus, hjem og
alt, og går lige ud i elendigheden, hvorhen Gud kaldte
ham? Men blandt andre havde han en ledsager i denne sin
munkestand, nemlig sin fromme Sara, som ikke ser, hvad
for herberg hun skulle få den første nat, da hun dog
hjemme kunne leve herlig og godt.
Men nu følger hun ikke alene sin mand af ægteskabelig troskab og kærlighed, men havde hjælp af Helligånden,
der sådan bevægede og rørte hendes kvindelige hjerte, at
hun skulle forlade alt og følge den Gud, som også kaldte
hende, da hun jo dog begærede at blive salig og ikke at
fordømmes med afgudsdyrkerne. Derfor priser Peter i 1
Pet 3, 6 rimeligvis denne lydighed og vil, at hustruerne
skal efterfølge disse Saras skønne og hellige dyder; hendes
børn, siger han, er I blevet, hvis I gør godt og ikke frygter
for nogen rædsel.
Derfor er dette den rette ros for den hellige patriark, at
han tager imod tugt og erkender, at han er en afgudsdyrker
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og ugudelig, og forfærdes for Guds vrede, som han trues
med. For det andet, at han drager ud, uden at vide hvorhen.
For sin visse bolig forlader han og går efter en uvis. For
skønt den var ham vis i troen, så var den dog uvis efter det
ydre skin; ja han havde endnu slet ingen bolig, som historien viser. Dette priser David såre kraftig og herlig og
fremstiller det som et mærkeligt eksempel i Sl 39, 13: Jeg
er en fremmed hos dig, en gæst som alle mine fædre.
Hvordan? Kunne en sige, var da David ikke konge og
herre i det land, som var forjættet Abrahams afkom? Desuden, skønt Abraham måtte drage omkring i elendigheden,
så stod han sig dog godt og havde meget gods. Dette er vel
sandt; og dog var de i elendigheden og havde det gods,
som de førte med sig, som om de ikke havde det; som 1
Kor 7, 31 vidner: De der bruger denne verden, skal være
som de, der ikke nyder den.
På denne måde lever de hellige i verden til alle tider.
De passer vel sin husholdning og borgerlige embeder, styrer byer og folk, har børn og tyende, dyrker jorden, driver
købmandskab eller andre håndteringer, og erkender dog,
at de ligesom sine fædre er i elendighed og fremmede gæster; for de bruger verden som et herberg, som de véd, de
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snart må vandre fra; derfor hænger de ikke sit hjerte ved
verdslige sysler, men det timelige besørger de med den
venstre hånd; den højre derimod strækker de opad, mod
det evige fædreland. Og sker det undertiden, at der forefalder vildfarelser eller ubehageligheder enten i det borgerlige eller huslige liv, så bekymrer det dem intet eller
ganske lidt. For de lader sig nøje med at vide, at de evige
boliger er dem beredt af Guds søn, så må det da gå dem
som det vil her i dette herberg.
Derfor priser jo Skriften med rette troen hos disse allerhelligste folk, Abraham, Sara og Lot, og stiller dem for
vore øjne som et særligt eksempel, som vi skal se hen til
under hele vort liv. Og dog er dette først begyndelsen til
troen og den første kaldelse; men den anden kaldelse bliver større og herligere, hvorfor vi ved den da også må prise
Abrahams tro desto højere. Nu handles alene om legemlig
næring, bolig og opholdssted. Denne vanskelighed overvinder Abraham med et kækt sind og en stor ånd, og følger
deri Gud, som kalder ham til en elendighed, hvorpå de ingen ende ser.
Hvor bliver der nu af de dovne og ledige munke, som
foregiver, at de har forladt alt? Hieronymus, Augustin,
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Gregor må vel tie; for de er intet, når man ville sammenligne dem med denne vor pilgrim, som vandrer omkring i
landet, følger Guds befaling og med stærk tro hænger fast
ved dette ene ord, at Herren vil vise ham et andet land,
hvori det vil være bedre for ham at bo.
v2a. Jeg vil gøre dig til et stort folk.

Dette er en særlig herlig tekst og en af de fornemste i hele
Den Hellige Skrift. Derfor skal man ikke berøre og gennemgå den letfærdig og overfladisk, men flittig betragte
den, omhyggelig udlægge og forklare den. Ligesom vi nu
med rette forklarer revselsen for det afguderi, hvori Abraham levede, om loven, hvorved synden straffes, sådan
kunne man kalde denne store trøst eller forjættelse et evangelium. Men hvad Gud forjætter så kort og ligesom i en
sum, det bliver i de følgende kapitler rigeligere og vidtløftigere fremstillet og omtalt.
Derfor må du her først og fremmest være ganske vis
på, at de ting, som Herren her forjætter Abraham, er ganske umulige, utrolige og usande ting, hvis du vil bedømme
dem efter fornuften; for de er usynlige. For hvis Gud mener at handle sådan med Abraham, hvorfor lader han ham
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da ikke forblive i sit land og hos sine slægtninge, hvor han
uden tvivl besad stor anseelse og et stort navn? Er det da
lettere at få livsophold og ære blandt ubekendte folk, hos
hvem man ikke besidder et fodsbred land, end hjemme,
hvor man har jord og venner, slægtninge og en velindrettet
husholdning?
Derfor må der ret have været en stor og høj kraft af
Helligånden hos Abraham, at han i sit hjerte kunne gribe
sådanne umulige, utrolige og ubegribelige ting og betragte
dem sådan, som om de var sande og allerede for hånden,
især da han nu begyndte at blive gammel. For han var henved 75 år, men Sara var ti år yngre, og ufrugtbar.
Kære, hvordan synes du nu alt dette rimer sig med den
forjættelse: Jeg vil gøre dig til et stort folk? For derved
viser han jo, at hans slægt og kødelige efterkommere
skulle blive et stort folk. Men hvor skal han få børn og
efterkommere fra, da hans ægteskab er ufrugtbart? En sådan stor vantroens byrde og sådanne høje bjerge, som falder over troen og gør den vanskelig, overvinder den hellige patriark alle sammen ved troen, sætter over dem, hænger sig alene ved dette: Se, dette lover Gud dig; derfor vil
det visselig ikke glippe for dig, om du end hverken kan se
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vej eller måde eller tid, hvorpå denne forjættelse skal opfyldes.
Og Herren kalder Abrahams slægt et stort folk, ikke
alene for dets timelige eller ydre storhed, men også for den
åndelige, dog sådan, at det skal være i dette legemlige liv.
For dette folk må man adskille fra alle riger og folk i hele
verden, hvor store og mægtige de end er. For Gud forandrer bestemte tider, afsætter konger og stadfæster konger,
som Daniel siger i kap. 2, 21. Men han indsætter dem efter
sit hemmelige råd, så ikke engang de forstår det, hvem han
giver dem; for de mener, at det sker tilfældigvis og på
slump, at en bliver konge eller arver et kongerige, og ser
ikke, at det er Gud, som fra himlen styrer og beskikker det
sådan.
Derfor pleje hedningerne at tale så meget om ”lykken”, skønt de ikke véd, hvad lykken er. Men dette folk
havde fremfor alle verdens folk og riger dette fortrin, at
Gud i sit ord åbenbarede sig for det med mange og mange
slags undergerninger og tegn og vidnede, at han var dette
folks Gud.
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Skønt det derfor ser ud, som om det jødiske folks historie og bedrifter ikke er lige hedningernes pragt og triumfer, og man mener, at de andre riger, som det babyloniske, persiske, græske og romerske i magt og rigdom langt
overgå den jødiske stat, så vil du dog, når du betragter
dette folks regent, nemlig Gud selv, der, som profeten Esajas siger i kap. 31, 9, havde sin ovn i Jerusalem og ligesom
var borger deraf, skønne, at alle rigers og folks sejre og
triumfer i sammenligning dermed er stank og urenhed, og
at denne historie alene er værd, at man holder den i ære,
roser og priser den, fordi det er vist, at den er beskikket og
styret af denne husfader, som er den eneste Gud, alle tings
skaber og opretholder. For skønt han også styrer de andre
riger, så gør han det dog skjult, sådan at ikke engang de,
hvem sådanne velgerninger overgår, og som føler dem,
véd deraf.
Men i dette folk åbenbarer han sig. I dette folk vil han
erkendes, prises og æres. Derfor udvælger han sig tabernaklet og byder, at der skal bygges ham et tempel, for at
han kan have et bestemt sted hos dette folk, for hvilket han
vil åbenbare sig i ord, tegn, undergerninger, skikke og ceremonier, for at man overalt kan spore og erkende, at han
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er nærværende og næsten lader sig gribe med hænder.
Dette fortrin sammenfatter Moses i disse ord: Jeg vil gøre
dig til et stort folk.
Ganske vist overgår hedningerne langt dette folk i
magt og ejendom, og deres historie og bedrifter er anseelige, så enhver forundrer sig over dem; men alt dette er
intet imod dette særlig fortrin og denne forrang, som Moses herlig priser i 5 Mos 4, 7, nemlig at dette folk har en
Gud, som nærmer sig til dem, det er, som bor midt iblandt
dem og åbenbarer sig i ordet, i gudstjenesten, i de hellige
profeter, som var fulde af Helligånden og underviste dette
folk om Guds vilje.
Dette er virkelige og fuldkomne goder, som verden
ikke forstår; for den har dem slet ikke. Derfor kalder Moses sit folk et stort folk i en ganske anden betydning, end
Cicero og Demosthenes. Dog var det også i legemlig henseende stort, hvis du vil betænke, hvordan dets oprindelse
var, nemlig alene Abraham, den ene, fra hvem et så stort
folk nedstammede, at Skriften sammenligner det med sandet ved havet og stjernerne på himlen, 1 Mos 15, 5.
Men Herren taler endnu ikke om den åndelige velsignelse og det evige liv, som også var forjættet dette folk.
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For hvad dette folk havde i dette liv, var endnu legemlige
og timelige goder, for at det også i ydre storhed skulle
være af betydning og fordi Gud boede midt iblandt dem,
talte med dem, styrede og beskyttede dem. Dette er jo dog
også herlige gaver, som man ikke tilstrækkelig kan prise,
at Gud sådan ligesom lukkede sig inde hos dette folk, at
han ikke alene boede midt iblandt det, men også ud af det
ville blive menneske. Men dette henhører til de åndelige
og evige goder, hvorom vi også snart vil tale.
Men Abraham så intet heraf, ja han havde endog grund
mere end nok til ikke at tro på noget deraf, hvis han havde
villet følge kødet; for hans ægteskab var barnløst, og skønt
sidenhen Isak blev ham født, og han så sin sønnesøn Jakob
til ind i de femten år, så er dog en sådan begyndelse, som
enhver må bekende, såre svag og ringe mod en så stor forjættelse at regne. Derfor havde den hellige mand en såre
herlig tro, at han troede alt dette, så sikkert, som om han
allerede så det for sine øjne, og ingenlunde tvivlede på de
forjættelser, som var ham givet af Gud.
Lad os nu også sammenligne vor vantro med denne
store tro. Vi véd, at Kristus skal komme på den yderste dag
og tilintetgøre alle sine fjender, muslimer, jøder, paven
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med hans kardinaler og biskopper og hvad mere der er af
ugudelige mennesker, som enten forfølger ordet eller af
hovmodighed foragter og forsømmer det. Vi véd også, at
Kristus i mellemtiden, indtil han kommer, vil være hos sin
kirke og opretholde den rene lære og den sande gudsdyrkelse. Men tror du vel, at nogen ulykke, hvordan den så
end kom, kunne bedrøve os, hvis vi troede dette? Tror du
vel også, at den tryghed, som vi føler, da kunne opstå i
vore hjerter, så vi mente, sådan som vi nu gør, at Herrens
dag endnu ikke vil komme på tusinde år?
Derfor er vor tro, når vi ville tro det, sandelig svag, og
vi er i sandhed svagttroende, så vi slet ikke kan sammenlignes med den hellige Abraham, der med en sikker tro
holder sig sådan til disse usynlige ting, som om han allerede havde dem i hånden og følte dem. Han hører af Herren: jeg vil gøre dig til et stort folk, og ser dog, at han er
ligesom en udtørret stamme; for hans ægtehustru er ufrugtbar. Men da hun til sidst, efter Guds forjættelse, imod naturen bliver frugtsommelig ved sin mand og føder en søn,
ser hun, at forjættelsen beror på denne ene søn alene, som
dog var udsat for utallig megen ulykke, så usikkert som
dette liv jo er. Sådan ser han også, at der også af Isak kun
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avles en eneste arving til forjættelsen, nemlig Jakob; sådan
er her endnu intet, som rimer sig med forjættelsen, og dog
står hans tro sikker, fast og urokket, og han tror, at han skal
få en såre stor slægt. Dette er den første del af denne forjættelse.
De ugudelige jøder mener, at gojim, det er folk, er et
vanærende navn, for sådan kalder de dem, som ikke har
samme gudstjeneste som de selv, ligesom vi kalder dem
ugudelige, som er uden for kirken; men de ser ikke, at i
denne deres faders forjættelse benævnes den sande kirke
sådan; for dette navn betegner hele Abrahams slægt og alle
hans efterkommere: Jeg vil gøre dig til et stort folk (goj).
v2b. og jeg vil velsigne dig.

I Skriften betyder dette ord at velsigne at forøge og forbedre, sådan at denne del af forjættelsen sigter til, at Abraham skal tro, at han ikke alene vil få en stor slægt, men at
det også skal gå dem sådan, at den styrkes og forøges fra
dag til dag. Derfor er det den første gave, at Abraham skal
blive til et stort folk, det er, at hans slægt skal have rige,
magt, gods, love, ceremonier, en kirke osv. For dette menes egentlig ved folk.
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Den anden gave er, at dette folk også skal have varighed og vedblive at være til længe, sådan som dette smukt
siges i Sl 89, 31-34: ”Hvis hans sønner svigter min lov og
ikke følger mine bud, hvis de bryder mine love og ikke
holder mine befalinger, så straffer jeg deres overtrædelse
med stok, deres synd med slag. Men min troskab mod ham
bryder jeg ikke, jeg svigter ikke min trofasthed.”
Ganske vist er dette folk ofte blevet plaget. Benjamins
stamme er næsten blevet udryddet; Israels rige er ganske
og aldeles blevet ødelagt; sådan er også Juda stamme først
af de babyloniske konger og sidenhen ved assyrerne og
egypterne blevet plaget og svækket på mange slags måder.
Og dog er ved Guds hjælp dette folk blevet opretholdt,
indtil forjættelsen om Kristus blev opfyldt; og da begyndte
først den rette velsignelse og forøgelse, idet hedningernes
mængde er kommet i stedet for de fåtallige vantro jøder,
og Abrahams afkom er blevet lig sandet ved havet og stjernerne på himlen. Derfor forbliver den endnu og vil forblive til verdens ende.
En sådan velsignelse har intet verdensrige haft. For
hvor lang er vel den tid, hvori de fire verdensriger eller
stormagter har vedvaret? Men Abrahams afkom forbliver
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evindelig. Den, der nu vil se begyndelsen til denne velsignelse, skal læse efter hinanden beretningerne hos Moses,
Josva, i Dommernes og Kongernes Bøger osv., så vil han
finde, at dette folk sandelig har været et stort og velsignet
folk.
v2c. Og jeg vil gøre dit navn stort.

Det er: man skal tale om dig og prise dig vidt og bredt,
også blandt hedningerne, sådan som Moses forklarer dette
i 5 Mos 4, 6-7: ”I skal følge dem omhyggeligt! Så vil andre
folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de
hører om alle disse love, vil de sige: »Hvor dette store folk
dog er et klogt og forstandigt folk!« Hvor er det folk, det
være sig nok så stort, der har sin gud så nær, som vi har
Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham?”
Men det jødiske folk var berømt, ikke alene for forjættelsens og gudstjenestens skyld, eller fordi det var dem betroet, hvad Gud havde talt, men også for de berømmelige
mænds og store heltes skyld. For hvem af hele hedningeverden ville vi vel sammenligne med David, Ezekias, Daniel, Josef, Samson, Gideon, Josva og sådanne store
mænd, hvad enten de nu er profeter, konger eller fyrster?
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Derfor har hedningerne højlig forundret sig over dette
folk og prist det lykkeligt. Na’aman, syreren, førte med sig
til sit land jord fra Jerusalem, 2 Kong 15, 17. Sådan giver
Nebukadnezar, Darius og Cyrus sit folk befaling om og
priser den jødiske gudsdyrkelse, mens de rent ud forkaster
og fordømmer, hvad der er af andre guder og anden gudsdyrkelse. Hvem vil nu sige, at dette ikke er store ting?
Men en kunne sige: Abraham fik dog ikke dette at se,
men døde længe før den tid. Det er vel sandt; men dog
troede han det og glædede sig af hjertet derover, og selv
om han havde oplevet det, så var denne hans glæde dog
nok blevet formørket af Satan, som besmitter og skæmmer
det borgerlige liv og kirken med så mange forargelser.
Men nu har han en fuldkommen glæde deraf, at han med
vished véd, at alt, hvad andre folk ville komme til at have
af ret visdom, det skulle de arve og få fra hans slægt. Derfor roser han sig med rette af sit store navn, som ikke han
selv, men Herren havde tillagt ham.
v2d. du skal være en velsignelse.

En underlig forjættelse er dette, nemlig at dette folk ikke
alene for sig selv skal forøges og velsignes i legemlig og
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åndelig henseende, men at denne velsignelse også skal udstrække sig til de omliggende lande og folk. I denne velsignelse, som blev skænket til Abraham, delagtiggjordes
Farao i Egypten; Job; kongen i Nineve; kongerne i Babel
Nebukadnezar og Evil-Merodach; persernes konger Darius og Cyrus og utallig mange andre, hvis historie ikke er
bevaret; og skønt Abraham ikke oplevede den tid, da det
opfyldtes, så han det dog alt sammen i ånden og troede det.
v3a. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande.

Kirken er aldrig uden fjender og modstandere; for Djævelen er den fjendsk, derfor efterstræber han den på mange
slags måder og får al slags fare og ulykke i stand. Fordi
derfor Abrahams slægt, som den sande kirke, også skulle
erfare dette, truer Herren her med, at kirkens fjender skal
straffes; for han vil selv straffe dem. Sådan omkom Farao
i Egypten, hvem netop denne trussel druknede i Det Røde
Hav, 2 Mos 14, 28. Ved den blev også hedningernes konger kastet døden i møde, Sihon, Og, osv., og deres riger
blev ødelagt, 5 Mos 2, 33; ja rigerne i hele verden er blevet
omstyrtet og ødelagt, som det babyloniske, assyrernes, det
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græske, romerske rige, fordi de har forgrebet sig på kirken
og krænket den.
Derimod forjætter Gud atter dem velsignelse, som gør
kirken godt, sådan som han i Egypten byggede jordemødrene huse, fordi de ikke var dette folk fjendske 2 Mos 1,
20. Sådan frelses ved dette løfte skøgen Rahab med sin
slægt, Jos 6, 25. Lignende eksempler kan en flittig læser
selv samle sig, hvordan Gud på mange måder har vist dem
velgerninger, som har gjort godt enten mod kirken eller
mod dens fornemste lemmer, nemlig lærere eller profeter.
Sådan velsignedes enken i Sarepta, 2 Kong 4, 1, nubieren
Ebed-Melek i Jer 38, 7 og andre.
v3b. I dig skal alle jordens slægter velsignes.

Hidtil har Herren kun forjættet Abraham legemlig velsignelse og legemlige goder. For skønt dette med rette også
kan kaldes åndelige velgerninger, at Gud boede hos dette
folk og åbenbarede sig for det ved tegn og undergerninger
og ved sit ord i de hellige profeter, så var det dog alt sammen velgerninger i dette timelige liv. Men nu følger den
rette forjættelse, som man skulle skrive med guldbogstaver
og rose og prise i alle landes sprog. For den bringer de
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evige skatte, derfor kan den ikke forstås på legemlig vis,
som om den, ligesom de forrige forjættelser, kun skulle
forblive hos dette folk. Men hvis denne forjættelse, som
ordene klart viser, skal udøses og udbrede sig over alle
folk eller slægter på jorden, så véd vi ikke om nogen anden, som skulle have uddelt denne velsignelse blandt alle
folk, end Guds søn, vor herre og frelser Jesus Kristus.
Derfor er dette den enfoldige, sande og urokkelige mening: Hør, Abraham, jeg har givet dig og din slægt herlige
løfter; men dermed er det endnu ikke nok; jeg vil også
hædre og pryde dig med en sådan velsignelse, som skal
udbrede sig og udgå til alle slægter på jorden.
Og denne forjættelse forstod Abraham hel skønt. For
sådan tænkte og sluttede han hos sig selv: Skal alle jordens
slægter velsignes ved mig, så kan denne velsignelse jo
ikke blive beroende hos mig alene; for så længe kan jeg jo
ikke leve. Desuden er jeg ikke velsignet af mig selv; men
velsignelsen er overgået mig ved Guds barmhjertighed;
derfor skal alle folk ikke velsignes for min persons skyld
eller af min kraft. Men dertil vil det komme, at der skal
fødes én af min slægt, som skal velsignes ved sig selv og
bringe med sig denne velsignelse, som skal række så vidt
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og bredt over alle slægter på jorden. Derfor må han være
Gud og ikke blot menneske. Dog vil han også være et menneske og tage vort kød på sig, for rigtig at være mit afkom.
Disse den hellige patriarks tanker ser Kristus uden tvivl
hen til, når han siger i Joh 8, 56: Abraham, jeres fader,
frydede sig, at han skulle se min dag, og han så den, og
glædede sig.
At han derfor siger: ”alle jordens slægter”, det skal
man ikke alene forstå efter bredden om én tids slægter,
men efter længden om alle slægter, så længe verden står.
Og dette sprog stemmer ganske overens med Kristi befaling i Mark 16, 15-16: ”Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal
frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.” Sådan har
nu denne velsignelse allerede stået ved magt i to tusinde
år og skal fremdeles stå ved magt og forblive indtil verdens ende, og Helvedes porte, tyrannerne og de ugudelige
vil forgæves forsøge sig og rase imod den.
Men især er det at mærke, at han ikke siger, at det vil
komme derhen, at alle folk skal slutte sig til jøderne og alle
sammen blive jøder, men siger, at den velsignelse, som
dette folk skal have, skal komme til hedningerne, det er,
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til dem, som ikke er omskåret og intet véd om Moses og
hans lov.
Derfor holder vi her med rette denne velsignelse imod
den forbandelse, under hvilken alle mennesker er for syndens skyld, som er ophævet ved Kristus og velsignelsen
tilvendt alle dem, som antager den og tror på hans navn.
Dette er jo dog en underfuld velgerning af Gud, at vi reddes fra synden, døden og Djævelens magt, kommer i Guds
engles samfund og bliver gjort delagtige i det evige liv.
Denne forjættelse er kilden til alle profeternes prædikener om Kristus og hans rige, om syndernes forladelse,
om Helligåndens gave og sendelse, om kirkens opretholdelse og styrelse, om de vantros straf osv. For de har set,
at dette bestemt følger på hinanden og hænger sammen:
Skal et Abrahams afkom udrette dette, så må han være et
naturligt og sandt menneske. Og atter, skal han også velsigne andre, ja alle jordens slægter, så må han også være
noget højere og større, end et Abrahams afkom. For dette
må Abrahams afkom selv trænge til på grund af synden.
Sådan har Helligånden fremstillet hemmeligheden om
Guds søns menneskebliven i så korte og simple ord, som
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sidenhen de hellige patriarker og profeter i sine prædikener videre har forklaret, nemlig at hele verden skulle forløses ved Guds Søn, Helvede og døden ødelægges, loven
afskaffes, synden forlades og evigt liv og salighed skænkes
uden fortjeneste til alle dem, som ville tro på ham. Derfor
er dette Kristi dag, hvorom han taler i Joh 8, 56, som Abraham ikke så med legemlige øjne, men i ånden, og glædede
sig. For fordi disse ting var usynlige og umulige for kødet,
var de også utrolige.
Og denne tekst er ikke alene nyttig til lære og formaning, men det vidner også stærkt mod jødernes troløshed.
For fordi Gud forjætter Abraham et legemligt afkom, nemlig at hans efterkommere skulle blive et stort folk, nu så
lad dem sige frem om sig selv, om de nu til dags er et velsignet og stort folk. Men tvinger erfaringen og nøden dem
til at bekende, at de er en fattig, plaget ringe flok, hvad
andet vil man da kunne slutte af denne tekst, end enten at
Gud lyver i sine løfter, eller også at de selv tager fejl og
ikke er Abrahams sande afkom? Men at ville gøre Gud til
en løgner i sine forjættelser, ville være ugudeligt. Derfor
følger dette om jøderne nødvendig deraf. For hvad velsignelse er, det er bekendt nok.
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Desuden er kun det et folk, som har øvrighed, land og
indbyggere, love og rettigheder. Men hvad sådant har jøderne nu til dags, de som er adspredt hist og her, plagede
på mange måder og næsten må være fanger, hvor de kommer hen? De indbilder sig ganske vist, at de i Babel (jeg
véd ikke, hvor det skulle være) og hos tyrkerne endnu besidder stor magt, ære og rigdom. Og det er sandt, at de har
tilhold hos tyrkerne for sit forræderis skyld. For hvad jøderne ved alle kristne hoffer kan erfare og udspejde af
hemmelige planer, det bringer de straks til tyrkerne; derfor
handler nogle fyrster ikke alene tåbelig, men også ugudelig i at gøre sig så fælles med jøderne, har dem om sig og
ernærer dem. Så godt har de det ikke engang hos tyrkerne,
men fanges og udplyndres af dem, hvilket jeg har fået at
høre som sandhed af sådanne, som har boet ikke alene i
Konstantinopel, men også i Damaskus, hvor der skal være
såre mange jøder.
Hvis derfor de usle jøder nu ikke vil bekende, at de
ikke er Abrahams sande afkom, det er, at de befinder sig i
vildfarelse og under Guds vrede, ligeledes at de er imod
den sande religion, så skal vi tvinge dem til at bekende, at
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de er gudsbespottere og gør Gud til en løgner. For hvilket
tredje kunne her gives?
Men ligesom vi nu har talt om velsignelsen og om det
store folk, sådan vil vi nu også tale om det store navn, som
Gud forjætter Abraham. For hvad for navn har vel jøderne
nu til dags? Er de ikke alle menneskers hån og spot? Der
er jo nu intet mere foragtet folk, end jøderne; ligesom jo
også profeterne truer dem med, at det skal komme derhen
med dem, at de skal blive alle folk til hån og spot. Hvor
bliver der da nu af det store navn? Må de ikke give sig selv
dette vidnesbyrd, at de har mistet dette navn? Og dog må
Abrahams afkom have et stort navn; for Gud lyver ikke.
Men se også efter, om de, som holder sig til jøderne og
velsigner dem, atter selv velsignes. Vi har for vore øjne
eksempler på, at ikke alene simple folk, men også store
fyrster og herrer kan give vidnesbyrd om denne velsignelse, som de får at føle for omgang og venskab med jøder,
nemlig at de lider skade på gods, legeme og sjæl.
Men nu vil måske jøderne foreholde os, at der i Sl 109,
11 står: ”Ågerkarle skal tilrane sig alt, hvad han ejer, fremmede skal plyndre hans rigdom”, og ville påstå, at ikke
jøderne lider dette af de kristne, men de kristne af jøderne.
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For det er jo enhver bekendt, hvad de gør for skade i landene med sin store og umådelige åger. Men derpå svarer
jeg sådan: at først lærer fornuften selv, at åger er imod naturen og derfor sandelig synd, hvorfor jo de kristne har
denne regel: Lån og vent intet derfor, Luk 6, 35.
De, der nu er den herre Kristi disciple, følger denne
regel og vogter sig for åger som for en sikker synd. Og
erfaringen lærer også, at store ejendomme, som sammenskrabes ved åger, af Gud forbandes og ikke længe forbliver samlet. Hvis nu derfor jøderne holder ågeren for sin
velsignelse, så lad dem beholde den og glæde sig i den.
For at det er synd, der har sin sikre straf, véd enhver, ligesom Skriften på flere steder lærer det, og jøderne beviser
det med sit eget eksempel.
For se, udsuges de ikke selv? De sammenskraber sine
penge i bunker; men så må de, hvor de bor, betale såre stor
skat og afgift for sit oprethold, og dog beviser de kristne
øvrigheder dem endda stor godhed og mange velgerninger
i sammenligning med, hvad de må lide af tyrkerne. For
disse vil hverken spare deres legeme eller liv, hvis de ikke
havde så megen nytte af deres forræderi, hvortil jøderne,
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ved sit had og fjendskab mod de kristne, er såre vel skikkede.
Men det være nu dermed, som det vil, og lad jøderne
længe nok rose sig af, at de er rige og har mange penge,
fremdeles af, at de aldrig selv låner for renter, men kun
udlåner penge til andre mod renter: hvor lidt er dog alligevel alt dette mod det, som de må bekende, at de har mistet?
For af det land, som Gud havde skænket dem og velsignet,
er de udjagede, har mistet sit rige og sin gudstjeneste, foruden at de befinder sig i det dybeste mørke og ikke har
forstand på Den Hellige Skrift og med ét ord intet håb kan
have om at blive salige, men kun indbilder sig noget om
Guds nåde og godhed? Fordi nu alt dette ikke får de stakkels mennesker til at bekende sin elendighed, som er over
al elendighed og jammer, så lad dem prise det som sin velsignelse og lykke, at de kan låne andre penge mod renter,
og ikke selv behøver at låne af andre!
Men hvor langt bedre var det dog, at de gik fra hus til
hus for at tigge, end at de med så stor synd sammenskraber
sig penge, som dog sidenhen alligevel kommer i andre
folks hænder! Og dog er der ved denne store lykke og
gave, som de gør så meget væsen af, stor og utallig skade
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og ulykke; for de har intetsteds noget blivende sted, hades
og foragtes dertil af enhver og fører det elendigste liv i
skarn og urenhed, kan heller ikke komme til noget ærligt
arbejde eller håndtering. Og hvem kan vel opregne alle
disse Kristi fjenders plager og straffe?
Derfor er det et såre stærkt bevis, hvorved vi kan bekræfte vor religion og tro og lægge for dagen og gøre jødernes troløshed til skamme, nemlig at de allerede har mistet alt, som her forjættes Abraham, og især dette, som forjættes ham til sidst, nemlig den velsignelse, som fra Abrahams afkom skulle udgå og udbrede sig over alle folk og
slægter på jorden.
Og sandt er det, de trænges slemt ved dette bevis; derfor lyver de og foregiver, at denne del af profetien er blevet
opfyldt i Salomo, Davids søn, og siger, at han var den velsignede blandt folkene, det er, at han var berømt og blev
prist salig af enhver. Men hvad kommer det denne tekst
ved, at han er blevet lovet og prist af andre, da jo ordene
lyder sådan, at dette afkom skal bringe velsignelsen til alle
folk? Men hvad har nu Salomo vist andre folk for tjeneste
og velgerning?
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Derfor bringer denne tekst os åbenbart til at bekende,
at Messias eller Kristus for længe siden er kommet og har
bragt denne åndelige og evige velsignelse med sig til verden. Men fordi de vantro jøder har kastet ham fra sig og
ikke har villet have noget med ham at gøre, har han vendt
sig til hedningerne; men de elendige jøder er blevet berøvet både den legemlige og åndelige velsignelse, som erfaringen viser os for vore øjne. For de har nu i henved femtenhundred år været i stor elendighed og evigt fangenskab
og har slet intet haft af disse forjættelser, hvorom Gud her
taler med Abraham. Så sandt nu Gud er sanddru i sine forjættelser, så følger deraf nødvendigvis, at de er løgnere og
for sin vantros skyld har mistet disse forjættelser; heller
ikke er de længere Abrahams afkom, til hvem disse forjættelser blev givet.
I hvilken vildfarelse alle jøder endnu den dag i dag befinder sig, véd man. De venter på Messias, at han skal slå
alle hedninger til jorden og atter oprette et legemligt rige
for jøderne og herredømme over alle hedninger, sådan
som det gik under kong Ahasverus, Ester 8, 10 ff. For på
den tid sad jøderne i stor magt, ære og pragt. Men mod et
sådant forgæves håb vidner denne tekst åbenbart. For den
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siger ikke, at hedningerne skulle undertrykkes eller gøres
til trælle af Abrahams afkom, men at de skulle velsignes,
det er, få hjælp og redning mod døden og synden. Men lad
dem så beholde denne sin forklaring, at dette skal betyde
at velsigne. For da vil man finde, at de har den allerhøjeste
velsignelse, det er, undertrykkes og plages på det højeste
af hedningerne. Men det er Djævelens forklaring, som kalder sådan jammer og elendighed en velsignelse.
Gud derimod, som er god, forstår ved velsignelse forløsningen fra Guds forbandelse og vrede, og lover, at en
sådan velsignelse ved Abrahams afkom skal overgår ikke
alene Abrahams slægt, men alle jordens slægter. Sådan
velsignelse har vi nu fået bragt til os ved Guds søn, Jesus
Kristus, som er født af Abrahams afkom ved jomfru Maria. Men fordi den vantro synagoge ikke ville have ham,
er den kommet langt bort fra ham, sådan at den har tabt
ikke alene den evige velsignelse, men også den timelige
og legemlige, så enhver kan se, at det er et folk, som ligger
under Guds forbandelse og vrede.
Sådan er denne tekst os såre nyttig til mange ting. Derfor er den også vel værd, at de, som studerer i Den Hellige
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Skrift, vel mærker sig den. For den vidner ikke alene kraftig mod de halsstarrige jøder, og afmaler ikke alene Abrahams person, som alle fromme kristne skal have for øje,
for at de kan lære at tro efter hans eksempel; men den beskriver også, foruden Abraham, hele dette folks lykke og
velfærd, ja hvordan det skal gå hele kirken indtil verdens
ende. For hvordan det skal gå til i kirken indtil verdens
ende, og hvad der hidtil er sket og hændt i den, det er alt
sammen sket og vil ske i kraft af denne forjættelse, som
endnu står ved magt og lever.
Vil du derfor i få ord sammenfatte kirkens historie fra
Abrahams tid indtil den dag i dag, så betragt med flid disse
fire vers. For deri vil du se velsignelse, vil også se dem,
som forbander kirken, som Gud igen forbander, så de må
gå under, mens kirken har beholdt sin evige velsignelse
urokket og uskadt. Derfor svarer denne tekst til den første
prædiken i Paradiset om det afkom, som skulle knuse slangens hoved. For kirken er ikke uden fjender, men anfægtes
og plages, så den må sukke derover, men dog overvinder
den ved dette afkom og beholder til sidst sejren og triumferer over alle sine fjender i evighed.
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Men ligesom Gud i den første prædiken talte om slangens bid og advarede om det, sådan viser han her, at det
vil ske, at nogle vil forbande Abrahams afkom. Men om
vi stikkes og angribes af verden og Djævelen, så er denne
skade ringe, da vi har de kære engle, ja Gud selv, som velsigner os og udrydder vore modstandere, sådan som forklaringen af denne tekst lyder udførligere hos profeterne,
hvor man skal søge den. For denne forjættelse er den
kilde, hvoraf profeterne har taget alle sine forjættelser og
trusler. Derfor forundrer vi os med rette over denne guddommelige visdom, at så store sager og alle tiders historie,
så meget som angår kirken, sådan i få ord er sammenfattet
og udtrykt i denne tekst. Nu følger, som et tillæg til denne
forjættelse, hvordan Abraham adlød Gud, som kaldte ham.
v4a. Så drog Abram af sted, sådan som Herren havde befalet
ham.

Forjættelse og tro hører naturlig og uadskillelig sammen.
For hvad nyttede det vel, om en ville give mange forjættelser, når der ingen var, som troede derpå? Og atter, hvortil nytter troen, hvis der ikke er nogen forjættelse? Derfor
hører tro og forjættelse sammen, og den naturlige orden
kræver, at Moses, efter at have berettet om forjættelsen, nu
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også siger, at Abraham troede, det vil sige, antog denne
forjættelse og holdt sig til den.
Djævelen har også sine forjættelser, og det meget anseelige; derfor skal der et skarpt skøn til at gøre en ret forskel mellem Guds og Satans, det er, mellem de sande og
falske forjættelser. Satans forjættelser er behagelige, får
let indpas og antages, gør også folk sikre og frække, sådan
at de hverken giver agt på sig selv eller den guddommelige
dom. Ligesom vi ser, at jøder, muslimer og hos os de falske brødre har det allerstørste mod og ikke giver sig mindre af med noget end at frygte Guds vrede og domme.
Men når Gud forjætter noget, så må troen stå i stor og
lang kamp; for fornuften eller kød og blod er ganske vis
på, at Guds forjættelser er umulige; derfor kan det ikke
være anderledes: troen må stride og kæmpe mod tvivlen og
mod fornuften.
Dette ser og betænker sofisterne ikke. Derfor mener
de, at vi strider om en ringe ting, når de hører, at vi lærer
om troen. De forstår og véd ikke, at troen er en forandring
og fornyelse af hele vor natur, sådan at øjnene, ørerne og
hjertet selv hører, ser og føler ganske anderledes, end hos
andre folk.
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For troen er en levende og virksom ting. Den er ikke
en søvnig og doven tanke. Den svæver og svømmer heller
ikke oven på hjertet, som en gås på vandet; men den er
som vand, der ophedes og opvarmes af ild. Skønt dette
fremdeles forbliver vand, så er det dog ikke længere koldt,
men varmt, og er således et ganske andet vand. På samme
måde skaber troen, som er Helligåndens gerning, et andet
hjerte, hu og sind og frembringer således et ganske og aldeles nyt menneske.
Derfor er troen en virksom, vanskelig og mægtig ting.
Ville man tale ret om troen, så er den mere noget, som
gøres med os, end noget, vi gør, for den forandrer hjerte
og sind. Og mens fornuften plejer at holde sig til det nærværende, griber troen de ting, som slet ikke viser sig for
øjet; disse holder den imod al fornuft for nærværende. Og
dette er grunden til, at troen ikke er enhvers sag, ligesom
hørelsen; for kun få er troende, men den største hob holder
sig meget mere til nærværende ting, som man kan tage og
føle på, end til ordet.
Så er nu dette mærket og tegnet på de sande og guddommelige forjættelser, at de strider mod fornuften og fornuften ikke vil antage dem. Satans forjættelser derimod
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bliver, fordi de stemmer overens med fornuften, let og
uden tvivl antaget af den.
Muhammed forjætter dem, som holder hans lov, i dette
liv timelig ære, gods og magt, og efter dette liv legemlig
vellyst. Det antager fornuften let og tror fuldt og fast
derpå. Derfor bliver Muhammed hjemme og vil ikke med
Abraham drage ud fra sin slægt, sit hus og hjem, men holder sig til det nærværende, forbliver og slår sig til ro ved
det. Men Abraham hænger kun ved ordet, som Gud siger
til ham, og foragter al fare, som kan møde ham derfor; for
han tror, at Gud vil beskytte ham.
Sådan ser også det godt ud i fornuftens øjne, som paven har opdigtet og foregiver, nemlig de helliges fortjeneste og forbøn, gode gerninger, evner og kraft, hvilket alt
sammen behager og tækkes fornuften. For den er forfængelig og har lyst til løgnen, det er, til ære og ros for sine
egne dyder, hører gerne, at man siger til den, at den med
sine gerninger kan fortjene saligheden, opfylde loven og
erhverve retfærdighed. Men det er ikke at dræbe fornuften,
men at levendegøre den.
Derfor slår kød og blod sig let til ro ved denne lære,
antager og tror uden nogen tvivl sådanne forjættelser. Men
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når det hører, hvad Abraham hørte: Drag ud fra dit fædreland, fra slægt og venner og fra din faders hus, hen til et
ubekendt sted, jeg vil være din Gud, – da træder det straks
tilbage og holder det for dårskab at lade fare, hvad man
har, og drage efter det, som er langt borte og ikke nærværende, flygter og frygter for fare og søger og tragter efter
tryghed.
Kort sagt, skønt Djævelens forjættelser er løgnagtige,
så behager de dog kødet vel, fordi de fra først af let får
indpas; men Guds forjættelser, som er rette og sande, viser
straks hen til korset; men efter korset forjætter de velsignelsen. Derfor forarges naturen ved den på begge sider.
Hvad der er usynligt og ude af øjnene, anser den for aldeles
intet; men for korset har den afsky og flyer for det som for
en ulykke, der er evig og aldrig kan få nogen ende. Og det
er netop grunden til, at, skønt Gud giver rigelige forjættelser, er der dog få, som tror dem; det er nemlig dem, hvis
hjerter Helligånden styrer, så de ligesom Abraham kan
foragte alle farer og sorger, og kun holde sig til og hænge
fast ved Guds ord, som kalder.
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Sådan er dette et såre herligt eksempel på tro, som Moses her foreholder os i denne tekst, og i ganske få ord sammenfatter den allerhelligste patriarks historie eller legende, sådan nemlig: Abram gik, som Herren havde sagt
til ham. Men hvorfra gik han? Fra Ur i Kaldæa, hvor han
havde hus og hjem, marker, husholdning i god gang, tjenestefolk, slægt og venner. Alt dette lader han uden nølen
fare og går på det uvisse, for Herren havde endnu ikke vist
ham det land, som han skulle have. Han har kun dette eneste håb, at Herren havde forjættet ham velsignelse; men
når, hvor og hvordan han ville velsigne ham, havde han
endnu ikke set.
Sådan er det korte ord, og de ser ud til ikke at lære
noget særligt. For fornuften ser ikke de sande gode gerninger og den sande lydighed; mener heller ikke, at de er Gud
velbehagelige, men har lyst til falske og med et usandt skin
prydede gerninger.
Derfor finder man i munkenes bøger intet andet, end
at de roser sine fædre og praler af dem, fordi de har afsagt
verden, forladt alt og fulgt efter Kristus. Men når du med
denne Abrahams lydighed vil sammenligne Frans, Dominicus, Bernhard osv., og med åndelige øjne betragte og
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dømme disse vigtige sager, så vil du finde, at munkene er
ligesom børn, der lader sig bedrage af glansen og skinnet,
gemmer forgyldte nøddeskaller som guld og beundrer
dem. For hvad andet har vel deres hellige ved sig, end blot
skinnet alene? Ja hele deres orden og liv, hvorom de dog
gør sig så store tanker, er intet andet end en falsk farve og
et hykleri, når man vil sammenligne det med denne vor
munk, som i sand tro forlader alt.
Ligesom man derfor skriver om æblerne ved Det Døde
Hav, i det område, hvor Gud med ild ødelagde og tilintetgjorde Sodoma, nemlig at de er såre skønne at se til, men
at de, når man åbner dem, er fulde af aske, skarn og stank,
sådan er munkenes hykleriske lydighed fuld af foragt for
Gud og den sande religion. Og dog gør verden meget deraf
og roser den; men de allerhøjeste gerninger og Gud velbehageligste gudsdyrkelser, nemlig denne Abrahams herlige
tro og lydighed, anser den for en ganske ringe ting og foragter dem. Anderledes plejer verden ikke at gøre, formår
det heller ikke.
Det vil jeg ganske vist ikke nægte, at Frans, Dominicus, Bernhard og andre, af hvem man siger munkevæsenet
først blev stiftet, havde sine gaver, og jeg sætter Bernhard
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højere end alle de andre; for han havde et ret og godt skøn
på religionen, som hans bøger viser. Men alt dette er enkelte gaver, som en person har haft, og dem skal man rose
sådan hos ham, at ikke Kristi ære og Guds barmhjertighed
lider noget skår derved. Men se, hvordan det er gået dermed: Disse enkelte gaver har deres efterfølgere anvendt til
dermed at stifte sekter, og har derved næsten undertrykt og
udslettet Kristi navn. For disse tåbelige og elendige mennesker har ikke sat sin lid dertil, at de var kristne og døbte,
men dertil, at de har antaget den ene Frans’, den anden
Dominicus’ orden. Dette holdt man for den allerrigtigste
vej til Himlen.
Derfor revser vi med rette munkelivet og skaffer disse
forargelser af vejen, som er sat ved siden af sandhedens og
troens vej, og fremholder folk Kristus, som med sin død
har betalt for synden og erhvervet os Helligånden. Dette
er den rette vej til retfærdighed, der ikke beror på vor fortjeneste og gode gerninger, men på Guds søn og på den
pure, os uden nogen vor fortjeneste i ordet fremsatte nåde
og barmhjertighed.
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Derimod mener munkene, at de er salige, fordi de lægger sig ind i et kloster, da vi jo dog ikke kan sige, at Abraham blev retfærdig, fordi han drog ud fra Ur i Kaldæa og
forlod alt; men han var allerede i forvejen retfærdiggjort,
da han troede Guds forjættelse, som var ham åbenbaret
ved de hellige patriarker. For havde han ikke været retfærdig, så var han aldrig draget ud og havde ikke adlydt Gud,
som kaldte ham. Derfor hørte han ordet og troede det.
Derved blev han retfærdiggjort og gjorde så sidenhen retfærdige gerninger deri, at han fulgte Kristi kald og vandrede deri.
For dette er den rette orden, at den ydre lydighed følger på den indre. Men dette vender munkene om. For det
første har de intet ord, som de kan følge, men lever i sandhed, som Anselm har sagt, i en selvlavet religion, som er
stiftet og sat sammen uden Guds ord, efter menneskelig
indbildning. For det andet mener de, at denne ydre forandring kan udrette så meget, at hjertet og hele mennesket
derved forandres. Af denne indbildning bliver følgen visselig hykleri, så de gør sig tanker om retfærdighed, mens
dog deres hjerter er urene.
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Men hvor dårlig dette rimer sig med Abrahams eksempel, kan enhver se. Abraham forlader hus og ejendom og
gods, slægt og venner, og vandrer ud, men véd ikke hvorhen; men munkene forlader sit på den måde, at mens de
hjemme hos sine forældre måtte leve på knap kost, véd de
godt, at de i klostrene vil finde fuldt op af alt. For hvad
mangler vel disse urene svin af den kosteligste mad og
drikke, mens de ikke bestiller andet end mæske sig; og dog
tør de være så uforskammede at skryde og prale af, at de
har forladt alt og er fulgte Kristus efter?
Sådan vellyst og gode dage havde Abraham ikke
blandt hedningerne, der, som historien viser, plagede ham
på mange slags måder. Hvis du derfor med ham vil sammenligne Benedikt, Frans og andre munkes fædre, så vil
du se, at de imod vor munks kostelige perler kun er skarn.
Sådanne sammenligninger hører man vel ikke gerne; heller ikke skaffer man sig venner dermed; men dog er de
nødvendige, ikke alene for mennesker, men også for Gud,
al den stund munkevæsenet sådan misbruges, at ugudelige
folk endog har sammenlignet det med dåben.
Men her får vi anledning til at tale noget om lydigheden i klostrene, som man har pralet sådan af, at der næppe
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var nogen munk så ulærd, at han ikke har skrevet noget
derom, og paven driver i sine dekreter ikke så hårdt på noget, som på lydighed mod hans bestemmelser; derfor har
man fra alle prædikestole udråbt Samuels ord i 1 Sam 15,
22-23: At adlyde er bedre end offer, og genstridighed er
en trolddomssynd. Og derpå har de da sluttet sådan, at ingen stand var bedre end munkenes. O hvilken skøn slutning er dog ikke det, der passer sammen som en knyttet
næve til et blåt øje, som man siger. Sådan ser man, at hele
pavedømmet ikke har vidst, hvad lydighed er.
For ret lydighed er dette, at du ikke gør, hvad du selv
har udvalgt, befalet eller pålagt dig, men hvad Gud har befalet dig ved sit ord. Og at dette alene kan kaldes en sand
lydighed, er klart af denne tekst, der om Abraham siger:
Abraham gik, som Herren havde sagt til ham. Her har du
en rigtig smuk og dialektisk beskrivelse af lydigheden,
nemlig at Guds ord hører dertil. For hvor Gud ikke taler,
men tier, kan der ikke være nogen lydighed.
Men nu er det endnu ikke nok, at Gud taler, men han
må tale med dig. Sådan lød Guds ord til Abraham, at han
skulle slagte og ofre sin søn; derfor var det også en ret
gudsdyrkelse og rosværdigt, at Abraham ville adlyde dette
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ord; for til ham blev det sagt. Men at Abrahams efterkommere ville gøre ham dette efter, var ingen lydighed, skønt
det var samme gerning; for de havde ingen befaling fået til
at gøre det, sådan som Abraham havde. Sådan befaler Kristus i evangeliet (Matt 19, 21) den unge mand at sælge alt
og følge ham. Det havde også været en skøn lydighed, om
han havde gjort det og var fulgt efter Kristus. Og skønt
munkene roser sig af, at de gør dette, og derfor vil prises
for sin lydighed, så er det dog ingen lydighed, for Kristus
har aldrig befalet dem det.
Derfor skal man omhyggelig mærke denne forklaring
og beskrivelse af troen: Abraham gik, som Herren havde
sagt til ham. Herren, siger Moses, havde sagt til Abraham,
at han skulle drage ud; derfor var denne udvandring den
allerhelligste gerning og allerbehageligste gudstjeneste for
Gud.
Men her må du også mærke, at Gud også taler til os
gennem mennesker. Om det derfor end synes at være simple og ringe gerninger, når børnene gør, hvad forældrene
befaler, så er dog dette en lydighed ikke alene mod mennesker, men også mod Gud, som har befalet, at man skal
være forældrene lydig. Dette guddommelige ord er det
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rette klenodie og den krone, som man plejer at male på
gudernes og de høje fyrsters hoved, og som betegner lydigheden. Sådan er I, som studerer her, til stede med jeres
forældres vidende og efter deres befaling. De vil, at I skal
være flittige til at lære, og lydige mod jeres lærere. Hvis I
nu beflitter jer på at rette jer efter denne jeres forældres
befaling og vilje efter evne, da ofrer I Gud et såre velbehageligt offer; for lydighed er bedre end offer, 1 Sam 15,
22.
Sådan også, når en øvrighed på embeds vegne kalder
borgerne til krig, for at opretholde freden og værge sig
mod vold, da adlydes derved Gud. For sådan har Herren
ladet os sige i Rom 13, 1: Enhver skal være de foresatte
øvrigheder underdanig. Men en kunne sige: Ja, det er en
farlig lydighed; for det kunne hænde, at jeg blev slået
ihjel? Svar: Det kommer ud på ét, enten du slår en anden
ihjel, eller en anden dræber dig; for du går derhen, hvorhen
Herren har befalet dig at gå. Derfor er det også en god og
hellig gerning, at du slår din fjende ihjel, hvis du har befaling dertil af din øvrighed.
På samme måde skal man også tale om det almindelige
kald, når en kaldes til det embede at lære. En bys eller en

75

menigheds stemme og kaldelse skal du anse for Guds kaldelse og adlyde den, og ikke gøre som hin tåbelige munk,
der dog i Den Tredelte Kirkehistorie roses som en hellig
mand, der, da han blev kaldet til et bispeembede, afskar
sig et øre, dertil også truede med, at han hellere ville skære
tungen af sig end antage en biskops embede. Så aldeles
uvillig var denne ikke alene tåbelige, men også ugudelige
mand til at vise Gud den velbehageligste og for mennesker
såre nødvendige og nyttige tjeneste, da det blev ham befalet; da han dog langt hellere skulle have taget imod dette
embede og sagt med Paulus i 1 Kor 9, 16: Ve mig, hvis jeg
ikke prædiker evangeliet! Så tidlig kom overtroen ind i
Kristi kirke.
Derfor skal vi ofte tænke på dette korte ord: ”Da gik
Abram, som Herren havde sagt til ham”, og skulle gøre det
til indskrift på vor handel og vandel, som vi driver eller
har for hjemme eller ude, i krig eller fred, i sygdom eller
anden fare; så ville vi høste denne nytte deraf, at vi, om vi
end må dø, kunne trøste os med, at vi har været Gud lydige. For skønt udgangen og enden ser ud til at ville blive
tung og hård for os, så er det dog en såre stor trøst, når man
véd, at man har vist Gud lydighed. Derfor skal du også
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vente på hans hjælp og håbe på en langt større belønning,
end om sagen havde gået efter din vilje og var lykkedes
for dig.
Dette er den rette ros for lydigheden, som alene findes
ved Guds forjættelser eller bud. For er ikke disse to til
stede, da fortjener den ikke at kaldes lydighed, medmindre
du vil, at den skulle kaldes lydighed mod Satan. For hvis
man ikke er Gud og hans ord lydig, så kan det rettelig kaldes at adlyde Djævelen.
Derfor skal vi især lade ordet eller kaldet være os ret
magtpåliggende. For dette alene bevirker en ret lydighed
og en gudstjeneste, som er Gud velbehagelig. Viser vi
denne lydighed, da kan vi ikke alene beskytte os med vor
gode samvittigheds vidnesbyrd, men kan også fortrøste os
til Guds hjælp og vente den, fordi vi selv i vis fare følger
hans ord.
Den, der i alle sine gerninger gav agt og mærkede på
dette ene stykke: ”Herren har sagt det”, ville altid leve i
fuld glæde og håb; men deri hindrer Djævelen os, der ikke
under os sådan lykke, og ved et falskt skin bringer os fra
denne rette lydighed til sin lydighed, det er, til en sådan

77

lydighed, som ikke har noget bud af Gud, sådan som munkenes lydighed er.
Som jeg ovenfor sagde, driver paven i alle sine befalinger hårdt på lydigheden; for han vil være den højeste
biskop og Kristi statholder, og tordner med gruelige trusler
om, at hvis man ikke adlyder ham, så vil ulydigheden bevirke fordømmelse for sjælen. Og atter giver han herlige
forjættelser, nemlig at de, som valfarter til de hellige, Peter
og Paulus, skal få fuldkommen forladelse for alle sine synder. Med sådanne forjættelser smykker han alle sine gerninger, som helgeners dyrkelse, helgeners påkaldelse,
messen, for derved at få de enfoldige til at adlyde ham. Og
han har desværre fundet alt for mange, som har adlydt ham
alt for meget. For hvor mange tusinder munke er vel ikke
i denne lydighed nedsunket i Helvede, mens de mente, at
de fór lige til Himmels?
Og skønt også ugudelige lærere for sådant bedrageris
og forførelses skyld vil komme til at føle og bære en tung
Guds dom, så er alligevel den flok, som har fulgt paven
efter, derfor dog ikke undskyldt; for de havde skullet se
sig for, om denne lydighed også havde sådant bud af Gud,
som Moses her siger: Herren har sagt det. For hvor intet
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sådant er, er det ikke lydighed mod Gud, men mod Djævelen. På denne måde har paven fyldt verden med Satans
lydighed. For paven har ikke befalet, hvad Gud har budt,
men hvad han selv har optænkt. Deraf er det kommet, at
hele hans religion ikke er retskaffen, men lavet og udvalgt
af ham selv, og med ét ord: purt og bart hykleri.
Derfor skal vi komme i hu det bud, som står i Johannes’ Åbenbaring 18, 4-5: ”Gå bort fra hende (nemlig Babylon), mit folk! At I ikke skal blive delagtige i hendes
synder, og at I ikke skal rammes af hendes plager. For hendes synder når indtil himmelen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu.” Men hvordan skal vi gå ud fra
hende? Sådan at vi ikke lader os føre omkring efter næsen,
ligesom en bjørn; men når paven byder noget, skal vi ikke
straks lystre, men først spørge ham og sige: Hr. Pave, jeg
hører vel, at du befaler mig dette; men vis mig Guds ord,
om også Gud har befalet og sagt det, så vil jeg gerne være
lydig; men har Gud ikke sagt det, og er dit bud mod Guds
ord, sådan som hvad du har sagt om de ugudelige klosterløfter og helgenløfter, og at du lader forbyde ægteskab,
spise og drikke, så vil jeg ikke adlyde dig; for jeg har en
anden befaling af Gud; ham må jeg adlyde og følge.
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Men derimod siger han: Jeg er kirkens hoved og herre,
og der står skrevet i Luk 16, 16: Den, der hører jer, hører
mig. Svar: Vi véd godt, at pavens digten og tragten står til
disse to stykker, nemlig at være kirkens og verdens herre;
men det har Kristus unddraget og nægtet ham, idet han siger til apostlene i Luk 22, 25: Folkenes konger hersker
over dem, men sådan skal I ikke gøre. Og Peter siger i 1
Pet 5, 2-3: Vogt Guds hjord, ikke som de, der vil herske
over Herrens arv. Men at han siger, at han er kirkens herre,
det må han bevise med Guds ord, så vil vi tro ham derpå.
Men vi véd, at Kristi mening er ganske anderledes,
nemlig: Den største iblandt jer skal være jeres tjener, Matt
23, 11, sådan at alt herredømmet beror ikke på mennesker,
men kun på Guds ord. Dette skal regere i kirken; for derom
har vi en åbenbar befaling fra himlen af: Hør ham. Matt
17, 5.
At derfor paven også vil være herre over ordet og
binde og løse alt efter sit hoved, det er, give love og befalinger (for sådan udlægger dette syndens menneske, paven
i Rom, falskelig Kristi ord, 2 Thess 2, 3), det vil han ikke
opnå hos os. Ja, forbandet være alle de, som lader ham
opnå dette hos sig. For denne magt har han ikke fået af
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Kristus, men tilraner sig den selv, som et uforskammet og
ugudeligt menneske.
For er det ikke en grov og herskesyg stolthed, at disse
bæster endog tvinger kejsere og konger til at kysse deres
fødder? Dette kunne dog endda gå an, hvis han bad derom
af kærlighed, for at hans anseelse og magt kunne styrkes
og opretholdes i kirken; for vi véd, at foragt for det kirkelige embede gør den allerstørste skade. Men at han kræver
det som en ret, som en trosartikel og under trussel med
forbandelse, det er stik imod Guds ord.
Lignende og endnu langt værre ting er det, at han befaler at købe afladsbreve, påkalde de helliges forbøn og
hjælp og flere andre ting, som om det skulle være fornødent til syndernes forladelse. Derfor kæmper vi med rette,
ikke alene som mod en pave, men også som mod en åbenbar fjende og modstander af Kristus, fordi han opsætter
artikler, som er ganske imod Kristi evangelium. For han
ophæver ganske troen og stræber kun efter at få sikret sit
herredømme; og heri går han ikke frem på sædvanlig vis,
så han kun tragter efter legeme og gods, sådan som tyrannerne gør, men han myrder også sjælene og kaster dem i
Helvedes ild.
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Sådan lyser denne hellige patriarks eksempel, som er
død for så mange tusinde år siden, endnu for kirken og advarer den for hykleri. Derfor skulle man skrive disse ord
med guldbogstaver, ikke alene på væggene, men også på
alle vore ord og gerninger: ”Som Herren havde sagt til
ham”. For de lærer os, at det er en ret lydighed, når du
hører og følger Guds ord, som siges til dig. Hvor der derfor
intet sådant ord er, dér er der enten ingen lydighed, eller
også er der Satans lydighed. Derfor skal man i hele livet
og i alle gerninger se hen til Guds ord, ikke alene i kirken,
men også i det borgerlige og huslige liv. Har du ordet og
følger det, så har du også lydighed, for disse to, ord og
lydighed, følger med hinanden og hører sammen. Men
hvor nu det ene bliver borte og ophæves, nemlig ordet, må
også det andet, nemlig lydigheden, blive borte og være intet.
v4b. Og Lot drog med ham.

Se dog, hvilket underligt Guds råd dette er. Forjættelsen
angik alene Abraham og ikke Lot, og dog forener Gud
denne Lot med Abraham, som en trosfælle og kammerat,
og rører sådan hans hjerte, at han langt hellere vil drage ud
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i elendigheden med sin farbror, end forblive hjemme hos
de ugudelige afgudstjenere. Men dette sker af den grund,
at forjættelsen ikke indeholdt eller lovede Abraham, at han
og hans slægt alene skulle velsignes, men at han også selv
skulle være en velsignelse, det er, at andre ved ham skulle
blive delagtige i velsignelsen, skønt forjættelsen ikke
egentlig tilhørte dem.
Der er mange historier i Den Hellige Skrift, som viser
os lignende eksempler. Kongen i Egypten hørte ikke til det
hellige folk, men blev alligevel delagtig i forjættelsen eller
velsignelsen, da han antog Josefs religion og tro. Ligeledes
kongen i Nineve; fordi han antog Jonas’ tro, fik han del i
den forjættelse, som var givet det jødiske folk, skønt han
ikke var en af Guds folk. Sådan gik det også med Job, med
kongerne af Babel og med persernes konger, som alle sammen ikke alene havde en særlig lykke, idet Gud velsignede
deres regering for religionens skyld, men også ved troen
blev meddelagtige i den evige velsignelse.
Sådan hænder det jo også endnu den dag i dag, at også
de, som ikke har evangeliet, men dog alligevel bor hos os
og vi blandt dem, alligevel bliver delagtige i vor velsignelse og med os nyder den fred, som Gud giver kirken for
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sit ords skyld. For han er rig på barmhjertighed og vil, at
såre mange skal nyde hans gaver. Derfor styrer han det sådan, at hvor han giver forjættelser, er der også andre, som
nyder dem, om de end ikke egentlig tilhører dem, ligesom
Ruth, Naomis datter, som heri var en Lots datter, siger til
sin svigermor Ruth 1, 16: Dit folk er mit folk, og din Gud
er min Gud, det er, din Gud vil, selv om jeg ikke er af dit
folk, alligevel ikke forkaste mig, men vil betænke og forsørge mig, så jeg ikke må forblive enke osv.
v4c Abram var femoghalvfjerds år, da han forlod Karan.

Dette er en tydelig og klar tekst, at Abraham, da han var
75 år gammel, drog ud ikke af Ur, men af Haran. Derfor
må vi mene, at han to gange drog ud. Første gang dengang,
da hans fader Tera med sine sønner, Abraham og Lot, drog
ud fra Ur i Kaldæa. Og skønt også denne rejse var foretaget i den bestemmelse, at de ville til landet Kana’an, så
blev de dog ved et eller andet uheld forhindrede, og boede
en tidlang i Haran, som teksten ovenfor klart viser. Men
da Tera var død der, drog Abraham ud for anden gang, og
drog fra Haran til landet Kana’an.
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Men dette spørgsmål, om Abraham var den førstefødte, har jeg ovenfor berørt. Og skønt Lyra hårdnakket
benægter det, fordi han ikke lægger mærke til de 60 år,
som vi kommer til kort i Abrahams historie, så er jeg dog
af den mening, at han var den førstefødte, fordi teksten her
klart vidner, at han var 75 år gammel, da han drog ud fra
Haran. Dog, vil nogen følge en anden mening, vil jeg ikke
modsætte mig det; men ham vil jeg holde for en mester,
som kan forene mig disse 75 år med Teras alder, der levede 205 år.
Dette må jeg herved også gøre opmærksom på, at hvis
nogen ville beregne, hvor længe loven blev givet efter forjættelsen, hvorom Paulus taler i Gal 3, 17, måtte han begynde med dette år, som er det 75. i hans alder. For fra
dette år af er der netop 430 år til Israels børns udgang af
Egypten; for til indtoget i Egypten tæller man to hundrede
og femten år, og ligeså mange år var også Israels børn i
Egypten. Lægger man nu disse år sammen, så får man
deraf det tal, hvortil Moses i 2 Mos 12, 40 og Paulus Gal
3, 17 hentyder, nemlig fire hundrede og tredive år.
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Men på Paulus’ tekst må man omhyggelig give agt:
Loven blev givet fire hundrede og tredive år efter forjættelsen, som blev givet Abraham; deraf følger jo, at loven
ikke kan gøre retfærdig, fordi Abraham var retfærdig så
lang tid før, end loven blev givet, ja førend han blev omskåret og før han byggede et alter. Dette er en uimodsigelig følgeslutning. Men sådan beviser også denne Paulus’
tekst, at forjættelsen blev givet Abraham og han blev kaldt
til at drage ud, ikke da han var i Ur, men da han var i Haran. Derfor siger teksten ovenfor: Tera tog Abram og Lot
osv. Men her står: Abram tog Saraj, sin hustru osv.
Men imod denne mening er nu teksten i ApG 7, 2, hvor
Stefanus, hvis ord man dog må lade gælde noget, gentager
netop disse ord og klart siger, at de lød til Abraham i Mesopotamien. Sådan er da Moses og Stefanus imod hinanden? Og hvordan skal vi forene dem med hinanden? For
de er begge troværdige vidner, og er dog ikke enige med
hinanden. Derpå plejer man at svare sådan: Abraham blev
kaldet to gange, først i Ur i landet Kaldæa, måske ved patriarken Sem, og derpå i Haran. Efter denne mening er
disse to vidner ikke imod hinanden; for Moses fortæller da
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den anden kaldelse i Haran og nøjes dermed, men Stefanus
den første.
Dog synes jeg, at det er Moses, som fortæller denne
historie grundig og omhyggelig, og ikke Stefanus, som har
taget denne historie alene af Moses. Nu hænder det sig
ofte, at når man simpelt fortæller noget, giver man ikke så
nøje og omhyggelig agt på alle omstændigheder, sådan
som de må gøre, der beflitter sig på trolig at beskrive de
forbigangne tiders historie til efterkommernes nytte. Sådan er Moses en historieskriver, men Stefanus forlader sig
på, at historien står skrevet hos Moses og bekymrer sig
derfor kun lidt om omstændighederne, men ser til, at tilhørerne kan forstå, at dette folks stamfader hverken havde
love eller templer og dog var tækkelig for Gud og behagede ham. Dette er hovedsagen, som Stefanus driver på,
nemlig at man skal se, at Gud vil retfærdiggøre, forlade
synden og skænke evigt liv ikke for templets, omskærelsens eller lovens skyld, men alene for det forjættede afkoms skyld, som synagogen havde dræbt.
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v5a. Abram tog sin kone Saraj og sin brorsøn Lot og al den
rigdom, de havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i
Karan.

Dette fortæller Moses for rigtig udførlig at prise Abrahams
tro; for den er jo sandelig også stor og underfuld. For hvad
en så lang og tung rejse, med en så stor mængde tjenestefolk, ind i et ubekendt land og blandt ubekendte mennesker, har for møje, arbejde og fare, kan vi let forstå af vor
egen erfaring og prøve det på os selv; og alt dette overvandt dog den hellige mand med tålmodighed og langmodighed. For hvor møjsommelig og farlig end rejsen var,
troede han dog, at Gud ville være hos ham med sin velsignelse og i sin tid visselig holde og opfylde, hvad han havde
forjættet ham.
Og alt dette tjener til at lære os, dermed at trøste os i
alle anfægtelser. Det tjener til vor tros styrkelse, så vi ikke
straks bliver mismodige, så snart et uheld kommer over os,
men opvækkes til håb, beder om hjælp og venter den af
Gud. For man må holde ved, og det er ikke nok, at man
har begyndt godt; men hvad du har begyndt godt, med det
skal du flittig holde ved og fortsætte.
For betragt her Abraham; han forlader sin bolig i Ur i
Kaldæa, hvor hans fædreland, hus og hjem, ejendom og
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gods, slægtninge og naboer er, hos hvem han havde boet,
og drager ud i elendigheden til Haran, hvor han på ny må
indrette sig en husholdning. Da han nu har dvælet der en
stund, opdrives han på ny og får befaling til at flytte videre
til landet Kana’an, og jo længere dette lå borte, desto mere
fare, møje og arbejde måtte han udstå derved.
Men havde Abraham været alene, så havde han dog
haft mindre møje og besvær, skønt han heller ikke da
havde været uden fare. For den, der er alene og ikke bundet til hustru og børn, er det en lyst at bese og gennemvandre mange fremmede steder; for han har kun ét legeme at
forsørge. Om derfor et hus eller en by ikke behager ham,
drager han til en anden; men denne vandrer er ikke alene,
men slæber et stort antal sjæle med sig, blandt hvilke nogle
stod ham meget nær og var ham såre kær, såsom hans hustru Sara og hans brorsøn Lot med sine døtre. Desuden fører han også med sig alt, hvad han ejer og har, hvilket dengang ikke var guld eller sølv, eller kosteligt husgeråd, men
dyr og kvæg. For Mesopotamien roses som et godt græsland og for at være rigt på kvæg, og samme land har sit
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navn deraf, at det ligger mellem to meget store floder, Tigris og Eufrat, som også omgiver Babel, og næsten altid er
Mesopotamien og Babel blevet regerede af én konge.
Men Haran er også en del af landet Mesopotamien,
skønt dette navn sidenhen blev forandret, og det i stedet
derfor blev kaldet Aram. Den, der nu har kvæg at passe,
må have mange tjenere. Derfor siger Moses, at han drog
ud med de personer, som han havde skaffet sig i Haran.
Herved mener han ikke alene Lots døtre, som efter min tro
dengang allerede var født (for fra det år af, da Abraham
drog ud af Haran, indtil Sodomas undergang var der femogtyve år); men også tjenestefolkene, tjenerne og pigerne
med deres børn. For også sidenhen vises der, at Abraham
havde særlig mange tjenestefolk, siden han jo af dem rustede tre hundrede til strid.
Nu har jeg ofte sagt, at det hebraiske ord nefesch, en
sjæl, betyder et levende legeme. En sådan hob slæber
denne husfader med sig ind i et ubekendt land og til sådanne folk, som ikke er af hans religion og tro, og derfor
fjendtlig sindede mod denne udlænding. Derfor skal ingen
tvivle på, at de kom i fare, stor møje og arbejde. For kom
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hans hustru så ofte i fare, hvad skulle vi da ikke mene at
hans tjenestefolk og kvæg led?
Derfor vil Moses her fremstille for vore øjne et særligt
eksempel på tro, for hvilket vi må skamme os, når vi ville
sammenligner os dermed. For hvem kan sige, at han har
erfaret tiendedelen af sådanne anfægtelser og farer? For
når vi med hustru og børn drager til andre steder, så drager
vi ikke til ubekendte, men til venner og bekendte, eller, om
de end er os ubekendte, så er de dog beslægtede med os i
sprog og religion; men denne vandrers rejse er en ganske
anden sag, derfor kalder også Paulus ham med rette troende, Gal 3, 9, fordi han foretager denne rejse med en så
stor hob, alene i tillid til Guds barmhjertighed, som havde
forjættet ham, at han ville velsigne ham.
Dog skal man heller ikke forholde hans ledsagere, som
gør denne rejse sammen med ham, deres fortjente ros. For
at Saraj og Lots hustru følger sine mænds mening og råd
og drager med, er ikke lidt; for kvinderne er meget bange
for at rejse, og skilles såre nødig fra sine.
At tjenerne og pigerne følger med, undrer jeg mig
over. For havde de lignet vore tjenere og piger, så havde
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de ikke flyttet en fod for Abrahams skyld. Hvorfra kommer da en sådan lydighed og villighed til at følge husfaderen? Uden tvivl deraf, at efter at hustruerne og tjenestefolkene havde hørt Abrahams prædiken om Guds forjættelse,
tog de imod den og troede hans ord, og ønskede også, ved
Kristus at blive delagtige i denne velsignelse.
Derfor kunne vi kalde disse ledsagere ikke alene Abrahams husfolk, men en sand hellig kirke, hvoriblandt Abraham var øverste biskop og ypperstepræst, og som han underviste om Guds barmhjertighed, som Gud ville åbenbare
i sin søn, der først skulle regere og velsigne hans slægt og
alle dem, som ville slutte sig til dem. Men som dernæst i
sin tid ville blive menneske og tage Guds vrede og forbandelse fra sit folk på sig, for at de kunne blive alle sine synder kvit og undgå dødens evige straf. På denne Abrahams
prædiken troede Saraj, Lots hustru og døtre og begge familiers tjenestefolk. Derfor fulgte de med lyst og glæde
den hellige husfader, da de langt hellere ville lide armod,
fare og alle slags skader end miste besiddelsen af så store
forjættelser, som de dog endnu ikke besad i gerningen,
men kun i håbet.
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Og på denne måde trøstede Gud også Abraham selv.
For dette var sandelig en velsignelse, at han kunne finde
nogle, som drog med ham ud i landflygtigheden, og det så
fromme og gudfrygtige ledsagere, som også selv holdt
Guds ord højt og i ære og fulgte det.
Derfor priser Sl 39, 13 med rette denne vor pilgrim,
idet den siger: Jeg er en fremmed hos dig, en gæst som alle
mine fædre. I dette sprog ser David hen til troens billede
og egenskab. For skønt han var konge, måtte han dog alligevel, da han var i mange slags fare i fremmed land, ligesom Abraham, alene trøste sig med forjættelsen og være
fornøjet med den.
Sådan skal vi også lægge os dette eksempel godt på
hjerte, ikke alene fordi det tjener os til styrkelse og trøst,
men for derved at fordunkle vore helgeners afskyelige gerninger, som der gøres så stort væsen af i pavens kirke, da
de dog i virkeligheden er stinkende skarn, når man vil
sammenligne dem med denne vor pilgrims og landflygtiges gerninger.
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Det hebraiske ord asu, der egentlig betyder: de havde
gjort eller avlet, betegner ikke alene børneavlingen og forøgelsen, men også opdragelsen og plejen både af børnene
og af kvæget.
v5b. og begav sig på vej mod Kana'an, og de kom til Kana'an.

Her skal man mærke, at Abraham har befaling til at drage
ud, har også forjættelsen om velsignelsen; men det sted,
hvorhen han skal drage, er endnu ikke vist ham. Derfor er
han endnu uvis om, på hvilket sted af jorden Herren vil, at
han skal bo. Men at han drager lige til Kana’ans land, det
gør han ikke som om han vidste med vished, at dette land
skulle indrømmes og gives hans efterkommere; for denne
forjættelse følger først sidenhen, men fordi han drager til
patriarken Sem, som boede i Salem, og som måske også
var den, der i Ur havde opfordret ham til at drage ud, og
hvis råd og trøst han ville bruge, al den stund forjættelsen
om afkommet beroede hos ham, så længe indtil Herren viste ham et sted, hvor han skulle forblive.
Derfor skete denne rejse i troen; for Abraham vidste
endnu ikke det sted, hvor han skulle bo. Først flytter han
fra Ur i Kaldæa, der var hans fædreland, til Haran, dernæst
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fra Haran til landet Kana’an, hvor han heller ikke altid forbliver på samme sted, men ofte må flytte på grund af indbyggernes ondskab, ofte også efter Guds befaling, indtil
han til sidst kommer til Egypten; derfra drager han for anden gang til landet Kana’an, men forbliver heller ikke nu
på ét og samme sted der, men har snart sin bolig i Hebron,
snart i Bersaba, snart igen ved bjerget Morija. Havde han
nu været svag i sin tro, så havde han ladet sig overvinde af
utålmodighed, havde ladet ordet fare og gjort en ende på
sin rejse og omflakken. Derfor er det et såre underfuldt eksempel på tro, at den hellige mand ikke bliver træt, men
stedse trøster sig selv med Guds ord, sætter sit håb til det
og ikke mener, at det er forgæves, hvad Gud engang har
forjættet. Sådan hænger han sig fast ved skyerne eller himlen med sit håb, som han ikke lader sig fratage.
v6. Abram drog gennem landet og kom til Sikems helligsted, til
Orakel-egen. Dengang boede kana'anæerne i landet.

Dette tjener også til den vidtløftigere beskrivelse af dette
eksempel, at Abraham påtager sig en så lang rejse med en
så stor mængde mennesker og kvæg, og det er et stort un-
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der, at ikke nogle af dem blev for svage og utålmodige under anfægtelsen og vrede over, at Abraham ikke hellere
var forblevet i Haran eller på et andet belejligt sted.
Hvor Sikem er, ved man af Josvas Bog. For da Israels
børn drog over Jordan, kom de på den almindelige vej
først til Jeriko, så til Aj og endelig til Betel. Men nu ligger
Sikem nordenfor Betel, og ikke langt fra de bekendte
bjerge Ebal og Garizim, og heller ikke langt fra Jerusalem.
Men på disse steder var der sidenhen et såre stolt og trodsigt folk, som profeternes historie og prædikener bevidner,
som hovmodede sig af, at patriarkerne havde boet der, ligesom paven i Rom er ganske overordentlig stolt af, at han
sidder på Peters stol.
Om det hebraiske ord elon, lund, siger nogle, at det
betyder en eg, andre en mark eller en åben plads; men det
er ligegyldigt, for det gør ikke noget for teksten. Men
More er navnet på en høj, som omtales i Dom 7, 1. For da
Gideon havde opslået sin lejr mod syd, lejrede midjanitterne sig mod nord på højen More. Men nu véd man ikke,
hvoraf dette sted har fået dette navn; for More betyder en
lærer. Det er nu min mening, at der på dette sted engang
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har været en præst, som underviste dem, som boede omkring ham, om religionen og gudstjenesten. Men her er
More et særligt navn på det sted, hvor Abraham først boede.
Men at Moses siger, at der dengang boede kana’anæere i landet, tjener til, at vi derved skal betænke den ynkelige elendighed, hvori den hellige patriark var. For han boede ikke blandt venner, men midt imellem fjender og sådanne folk, som ikke brugte samme religion og gudstjeneste som han selv. Ganske vist var efter Noas vilje og mening dette land bestemt, for den fromme Sem; men Nimrods børn, som fra begge kanter i flokkevis drog dertil fra
Arabien, havde med magt indtaget det, for at man ret
skulle se, at det går kirken ligesådan til alle tider. For de
ugudelige plyndrer og bestjæler den, og dog opretholder
Gud den på underfuld måde, endog mod Helvedes porte.
v7a. Herren viste sig for Abram og sagde: Jeg vil give dine efterkommere dette land.

Efter at nu Abraham som landflygtig længe nok har måttet
finde sig i at bo blandt kana’anæerne og er blevet plaget,
finder han til sidst, for at han ikke skal overvindes af utålmodigheden, den højeste trøst i sin anfægtelse. For det er
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sandt, blev ikke de dage, hvori nød og anfægtelse overgår
os, forkortede, så trøsten fulgte på, så blev intet menneske
frelst, Matt 24, 22. Den, som derfor bliver fast i troen, vil
til sidst bestemt erfare, at Gud ikke forlader sine. Ganske
vist opsætter han hjælpen og spænder strengene så hårdt,
at du synes, de nu må springe af; men han indfinder sig i
sin belejlige tid, og kommer os visselig til hjælp da, når vi
synes, vi må gå til grunde. Derfor giver Sl 9, 10 Gud dette
navn, at han er en ophøjelse i nødens tider.
Men i hvilket år denne åbenbaring lød til Abraham,
angiver teksten ikke; men af omstændighederne kan man
forstå, da Abraham var blevet træt af sin svære elendighed
og lange rejse, førend han derfor mister modet, trøster
Herren ham, så patriarkens eksempel også i dette stykke
kan være kirken nyttigt og trøsterigt, og for at også vi kan
lære, at når man er i anfægtelse, skal man holde fast ved
troen, og være ganske vis på, at Gud vil være hos os og
trøste os.
Derfor vises her først et bestemt sted, hvor Abrahams
slægt skal have sin bolig. Men mærk, hvor egentlig og
kunstig Herren stiller sine ord. Da dette siges til ham, har
Abraham hverken afkom eller land, og da sidenhen hans

98

afkom fødes, har han dog endnu intet land, ja, som Stefanus siger om ham i ApG 7, 5, har han end ikke en fodsbred deraf. Derfor stemmer denne forjættelse overens med
den forrige, som lover ham, at han skal få et stort folk; for
landet forjættes ikke ham, men hans afkom. Med denne
forjættelse lader Abraham sig nøje og glemmer gerne sin
elendighed, fordi han nu véd, at hans slægt ikke skal
komme i sådan elendighed og jammer.
Men dette er en ret liflig forjættelse. For skønt de hellige lever i troen og i håb om det kommende liv overvinder
den timelige elendighed og ulykke, så tiltrænger de dog i
dette liv og under kødets store svaghed også legemlig
trøst, så de kan hvile ud fra ulykken og atter komme til sin
styrke og kraft, som den daglige elendighed og ulykke
svækker og fortærer for dem.
v7b. Dér byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig
for ham.

Sådan ser man først nu, at den hellige patriark, hvor elendig og fremmed han er, dog for den forjættelses skyld, som
var givet ham, tænker på et blivende sted og en bolig. For
nu bygger han først et alter for Herren, som havde åben-
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baret sig for ham, det er, han bestemmer et sted, hvor kirken skal komme sammen for at høre Guds ord, bede, prise
Gud, ofre osv., for dette er at bygge et alter.
Og Abraham bygger alteret, det er, han er biskoppen
eller præsten, han lærer de andre og underviser dem om
den sande gudstjeneste. For det skal være alle altres og
kirkers bestemmelse og brug, at man her skal komme sammen, høre Guds ord, bede, takke Gud, prise Gud og vise
ham den dyrkelse, som han har befalet. Hvor dette ikke
finder sted, er kirker og altre intet andet end værksteder
for afguderiet, sådanne som pavedømmet er propfuldt af;
for der forsømmes den rette gudstjeneste, og al deres gudstjeneste går alene ud på det gudsbespottelige og ugudelige
messeoffer.
Men her spørges, om Abraham havde ret til at gøre
dette, da det dog ikke befales ham ved noget særligt Guds
bud? For at indstifte en gudstjeneste efter eget valg og ikke
efter Guds befaling, er afguderi. Svar: Abraham udvalgte
ikke af eget påfund dette sted til alter, men Herren selv
udvalgte det, da han åbenbaredes for ham der; for Herren
selv er den første stifter, som lader sig se på stedet af den
grund, at han vil æres der og få sin forjættelse prist.
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Da sådan Jakob, som der fortælles i kap. 28, på det
sted, hvor han sov, så englene stige op og ned på en stige,
som rakte til himlen, sagde han i v. 17: Her er Guds hus,
her er himlens port, sådan altså, at Herren, som først er på
dette sted og lader sit ord høre der, selv er den, som først
indstifter og indvier det, så det ikke længere skal være et
almindeligt sted, men helligt og tjene til helligt brug og
hellige gerninger. For ved Guds ord helliges alt. Men nu
forkyndes Guds ord på dette sted, ikke af et menneske,
men af Gud selv.
Derfor er det den første kirke, som patriarken Jakob
bygger; men det var ikke en sådan bygning, som vore kirker er, men kun en oprejst stenhob på marken, som folket
kom sammen ved, når det ville høre Guds ord og bringe
ofre. Men sidenhen gav dette sted anledning til utalligt afguderi, som profeternes prædikener vidner, og især profeten Hoseas, som spåede mod Israels rige.
Sådan forsvarer jo også den samaritanske kvinde i
evangeliet sin religion med patriarkernes eksempel, når
hun siger i Joh 4, 20: Vore fædre har tilbedt på dette bjerg.
For hun taler netop om dette bjerg Garizim, som efter min
tro enten er bjerget More selv, eller i al fald ikke lå langt
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derfra. Og fornuften er fanget i denne snare, kan heller
ikke frigøre sig derfra, at den, når den hører, at Abraham
gjorde dette, og Gud lod denne hans gerning behage sig,
straks slutter: Derfor vil også jeg gøre det, for at også jeg
kan behage Gud. Men når profeterne sagde, at denne slutning ikke holdt stik, blev de slået og dræbt.
Og sikemitterne var i særlig grad stolte og formastelige, hvorfor Sirak også kalder dem tåbelige. For fordi de
vidste, at Abraham havde bygget et alter på Morija bjerg,
tog de sig til, på Alexander den Stores tid, at bygge et kosteligt tempel på bjerget Garizim, efter at de af Alexander
havde fået tilladelse dertil, som Josefus skriver i sin 11.
bog kap. 8. Sådant afguderi venter Moses sig, og henviser
ikke de fromme til patriarkernes eksempel, som om de
skulle efterfølge det, men fører dem til Guds ord og siger
i 5 Mos 16, 5-6: Du må ikke ofre eller holde fest på ethvert
sted, men kun på det sted, som Herren skal udvælge. Dette
stykke gentager han i dette samme kapitel ikke én gang,
men ofte. For fordi det skulle gå sådan, at tabernaklets sted
ofte skulle forandres, indtil templet til sidst blev bygget,
så vil Moses, at de skulle beholde dette sted og komme
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sammen og ofre der, hvor Gud med sit ord havde vist og
bestemt det.
Men vi ser, at den hellige profet forgæves gav denne
formaning. For tabernaklet og templet blev foragtet af de
afguderiske og andre steder opsøgtes til gudstjeneste, som
det jo også er sket hos os. For vi har holdt meget mere på
Peters domkirke i Rom end på alle andre steder, hvor Guds
ord, sakramenterne og nøglemagten har været i ret brug,
uagtet man jo med vished véd, at hvor disse ting sådan er
i gang, er Gud nærværende og nådig.
v8. Derfra drog han videre mod bjerglandet øst for Betel, og
han slog sit telt op mellem Betel i vest og Aj i øst. Dér byggede
han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn.

Dette er en ny rejse og flytning, men ikke lang, men til et
nærliggende sted. For Betel og Jeriko ligge ikke langt fra
More bjerg, og alle disse steder ligger ved alfarvej. Men
hvis nu nogen ville spørge, hvad grunden var, hvorfor han
ikke forblev længere på More bjerg, da véd jeg ikke, hvad
man kunne angive til årsag, medmindre det skulle være
dette, at hans naboers had og vold fordrev ham, hvilket han
ikke alene måtte lide, fordi han var en fremmed, men også
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fordi han førte en ny religion og havde sine særlige sammenkomster, og ikke ville følge deres afguderi, hos hvem
han boede.
Men ligesom jeg sagde ovenfor om sikemitterne og
More bjerg, sådan véd vi af profeterne, at afgudstjenerne
her tog anledning af Abraham og oprejste et tempel og alter i Betel. For Betel er et godt og heldigt navn og betyder
Guds gave, hvorfor afgudstjenerne mente, at det var et bekvemt sted til gudstjenesten, ligesom jo Jeroboam her indstiftede en gudsdyrkelse med kalve, 1 Kong 12, 28-29.
Men nedenfor siger Moses, at Betel før hed Lus, men fik
navnet Betel af Jakob, for hvem Herren her havde åbenbaret sig.
Men her skal man atter lægge mærke til, hvilken gudfrygtig mand den hellige patriark var. For skønt de, som
boede på bjerget More med ham, især var ham fjendtlige
for religionens skyld, så lader han dog ikke derfor sin religion fare, men holder omhyggelig fast ved den, så han
også på den vej, som ligger midt imellem Betel og Aj, bygger et alter og der udøver sit præstelige embede, det er,
underviser og lærer sin kirke om Guds vilje, formaner dem
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til en hellig vandel, styrker dem i troen, holder dem til håbet om den kommende velsignelse og selv beder med dem.
Alt dette indeholder ordene på hebraisk i sig.
Derfor har jeg meget hellere villet lade ordene forblive
sådan, som de står på hebraisk, end følge vor latinske
tekst, som forstår disse ord alene om påkaldelsen, i hvilken
betydning de står i Joel 3, 5: ”Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.”
Men her taler Moses om hele prædikenen, ligesom jo
også påkaldelsen i sig indeslutter den hel og holden. For
hvordan skulle de kunne påkalde den, på hvem de ikke har
troet? Men hvordan skulle de kunne tro på den, om hvem
de ikke har hørt? Men hvordan skulle de høre, uden der er
nogen, som prædiker? Rom 10, 14. Derfor er dette meningen: Han påkaldte Herrens navn, det er, underviste sine
om Guds navn, så de lærte, at Gud er nådig, barmhjertig
og god imod den menneskelige slægt, al den stund han forjætter et afkom, ved hvem Guds vrede skal ophæves, og
den velsignelse, som i Paradiset blev tabt ved synden, atter
tilvejebringes og genoprettes. På en sådan gudserkendelse
følger da også påkaldelsen, at vi nemlig i al nød og fare
ser hen til en sådan god og nådig Gud, beder og påkalder
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ham om hjælp osv. Spørg nu her vore paver og deres biskopper, af hvem Abraham havde fået ordinationen eller
salvingen til at føre og udøve et sådant præsteligt embede
blandt sine?
v9. Derpå brød han op og drog fra sted til sted, til han kom til
Sydlandet.

Dette er den tredje rejse i landet Kana’an; derfor ser man
her, hvor velkommen en gæst Abraham var for folkene i
landet. Men skønt det sted, hvor han boede i det samme
land, ikke nævnes i teksten, så synes det dog, som om han
boede i Hebron; men fordi dette var en kongelig by, hvori
også kana’anæernes præster boede, kunne Abraham ikke
have blivende sted der. Derfor vises her atter Abrahams
forunderlig stærke mod, og hans herlige bestandighed i
troen, at han ikke blev mat eller træt på disse mange rejser
og ved folkenes store ondskab og troløshed, men altid
holdt fast ved håbet på den forjættelse, som var ham givet,
og ikke fortiede sin Guds navn, men offentlig forkyndte
det, uden at bryde sig om, at han ofte havde erfaret, at
denne eneste sag gav anledning til uendeligt had og ulejlighed.
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Et sådant eksempel på en mægtig og herlig tro stiller
Helligånden os her for øje. Ovenfor hørte vi om Kains
synd og straf, at han måtte være flygtig i landet; men Abraham er hellig ved troen og har desuden forjættelsen om en
herlig, stor velsignelse. Sammenlign nu dette med hans
ulykke, så skal du se, at han bærer samme straf som Kain
og som en forbandet må vandre hid og did i det land, som
var forjættet ham, og det ikke han for sin person alene,
men med sin hustru, sin brodersøn og alle sine husfolk.
Sådan fører Herren sine hellige underlig, sådan, at de til
sidst, hvis de forbliver bestandige i troen, får alt det, som
de tror. Derfor skal vi også ruste os til en sådan troens
kamp og øvelse og forblive bestandige deri. For det er årsagen, hvorfor sådanne historier foreholdes os.
v10. Der blev hungersnød i landet, og fordi hungersnøden knugede landet, drog Abram ned til Egypten for at bo dér som
fremmed.

Der har ikke været nogen blandt alle dem, som har læst
eller udlagt denne tekst, uden at de har forarget sig over
den, ikke engang blandt jøderne selv. En så forunderlig
tekst er det, fuld af spørgsmål og forargelser, især hvis den
forstås ret; for der findes forargelser både i henseende til
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tro og liv. Kana'ans land var lovet Abrahams afkom; derfor havde han uden tvivl fattet stærkt håb om, at han ville
forblive der; men betragt historien, så vil du finde, at alt
går imod hans tro og forjættelsen. At han nu hænger ganske fast ved ordet og ikke lader det modsatte udfald drive
sig derfra, er i sandhed intet andet, end at overvinde håb
ved håb, eller, som Paulus siger Rom 4, 18, at tro med håb
mod håb, sådan som det nedenfor i kap. 32 også går Jakob,
da han kæmper med englen.
For han drager omkring i landet og finder intet sted,
hvor han kunne forblive noget længere. Endelig indtræffer
også denne ulykke, at han må rømme dette forjættede land
og for hungersnøds skyld må drage ned til Egypten med
alle sine husfolk. Var nu ikke dette et hårdt stød og en heftig anfægtelse for troen?
Så lad os nu heraf lære, hvad vor herre Gud i denne
verden fører for et regimente, nemlig et svagt og tåbeligt,
hvis du ville dømme om det efter fornuften. Forhen, før
Abraham kom til dette land, havde det mange slags velsignelser og fuldt op; men nu, da den hellige mand kommer
der og bringer Guds forjættelse med sig i en såre stærk tro,
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indfinder sig straks en sådan hunger, at hvis han ikke finder sig et andet sted, må han visselig miste livet. Lignende
hungersnød led sidenhen Isak, Jakob, Josef, Elias, Elisa og
andre profeter; Paulus også under kejser Claudius. Og nu
til dags hører vi, at man overalt giver evangeliet skyld for,
at kornet er dyrere og ikke slår så godt til, som før evangeliet kom.
Sådan plejer Gud at gøre, og sådan regerer han dette
liv, at det er fuldt af alle forargelser og anstød, ikke alene
for de ugudeliges øjne, men også for de frommes og gudfrygtiges, skønt de fromme med den hellige Abraham i
troen overvinder alt, som forarger dem. For når det står
godt til med religionen, og de hellige patriarker, profeter
og apostle har regimentet, så opstår alle slags nød og ulykker. Men hvordan stemmer dette overens med forjættelserne i Sl 37, 19: De skal mættes i hungers dage; Sl 112,
7: han skal ikke frygte for dårlige nyheder; Sl 41, 2: Herren
skal redde ham på en ond dag; Sl 37, 25: jeg har aldrig set
en retfærdig forladt, eller hans afkom søge efter brød?
Men søger ikke Abraham efter brød, da han drager fra landet Kana’an til Egypten for at undgå hungersnøden?
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Svar: alt dette sker efter Guds særlige råd, så troen i de
hellige må stå sin prøve. Men det varer en tidlang, så følger derpå ikke alene legemlig erstatning, sådan som jo
Abraham blev meget rig, men også forøgelse i troen og
større erfaring om Guds nåde og barmhjertighed. Derfor
siger Paulus i Rom 5, 2, at skønt de gudfrygtige sukker,
græder og klager i sit kors, så roser de sig dog også af sit
kors og sin lidelse, da de befinder, at Gud regerer dem
underfuldt.
Sådan anfægtes her også Abraham, ikke til sin skade,
men til sit store gavn, som sidenhen følger. For Gud prøver
netop hans tro ved denne anfægtelse, som sandelig ikke
var ringe. For sådan kunne han tænke, da han måtte drage
ud af Kana’an: hvor er nu forjættelsen, som er givet mig
om dette land, hvilket jeg nu må forlade for ikke at dø af
sult med mine? Er det sådan Gud holder, hvad han lover?
Er det sådan, han antager sig mig?
Men den hellige mand ser først og fremmest hen til
den åndelige forjættelse om det evige rige ved Guds søn;
dermed trøster han sig, men lader derfor ikke alligevel
troen og tilliden til den legemlige forjættelse fare, men
véd, at om han end i dette år må drage ud af landet for
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hungersnødens skyld, så vil det dog på en anden tid stå
ham frit for, atter at drage ind i det. Sådan overvinder han
denne anfægtelse med tålmodighed og håb om det kommende afkom.
Dette skal vi også gøre, når sådan nød overfalder os.
Nu til dags klager den simple mand, som jeg ovenfor
sagde, over, at der indtræffer så meget besvær, at kornet
bliver dyrt, at der opstår pest og krig osv. Og det er sandt,
af sådanne besværligheder er der nu flere end før i tiden;
men fromme kristne skal vide (for nu ikke at tale om synderne og den store utaknemmelighed, som foranlediger og
driver Gud til at straffe), at alt dette sker for derved at
prøve de troende. Og man må ikke følge den store hobs
tåbelige og ugudelige dom, som tænker sådan: Denne
ulykke kan man alene skaffe råd for, hvis man atter lod
pavens afguderi få indpas, når man holdt messe for de afdøde, når man løste afladsbreve, når man gik omkring
marken med kors og faner osv., som jøderne i Jer 44, 17
taler om himlens dronning. Hvor langt rimeligere er det
dog, at vi nu først straffes for det afguderi, som vi drev
under pavedømmet, især da der endnu er så mange, som
med vold og magt driver på det og foragter ordet.
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Derfor har du her et herligt eksempel på, hvordan troen
hos de hellige prøves, og dog bliver den hellige mand
Abraham ikke træt eller falder fra, sådan som de ugudelige, der forarges og viger tilbage, straks de føler den første
anfægtelse; for de lader ordet fare, uden hvilket det er
umuligt at holde stand. Men de fromme griber ordet og
holder sig til det som en stav mod anfægtelserne, for at de
ikke skal overvældes deraf.
Men skønt teksten siger, at Abraham for hungersnødens skyld påtog sig denne syvende og såre tunge rejse, så
er det dog vel troligt, at de ugudelige kana’anæere med
vold og magt tvang ham dertil og foregav, at denne gæst,
der førte en ny religion ind i landet, var årsagen til al denne
jammer, og at Gud for hans skyld nu havde begyndt at forbande det land, som forhen havde været velsignet. For en
sådan dom har verden altid haft om de hellige. Derfor giver den fromme mand plads for de misundelige og onde
mennesker, viger villig bort og begiver sig ud i faren.
Og han ledes her ikke udelukkende af ordet, men lader
også sin fornuft føre sig. For det vidste han forvist, at han
aldrig turde komme tilbage til det sted, hvorfra han var
draget ud, efter at han af Herren havde fået befaling til at
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flytte fra Ur og Haran; derfor bryder han op og drager til
Egypten, fordi det var et godt land, og håber, at der skulle
være bedre køb på korn. For i legemlig nød og fare beholder fornuften sin ros, at den nemlig her kan se noget og
give råd i sagen.
Sådan styrer den forsigtige husfader, da han er i nød,
sin ulykke med fornuften; men lader ikke derfor troen fare,
men tror, at skønt han ved nøden tvinges til at drage ud af
det forjættede land, vil det dog i sin tid overgives og skænkes til hans efterkommere.
Imidlertid begiver han sig til Egypten, for at opretholde sig der en tid lang, ligesom i et herberg, og derfra
atter, når lejlighed gaves, komme tilbage til Kana’ans
land. Dette antyder nemlig Moses, når han siger, at han
drog til Egypten, for at være der som en fremmed, sådan
at han ikke søgte et blivende sted og en bolig der; for han
blev drevet dertil af nøden, som han vidste ikke ville vedvare bestandig, men kun et år eller to.
Der kan vel også blandt kana’anæerne have været
fromme folk, som måske gav ham det råd, at han skulle
drage til Egypten, fordi de frygtede for, at han i sådan dyr-
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tid med så mange husfolk kunne falde sine naboer til besvær. Men dog er den største del fjendtlig sindet mod hans
religion og mener, at denne hungersnød kommer over landet for hans skyld; men ser ikke, at Gud plejer at straffe
foragt for ordet og religionen med dyrtid og anden nød og
plage.
v11-13. Da han nærmede sig Egypten, sagde han til sin kone
Saraj: »Jeg véd, du er en smuk kvinde. Når egypterne ser dig,
tænker de: Det er hans kone. Så slår de mig ihjel og lader dig
leve. Sig, at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet
for din skyld og beholde livet takket være dig.«

Denne tekst forarger såre meget alle fædrene og lærerne,
at Abraham ikke alene lyver, men også foranlediger og
tvinger sin hustru til at lyve. Men hvad løgnen angår, da
kunne den måske undskyldes. Men det kan slet ikke undskyldes, at han med vidende og vilje udsætter sin hustru
for horeriets fare og ved denne løgn ligesom giver egypterne lejlighed til at bedrive hor med hende, mens de måske ellers havde holdt sig borte fra hende, da hun havde en
mand. Men nu, da de hører, at hun endnu er ugift, mener
de, at man uden synd kan bortføre hende.
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Derfor har denne tekst ikke alene forårsaget mange
spørgsmål, men også megen forargelse, al den stund Abraham passer bedre på sit liv og agter det mere værd, end sin
hustrus kyskhed og ære og de andres frelse og velfærd.
Men først vil vi tale om løgnen, hvorom Hieronymus og
Augustin strides med hinanden, og Augustin opstiller tre
slags løgn, løgn for spøg, gavnløgn og skadeløgn.
Løgn for spøg kalder man skuespillernes opdigtelser,
om hvem man véd, at de fremstiller noget sådan, som om
det virkelig var sket, og dog er en sådan løgn uden skade
og behagelig, gør folk muntre og glade; derfor kan man
kalde en sådan løgn peccatum grammaticum, digterløgn.
Den anden kaldes gavnløgn, når vi lyver en eller anden
from mand til redning eller gavn. På denne måde lyver Mikal, da hun siger, at David havde truet hende med at dræbe
hende, hvis hun ikke lod ham slippe bort, 1 Sam 19, 17.
Og Augustin fortæller et eksempel om en biskop, som ikke
ville forråde en, som havde skjult sig hos ham: på denne
måde lyver arkitten Hushaj til Davids gavn, 2 Sam 15, 34,
og kvinden ved Rogels kilde, 2 Sam 17, 20. Dette kaldes
en gavnløgn, ikke alene fordi den sker til en andens gavn,
som ellers havde måttet lide nød eller vold, men også fordi
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den forhindrer synden. Derfor kaldes den med urette en
løgn, da den meget mere er en dyd og klogskab, hvorved
både Djævelens raseri forhindres og en andens ære, liv og
nytte tjenes. Derfor kunne man kalde den en kristen omsorg for brødrene, eller, som Paulus siger, en gudfrygtighedens nidkærhed.
Men med rette kaldes det en løgn, når vi bedrager vor
næste, ham til skade og fordærvelse, men os til nytte. Derfor vil jeg beholde den forskel mellem de forskellige slags
løgn, skønt den ikke er så aldeles rigtig, fædrene til ærefrygt og behag.
Hvad derfor angår Abrahams gerning, vil vi mene, at
han ikke løj, eller vil i al fald sige, at det var en gavnløgn
og klogskab, som fortjener at roses. Jøderne bærer sig her
ad som stoikerne. De er syvfold æsler og udlægger denne
gerning så ondt og hårdt og sigter Abraham for en sådan
synd, at de siger, at den hos efterkommerne blev straffet
med fangenskabet i Egypten; da dog Abraham ved denne
sin plan ikke gjorde nogen synd, men styrede sin ulykke,
så meget han formåede, med klogskab og forsigtighed.
Han var på Guds befaling kommet til Kana’ans land,
men ved deres ondskab og vold, hos hvem han boede, og

116

ved tung og vanskelig tid tvinges han til at drage andetsteds hen. Men fordi det ikke kan gå an for ham, atter at
drage derhen, hvorfra han var kommet, drager han til
Egypten, der havde ord for at være et godt, frugtbart land.
Men det kan vel være, at landet allerede på den tid havde
et dårligt rygte blandt folk på grund af tyranniet; for det
havde en såre mægtig konge. For hvor øvrigheden ikke regeres med Guds ord, misbruger den sædvanligvis sin magt
til tyranni, ligesom en engang sagde, at alle fromme kongers og fyrsters navne kunne få plads på en ring. Derfor lå
dette Abraham på sinde, og gjorde ham bange, så han
måtte overtænke, hvordan man kunne finde et råd mod faren, eller hvordan man kunne undgå den.
Hvordan går da det til, kunne en sige; begynder da
hans tro at synke? Tvivler han da nu på Guds forjættelse
om, at han vil opretholde ham og hjælpe ham i nød og
fare? Svar: Jeg kan ganske vist ikke nægte, at jo hans tro
på en måde var i nød; for vi har eksempler for øjnene på,
at også meget store mænd har snublet og er faldet. For blev
ikke Moses truffet af en stærk fristelse, da han slog vand
ud af klippen 4 Mos 20, 12? Så véd man også, hvad David
gjorde for et dybt og grueligt fald, 2 Sam 11, 4. ff.
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Da Abraham således her slipper ordet ud af øjne og
hjerte og giver efter for sin fornuft og betænker faren, begynder han at vakle lidt, men falder ikke ganske over ende
eller overvindes; men hans tro, som her kommer i nød, beholder til sidst sejr og triumf. For da han nu er midt i faren,
som han havde frygtet for, lader han dog ikke troen fare,
men erhverver hos Gud ved sin bøn, hvad han vil.
Og Abraham viser selv sidenhen i det tyvende kapitel,
hvor han for anden gang angribes og prøves ved denne nød
hos kong Abimelek, hvad for årsag han havde til dette sit
udtænkte råd, når han siger i v. 11: Jeg tænkte: her er slet
ingen gudsfrygt på dette sted, og de vil slå mig ihjel for
min hustrus skyld. Her viser han sandelig, at hans samvittighed ikke var i nogen ringe kamp, da den midt i hans
elendighed blev truffet med en så hård pil, at han måtte
tænke: Se, du er alene, er fremmed, og hvor du kommer
hen, bringer du en ny og fremmed religion med dig. Er da
du alene hellig? Er du alene den, som Gud tager sig af? Og
er så mange andre lande og folk forkastede af Gud?
Også vi nu til dags må høre dette, at vore modstandere
af fuld hals forekaster os kirkens herlige navn og spørger
os, om da alle de, som har været før os og fulgt pavens
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religion, til hobe er fordømte? Og Abraham kunne i denne
kamp beskytte og beskærme sig dermed, at han vidste, at
han havde forjættelsen og ordet, men at hedningerne intet
Guds ord havde, hvorfor Gud heller ikke tog sig af dem.
Dette ville være trøst nok, hvis hjerterne ikke var så svage
og kun nødig ville antage den.
Derfor kunne vi vel sige, at Abrahams tro i så stor og
megen nød og fare veg noget tilbage, og var det end en
synd, så var det dog ingen ondskabssynd, men den blev
begået af menneskelig svaghed, ligesom næsten alle de lærere, som er noget mildere og ikke sværmer som jøderne,
fælder en sådan dom om denne hans gerning.
Men der falder mig noget andet ind, nemlig at jeg må
tro, at Abraham ikke alene ikke syndede, og at hans tro
ikke sank, men at han fattede dette råd i en meget, stærk
tro og efter Helligåndens indgivelse. Hvordan da det,
kunne en sige. Svar: Abraham er fuld af tro; skønt han derfor ser mange farer for sig, så ser han dog alene hen til
forjættelsen og véd, at denne er givet ham og hans afkom
og så at sige lagt på hans legeme.
Skønt han derfor er ganske vis på, at Gud vil holde,
hvad han har lovet, om han så end blev dræbt i Egypten,
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så véd og forstår han dog godt, at man ikke skal friste Gud.
Derfor søger og optænker han alle midler til at bevare sit
liv. Som om han ville sige: For døden er jeg ikke bange,
flyer heller ikke for den, hvis Herren vil, at jeg skal dø her;
men dog skal ikke forjættelsen forspildes ved uagtsomhed.
Kan jeg nu erholde den i mit liv, nu godt; men skal jeg
miste mit liv hos dette ugudelige folk, så vil da den Gud,
som har givet mig forjættelsen om velsignelsen, let kunne
opvække mig, om jeg så end allerede var død; men dog
skal jeg derfor ikke forsømme eller foragte midler eller
veje til at opretholde mit liv. Derfor, min kære Sara, sig
ikke, at jeg er din mand, men sig, at jeg er din broder, så
kan du hjælpe mig til at opretholde mit liv, og du må ikke
tvivle på, at du skal få at se, at Gud hjælper dig, så ingen
vanære overgår dig; så vil jeg også, så meget det står til
mig, med min bøn være dig behjælpelig hos den sande
Gud, som har lovet os, at han vil være os nådig.
Denne mening behager mig bedre; for den stemmer
overens med Skriften, og vi får et lignende eksempel
straks nedenfor, hvor Abraham skal ofre sin søn Isak. For
her holder Abraham også fast ved håbet, som Hebræerbrevet vidner om ham i kap. 11, 19, at han troede, at Gud også

120

kunne bringe de døde til live igen. For fordi Skriften på
mere end ét sted fremstiller ham for os som de troendes
fader og et fuldkomment eksempel på tro, følger jeg hellere denne mening, så også her hans store tro må åbenbare
sig, langt hellere end at han enten skulle have syndet eller
i anfægtelsen være blevet svag i troen.
For skønt dette er menneskeligt, så foreholdes os dog
her et særligt eksempel, hvoraf vi kan slutte og sige, at ingen hellig har holdt sig sådan både i livet og i døden som
Abraham. For det gælder ham lige meget, enten han dør
eller lever; for han hænger fast ved Gud, forjætteren, og
vil dog ikke så formastelig sætte sit liv på spil; men sætter
sine tjenestefolk, sin ejendom og til sidst også sin hustru i
fare, for at redde sit liv. Dog ikke for sin egen skyld, men
for den forjættelses skyld, som lå på hans legeme; for der
var sagt til ham: I dig skulle alle jordens slægter velsignes.
Dette ord bevirker hos ham denne omsorg for at bevare sit
liv, så han hellere vil vove alt andet, som han har, end livet.
For det er ingen simpel eller ringe sag, for hvis skyld
Abraham sætter sin hustru i fare, som det ser ud til; for han
gør det ikke simpelthen i den hensigt, at han kan beholde
sit timelige liv, men for derved at ære og prise Gud, for at
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han kan forblive sanddru i sin forjættelse, som den hellige
mand så ofte havde prist og talt om for sine husfolk, og
hvormed han så ofte havde trøstet dem i mange slags nød.
Når man nu udlægger denne tekst sådan, kan den ikke forarge nogen; for hvad der sker Gud og hans ord til ære, prydelse og berømmelse, det er rigtig og vel handlet, bliver
også med rette rost.
Lad os derfor forstå denne tekst sådan, at også her Helligånden har villet fremholde os et såre herligt eksempel
på tro, som skal formane os til at lære at forlade os trygt
på Guds forjættelser og holde os til dem. For om så end
hele verden var derimod; om end det modsatte udfald viste
sig i alle ting; om du endelig end selv skulle dø, så vil dog
det hænde dig, som Gud har forjættet dig i dåben, i ordet,
i nadveren, i absolutionen, så sandt kun troen holder fast i
forjættelsen og med sikkerhed forlader sig på den. For Gud
kan ikke lyve. Derfor kan troen, som bygger på ordet, heller ikke lyve eller slå fejl; men før måtte himlen falde ned,
og før måtte stenene blive brød, ja før måtte Gud opvække
Abraham børn af stenene.
Men, kunne en sige, det blev dog anledning til mange
forargelser for Abraham? Ikke enhver har forstået dette
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hans råd; men enhver har set hen til, at hans hustru blev
udsat for en sikker fare, hvilket sandelig ikke stemmer
med Paulus’ regel, som i Ef 5, 28 lærer, at man skal elske
sin hustru som sit eget legeme osv.
Svar: Det kommer ikke Abraham ved; for han gør ret
og synder ikke; ligesom jo også vi lærer Guds ord, og det
med særlig troskab og flid, men mange forarges derved.
Men hvad kommer det os ved? Er det forargelser, så giver
vi dem ikke, men folk selv laver sig dem; hvorfor skulle
da vi gøre os samvittighed deraf? Sådan gjorde Abraham,
hvad han kunne, og for at forjættelsen kunne forblive sikker, lader han ikke engang sin hustrus fare anfægte sig.
Dette er en herlig tro, og ved dette eksempel forbedres og
trøstes de, som ret betragter det; men forarges nogen derved, da kommer dette ikke Abraham ved.
Men nu er også Saras tro herlig og priselig, at hun
nemlig adlyder dette sin mands råd og ikke bryder sig noget om sin fare, mens hun dog havde kunnet sige: Jeg vil
ikke gøre det; for hvorfor skulle jeg vel sætte min ære i
fare? Det er kun et påskud af dig; for fordi jeg er ufrugtbar,
vil du forstøde mig, og søger herved anledning til at tage
en anden osv. Men noget sådant hører du ikke af hende,
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men hun er sin mand lydig; sådan overgiver og befaler
begge sig til Guds barmhjertighed. Hvem vil nu ikke beundre og rose sådanne ægtefolk? Hvem ville ikke ønske,
at han kunne efterfølge deres herlige tro og lydighed?
Derfor er dette herlige eksempler og mærkelige begivenheder, som vi dog søvnige og dovne går forbi, som om
de ikke nyttede til noget; men den der omhyggelig betragter og udvikler dem, træffer kernen og finder der en gavnlig lære, som skal være fromme kristnes lys i hele deres liv
og alle deres gerninger. For hvor mange er der vel, som
når de læser disse ord, som Abraham siger til sin hustru
om sin plan, for at overtale hende derved, mener, at man
kunne lære noget deraf? Men den, der med flid læser og
studerer Den Hellige Skrift, han vil ikke anse noget for så
ringe, at det ikke i det mindste skulle tjene til at forbedre
vort liv og vor vandel, fordi Helligånden har ladet det
skrive.
Sådan viser Helligånden os blandt andet her også en
huslig lære, når han fortæller, at Abraham talte så venlig
med sin Sara. For først tiltaler han hende, dernæst siger
han hende, at hun er skøn. Alt dette er venlige og kærlige
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ord, og du hører her intet tyrannisk eller voldsomt, og sådan skal det være blandt ægtefolk, som forliges godt med
hinanden. For en mand skal ikke være som en løve i sit
hus, Sirak 4, 30; men skønt manden har magt og herredømme over sin hustru, så skal det dog, som Plutark smukt
lærer, ikke være et sådant styre, som man plejer at udøve
over trælle, men et sådant, som sjælen fører over legemet,
idet den er forenet med det i naturligt venskab og tjeneste,
tager del, når det går det godt, og tager del, når det går
det ilde.
Men nu må vi også behandle det tredje spørgsmål, som
her opstår, nemlig om Abraham også kan undskyldes deri,
at han nærer sådan mistanke mod egypterne, som endnu er
ham ubekendt. For fordi enhver mistænkelig er en bagtaler
i sit hjerte, så bagtaler Abraham her med disse tanker kongen af Egypten og alt hans folk; for han holder dem for
tyranner, som driver utugt og let dræber. For frygtede han
ikke det, ville han ikke fatte denne plan.
Men nu er bagtalelse en stor synd, som man siger i det
kendte ordsprog: Det er bedre at bo blandt vilde dyr, end
blandt mistænkelige folk. Sådan regner Paulus i 1 Tim 6,
4 ond mistanke blandt hovedsynderne; for den er en kilde,
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hvoraf der flyder strid, kiv osv. Derfor lærer Kristus os
derimod, at vi ikke skal dømme eller fordømme nogen.
For enhver, som er mistænkelig, sætter sig til dommer
over andre og fordømmer andre.
Filosofferne har også hårdt angrebet og revset mistanken som en giftig og skadelig ting i enhver god forståelse.
Herom taler Cicero mesterlig i sin bog Lælius, og revser
hårdt det kendte sprog af Bias: Vær ven på den måde, at
du også kunne være fjende. Og Cicero har ret, når han siger, at der ikke kan være noget bestandigt venskab, hvor
man giver mistanken rum. Men nu er det mistanke, at
slutte at man engang vil komme til at hade den, som man
nu elsker. Og dette er ikke så uligt Aristoteles’ ord, at
sandheden er kærlighedens moder. For hvor den ene ikke
holder den anden tro og love, kan hverken det huslige eller
borgerlige liv bestå. For hvor megen elendighed anretter
ikke mistanke blandt ægtefolk, selv for ringe årsagers
skyld? Men nu følger der langt større ulykke deraf, når
denne syge trænger ind i det almindelige liv.
Og dog lærer Abraham os med sit eksempel at nære
mistanke; ja, hvad der er endnu mere, Den Hellige Skrift
befaler og tilråder os at være mistænkelige, idet den rent
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ud siger, at alle mennesker er løgnere, Sl 116, 11. En
mands fjender, siger Mika 7, 6, er hans husfolk. Betro dig
ikke snart til en ven, Sirak 6, 7. Forlad jer ikke på fyrster,
Sl 146, 3. Var din munds dør for hende, som ligger i dit
skød, Mika 7, 5. Og Kristus siger i Matt 10, 34: Jeg er ikke
kommet for at bringe fred, men sværd.
Dette er klare sprog af Skriften; men alligevel skal enhver, som vil følge dem, betænke, hvad for et liv vi ville
føre, om vi skulle leve i sådan mistro, mistillid og onde
tanker om hinanden indbyrdes, mand med hustru, undersåtter med øvrighed, tjenestefolk med sin husbonde osv.
Og hvor bliver der så af Kristi bud: Døm ikke; se ikke
splinten i din broders øje, Matt 7, 1. 3? Hvordan ville det
da også gå med kirken, som jo foreholder synderne boden
og lærer os, at vi ikke ganske må forsage for syndernes
skyld? Derfor gælder jo juristernes almindelige regel ikke
i kirken: Den, der engang har begået en ugerning, af ham
må man vente sig, at han altid gør ondt, fordi Kristus også
vil, at man skal forlade en broder hans fejl, halvfjerds
gange syv gange. Hvordan vil vi da nu forene og forlige
med hinanden sådanne sprog, som ganske modsiger hinanden?
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Hvad angår hint sprog af Bias, som Cicero angriber så
heftig, da er det min fulde og faste tro, at Cicero aldrig har
forstået, hvad Bias har ment dermed. For Bias’ sætning
gælder ikke ubetinget, men betinget; det er, det er ikke meningen, at en, som har en ven kær, hos sig selv skal gøre
sig de tanker, at han atter vil blive ham fjendtlig; men at
det er muligt, at han siden vil kunne hade den, som han nu
elsker. Ligesom også Augustin siger, at det i livet ofte går
sådan, at man kommer til at elske en, som man forhen hadede. Men dette filosofiske spørgsmål vil vi overlade filosofferne at undersøge, og vil betragte denne teologiske
sag, nemlig hvad Abraham gjorde, og hvad Skriften forbyder at gøre. Nu forbyder den at dømme, det er, at være
mistænkelig, og byder os dog tillige, at vi ikke skal forlade
os på nogen; lad os da nu betragte, hvordan dette kan forliges.
Hele sagens forståelse beror på, at man gør forskel
mellem disse to sprog, som Den Hellige Skrift fremholder
os. Det første i Matt 5, 44 byder, at vi skal elske ikke alene
vore venner, men også vore fjender. Det andet byder, at vi
ikke skal sætte vor lid til mennesker; for det kan hænde, at
vi derved bedrages. Men ligesom fornuften ikke indser
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den fulde årsag til det første sprog, for den anser det for
rimeligt og retfærdigt, at man nærer fjendskab mod dem,
af hvem vi er fornærmede, sådan indser den endnu langt
mindre årsagen, hvorfor vi ikke skal forlade os lige meget
på alle mennesker. For den ser og betragter enhvers liv og
dømmer af ydre skikke og livsvandel, at den ene er from,
den anden ond; men de fromme, mener den, skal man elske, de andre hade.
Dette er fornuftens dom, højere formår den heller ikke
at komme; derfor mener den, at de fromme skal man ikke
alene elske, men også forlade sig på. Deraf kommer det
da, at man forlader sig på mennesker og stoler på dem,
hvilket dog Den Hellige Skrift ganske forbyder og forkaster; for det er ikke alene farligt, men også ugudeligt. Farligt er det, fordi man bliver narret derved; men ugudeligt,
fordi en sådan tillid ikke må sættes til skabningen, men
kun til skaberen.
Derfor foreholder Den Hellige Skrift os først, at vi skal
elske alle mennesker og gøre enhver godt, ikke alene de
fromme og dem, som man på grund af deres liv og vandel
anser for sådanne, som man skal elske, men også de onde.
For sådan gør Gud; han udøser sine goder uden forskel
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over de onde og gode, hvilket eksempel også Kristus foreholder os i Matt 5, 45.
Men dernæst lærer den os også en anden dom om menneskene end man alene kan få af deres liv og vandel; for
heri kan man på grund af hykleri ofte tage fejl. For hvor
ofte ophører vel ikke venskab? Hvor ofte erfarer man ikke
også, at de, som man har anset for fromme, har falske og
onde handlinger for? I hedningernes historier og bøger finder man, at der fra arilds tid af kun har været, jeg véd ikke
hvor mange par rette venner, hvilket jo alene er tilstrækkeligt og klart bevis for, at vor dom, som man fælder om
folks liv og vandel, fejler.
Derfor befaler Den Hellige Skrift os ikke alene at se
på vandelen, men på ordet og Guds frygt. De, hos hvem vi
nu finder disse stykker, de er uden tvivl fromme, og dog
kan det hænde, at også de falder. For hvor svag vor natur
er, og hvor mægtig og stærk vor fjende, véd vi; han tragter
altid efter at føre os bort fra ordet og gudsfrygten. Derfor
kan tilliden heller ikke her være sikker, som om de altid
skulle forblive, hvad de forhen have været. Men hvor meget mindre kan man da tro dem, som er uden gudsfrygt?
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Sådan ser filosofien ikke, hvoraf sådan jammer kommer, at nemlig naturen er ganske og aldeles fordærvet. Om
den derfor en tidlang anstiller sig sådan med ydre miner
og tjenstvillighed, som om den elskede dig, så er det dog
ikke en bestandig kærlighed, men taber sig snart og slår
om.
For nu derfor atter at komme tilbage til sagen, så drager Abraham til egypterne, som han ikke har noget imod,
men som han dog ikke fordrister sig til at stole på. Grunden er, at han ikke alene ser, at naturen i sig selv er ond og
følger sine lyster, men også at der i Egypten intet gudsord
og ingen sand religion er; hvorfor skulle han da ikke her
frygte for fare?
Derfor overgiver og anbefaler han sig og sit liv til Gud,
men foragter dog ikke de midler, hvorved han håbede at
redde og bevare livet. Sådan holder han den rette middelvej: han er ingen fjendsk, og stoler dog ikke på nogen; gør
nogen ham noget godt, så anser han det for en vinding og
tager imod det, dog sådan, at han, om velgerningen ophører eller der indtræffer noget andet slemt, ikke forbitres
derover eller begynder at nære fjendskab.

131

Sådanne venskaber kender filosofien intet til; for den
kender ikke tilstrækkelig menneskets natur og mener, at
man kan finde sådanne fromme mennesker, som ikke kan
blive onde og forglemme sin skyldighed; derfor kommer
den ofte, når den søger venskab, i uforsonligt fjendskab,
som ikke kan afhjælpes.
Men de, som har lært Den Hellige Skrift, ser, hvad der
er i mennesket; derfor sætter de fuld tillid til Gud, ikke til
et menneske; elsker alle mennesker, gør alle godt, også
fjenderne; for de véd, at Gud vil have det sådan. Og dette
er da et bestandigt venskab og en bestandig kærlighed,
som ikke udspringer af vor dom, men af Helligånden, som
bevæger hjerterne og driver dem til at følge ordet.
Men ligesom mistro er fornøden, fordi alt, som er menneskeligt, er uvist og upålideligt, sådan tænker kærligheden ikke ondt, som Paulus siger i 1 Kor 13, 4, men venter
sig godt også af onde; for den tænker, at begge dele kan
ske, både at de, som man anser for fromme, falder, og at
de, som er onde, kan forbedre sig.
Den, der nu sådan ikke sætter sin lid til noget menneske, er derfor ikke mistænkelig, dømmer heller ikke, som
Den Hellige Skrift siger, eller fordømmer sin næste. For
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mistanke eller en sådan dømmen sker uden noget håb om
den andens forbedring; men kærligheden ophører ikke at
håbe på forbedringen, selv om den ser, at et og andet ikke
kan roses; derfor er den villig til at tilgive, og tilgiver ikke
én gang, men halvfjerds gange syv. For den véd, at begge
dele er sande, nemlig at ethvert menneske i sig selv er en
løgner, hvorfor den heller ikke sætter sin lid til noget menneske, og at Gud er god, så han forlader synden og har lyst
til syndernes omvendelse, hvortil han jo har forordnet sit
ord, hos hvilket Helligånden er. Deraf kommer da håbet,
så den heller ikke ganske mistvivler om de ondes forbedring.
Derfor skal man ikke bryde sig om den filosofiske
dom, som lærer sådan, at man af menneskenes liv og
skikke skal finde ud af, hvem der er fromme eller onde; og
i stedet derfor holde fast ved Helligåndens almindelige
dom: Alle mennesker er løgnere, Sl 116, 11. Ligeledes Sl
14, 2-3: Herren så ned af himlen på menneskenes børn, at
se, om der var nogen forstandig, som søgte Gud. De er alle
kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke
en eneste. For det er en natur, som vi bringer med os fra
morsliv og beholder, indtil Helligånden forbedrer den.

133

Derfor skal man ikke forlade sig på et menneske, for så
vidt han er menneskelig, det er skrøbelig, selv om du, hvad
angår den ydre vandel, intet dadelværdigt ser på ham; og
dog skal du heller ikke være fjendtlig mod ham, sådan at
du, skønt du anser ham for ond, dog derfor ikke forlader
ham eller mistvivler om hans forbedring og omvendelse.
Men om enhvers særlige kald og embede, hvori det ser
ud, som om der handledes mod kærligheden, taler vi her
ikke. Sådan ser jo riset og straffen, hvormed en husfader
tugter sine børn eller tjenestefolk, ikke ud som kærlighed,
og at øvrigheden straffer forbryderne med sværdet og lader dem dræbe, ser ud, som om det var vrede; men de har
befaling til at gøre dette, og de ville synde, om de ville
indrette sin embedsførelse efter denne almindelige regel,
at man skal elske både fromme og onde, hvilken regel dog
også de skal være underkastede og lydige uden for sit kald.
Sådan skal man svare på profeten Mikas ord, når han
siger i kap. 7, 5: Vogt din munds dør for hende, som ligger
i dit skød. For det vil profeten sandelig ikke, at ægtefolk
indbyrdes skal være mistænkelige, hvilket aldrig løber af
uden tvedragt og sorg, eller give rum for mistanke; men
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han vil, at manden skal elske sin hustru, sådan som Paulus
skønt og kraftig udfolder dette bud i Ef 5, 25.
Og dette hører også blandt en hustrus fornemste dyder,
at hendes mands hjerte tør forlade sig på hende, Ordsp 31,
11, det er, at han bærer venlig og hjertelig kærlighed til
hende, ikke venter sig noget ondt af hende, men er ganske
vis på, at han atter elskes af hende, og at hun rigtig forestår
hans husholdning.
Derfor regner også Augustin såre skønt tre slags goder
eller velgerninger af ægteskabet, nemlig den indbyrdes tillid, børnene og hemmeligheden. For hvor der ikke er tillid,
vil sjælene aldrig rigtig forenes, dér vil de aldrig i sandhed
elske hinanden. Men nu er der intet skønnere i verden, end
kærlighed og enighed blandt ægtefolk. Som også Sirak siger i 25, 1, at tre ting behager Gud og mennesker: brødres
samdrægtighed, og naboers venskab, og kvinde og mand,
som forliges vel med hinanden.
Sådan vil profeten ikke, at der blandt ægtefolk skal
være mistanke, had og fjendskab, men den højeste kærlighed og venskab, som ikke kan finde sted, hvor den ene
ikke tror den anden. Men dog vil han også, at denne tillid
skal have en grænse; for det kan hænde, at den slår fejl og
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skuffer. For en kvinde er et menneske, og om hun end frygter Gud og giver agt på ordet, kan hun dog falde, fordi hun
har Satan til fjende, som altid lurer og efterstræber, og naturen i sig selv er svag, og undertiden kan dit håb slå fejl
for dig.
Har du nu i forvejen betænkt dette hos dig selv, så vil
du desto villigere tilgive hende, vil også bedrøves desto
mindre, om der hænder noget andet, end du havde ventet
dig; da vil kærligheden forblive og enigheden ikke forstyrres. For der sker da intet, som du ikke i forvejen havde
tænkt på, og kærligheden er såre villig og rede til at forlade. At kunne gøre dette er ganske vist en sjælden gave;
dog skal du vide, at så sandt du er en kristen, må du gøre
det.
Hvordan verden plejer at handle, véd man. Enighed
mellem brødre, siger digterne, er sjælden; så ser vi også,
at der mellem naboer ofte kommer strid og ulejlighed for
en såre ringe ting, for pavens skæg, som vi plejer at sige;
derfor hersker der mistanke, had og fjendskab.
Men en kristen derimod er, skønt han ikke stoler på
noget menneske, dog heller ikke fjendtlig mod nogen; og
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om han end mener, at intet menneske er så sikkert og pålideligt, at det ikke kan lade sig bringe til fald, enten af sine
egne lyster eller af Djævelen, så har han dog godt håb om
alt, også om onde, og sådan holder han sin kærlighed til
sine venner ren, pur og pålidelig; men til Gud alene sætter
han al sin lid.
Dette lærer vi ikke af den hedenske filosofi, der anser
det for godt og ret, at man hader sine fjender og altid anser
dem for onde, som én gang har været det. Derfor flyer den
for folk, er dem fjendsk og får ofte et meget fast venskab
til at ophøre. Men Den Hellige Skrift lærer os andet. Tilliden ophæver den, men kærligheden påbyder den. Sådan
frygter Abraham for, at der kunne møde ham nogen fare
hos egypterne, men derfor var han dem ikke fjendtlig,
havde godt håb om dem og tænkte, at de ville vise ham
godhed så meget de kunne. Hændte der så alligevel nogen
modgang for ham, så kom det ham ikke uventet og bevægede ham ikke til had. Sådan behandler Skriften læren om
gode skikke eller enhvers skyldighed langt bedre end nogen Cicero eller Aristoteles.
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v14-15. Da Abram var kommet til Egypten, så egypterne, at hun
var en meget smuk kvinde, og da Faraos stormænd så hende,
berømmede de hende over for Farao, og så blev kvinden hentet
til Faraos palads.

Dette er en såre forunderlig historie, når vi betragter den
nærmere og nøjere. For Sara er kun ti år yngre end Abraham; men Abraham var femoghalvfjerds år gammel, da
han drog fra Haran til Kana’ans land, og indtil denne rejse
til Egypten var der vel forløbet ti år til, sådan at Sara nu
var ældre end halvfjerds år og en aldrende kvinde. Derfor
ser det forunderligt ud, at ikke alene hendes skønhed roses,
men også kongen får hende kær og lader hende bringe til
sig i sit hus.
Jøderne opdigter her tåbeligt snak om, at Sara af Abraham blev lukket ind i en kiste, og at hun på den måde blev
fundet af tolderne og bragt til kongen. Men denne dumme
snak overlader vi til jøderne, som intet bedre er værd. Heller ikke er det nok, at det var af den grund, egypterne fandt
behag i Sara, at hun som en østerlænding var hvid af farve,
mens egypterne er sorte. For man plejer jo ellers mere at
rose den unge alder, end det blotte udseende, og ungdommen finder man behag i, selv om skønheden ikke er så stor.
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Derfor er denne så store skønhed hos den gamle
kvinde Sara enten et mirakel, hvorved Gud ville stemme
kongen af Egypten mildt imod Abraham og gøre ham til
hans ven, for at ved denne lejlighed forjættelsen om det
kommende afkom kunne blive bekendt også blandt hedningerne (for Abraham lærte og prædikede overalt, som
Esajas siger om ham, at han prædikede om retfærdighed,
hvor han kom hen), eller også er der, hvilket jeg hellere
tror, foregået en sådan forandring i vor alder, at en kvinde
på tres år dengang i skikkelse, kraft og friskhed lignede
en, som nu til dags er tredive år.
For dengang var naturen langt stærkere, end den er nu
i denne verdens alderdom. For ligesom ondskaben stedse
har taget til, sådan har de gaver, hvormed Gud har prydet
de fromme, taget af. Men Saras natur hjalp hende nu også
til, at hendes skønhed forblev sand og uforandret; for hun
var ufrugtbar, hvorfor hun ikke var medtaget af den smerte
og angst, som følger med svangerskabet og fødslen, og
hvorved legemets skønhed, kraft og sundhed såre svækkes.
Men også andre beretninger fra denne tid vise, at naturen i disse tre tusinde år i det mindste har tabt tredive år.
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For hvis hos os en kvinde på halvtreds år fødte børn, ville
det næsten være et mirakel, og Moses siger i sin bøn i Sl
90, 10: ”Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis
kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og
ulykke.” Men vil vi betragte vor tid, så finder vi, at når vi
er fyldt fyrre år, aftager og svækkes både sindets kraft og
legemets styrke. Sådan har naturen mistet sin art efter faldet, og vise folk har lagt mærke til, at også andre skabninger stedse bliver svagere og ringere, som Virgil siger om
kornet.
Men hvad skal vi nu her sige om Abraham, der rammes af en ny og heftig ulykke, da han må se på, at hans
kære hustru, hans tugtige og hellige husmor, som havde
styret hele huset, bortføres til kongens gård? Vist er det, at
han ikke kunne se dette uden stor hjertesorg; og dog oprejste og trøstede han sig atter i troen på, at Gud ikke ganske ville slå hånden af ham, men tage sig af ham og bevare
og frelse hans hustru også blandt vantro mennesker. Ved
denne tro slår han sig til ro, og med dette håb trøster han
sig i sin bedrøvelse og hjertesorg, og beder Gud af hjerte
og alvorlig, at han ikke vil lade hans håb slå fejl for ham.
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Ligesom derfor den forrige nød og fare på hans underfulde og lange rejse øvede hans tro, sådan øves den også
her, sådan at han som en behjertet stridsmand, der har
holdt sig tappert ikke i ét slag, men i mange og mange
slags farer, med rette fremholdes kirken som et fuldkomment eksempel på tro.
Jøderne skriver, at Sara efter kongelig skik ikke straks
bragtes for kongen, men blev opretholdt en tidlang, ligesom vi læser om Ahasverus, kongen i Persien i Ester 2, 2
ff., at de kvinder, som han begærede, ikke straks blev stedt
til ham, men i hele seks måneder måtte lade sig salve med
myrra-olie, og derpå atter i seks måneder med andre kostelige urter, før de førtes til kongen. Havde nu også kongerne i Egypten denne skik, så var disse hedninger såre
disciplinerede mænd, og styrtede sig ikke så blindt og afsindigt ind i utugt, som vore gør.
Hvad der foranlediger mig til at tro, at det gik sådan til
også med Sara, er ikke alene de persiske kongers eksempel, men også, at Moses i v. 17 skriver, at der kom en plage
over Farao og hans hus for Saras, Abrahams hustrus skyld;
derfor må der have hengået nogen tid, inden Sara blev hentet til kongens leje.
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Grækernes og romernes konger var såre tilbøjelige til
utugt, så der altså hos egypterne var større tugtighed og
ærbarhed end hos andre hedninger. For skønt de havde
mange hustruer, så ser det dog alligevel ud til, at de levede
tugtigere end de, som kun tog én hustru, ligesom også nedenfor i kap. 26, 11 Abimelek, konge i Palæstina, under
livsstraf lader forbyde, at nogen skal krænke Rebekka. Alt
dette viser, at disse folk, skønt de havde for skik at tage
mange hustruer, dog overholdt en særlig ærbarhed.
Jøderne opdigter også, at Abraham, mens Sara var i
kongens gård, imidlertid skal have lært egypterne astronomi; og Josefus bruger især mange ord om, at jøderne i
de matematiske og andre borgerlige kunster langt overgik
alle de andre folk. Men langt bedre havde Josefus gjort,
om han havde rost disse sine forfædre, ikke for sådanne
gavers skyld, som er naturlige, men for andre større gavers og dyders skyld, som alene tilhører Helligånden,
nemlig at Abraham underviste egypterne om Guds vilje,
om den sande gudsdyrkelse og rette påkaldelse, hvilket jo
er langt herligere og større gaver, end at man kender himlens løb og art, stjernernes egenskab og betydning.
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Dog er det også min tro, at Gud åbenbarede fædrene
også de andre kunster, og hedningernes historier priser
både kaldæerne og egypterne for, at de flittig øvede sig i
dem. Lad derfor Abraham have undervist egypterne i sådan kunst, eller lad Abraham selv have lært af egypterne,
ligesom Moses, om hvem Stefanus siger i ApG 7, 22, at
han blev oplært i al egypternes visdom, så kommer det ud
på ét.
Men det er sikkert, at denne dyrebare mand, om han
end ikke undlod selv at lære og undervise andre om de naturlige kunster, hvori man med nytte betragter Guds gerning, dog mest beflittede sig på at plante Guds erkendelse,
de rette gudsdyrkelser, tro og gudsfrygt blandt hedningerne. For dette er kærlighedens højeste gerning, hvortil
alle hellige drives og bevæges, også for at bekende sin tro.
v16. For hendes skyld behandlede Farao Abram godt; han fik
får, køer og æsler, trælle og trælkvinder, æselhopper og kameler.

Dette er et såre nødvendigt stykke; for det tjener ikke alene
til Guds pris og ære, som ikke forlader sine, men også
Abrahams tro prises derved. For her ser du, at Gud tager
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sig af sine troende og opretholder dem også i den allerhøjeste nød og fare. For Abraham kommer ikke alene i gunst
og venskab hos kongen for sin søster Saras skyld (for kongen anså hende for Abrahams søster); men også egypterne
holder ham i ære, de der dog, som sidenhen følger, ikke
gerne omgås med hyrder.
Så vises her også, at egypterne på den tid var et særlig
venligt folk, siden de viser denne fremmede så mange tjenester og velgerninger. For skønt kongen gør Abraham så
meget godt for Saras skyld, så ser det dog også ud til, at
han satte stor pris på det venskab, som kongen håbede nu
ville blive mellem ham og Abraham for Saras skyld. Men
fordi intet rige er så vel beskikket, at der ikke undertiden
kunne forefalde en eller anden tyrannisk handling der, så
frygtede også Abraham noget sådant af kongen.
Derfor er dette her den fornemste lære, at vi skal se, at
Gud er deres beskytter og beskærmer, som håber på ham,
og ikke forlader sine, om han end lader anfægtelser
komme over dem, sådan som David smukt behandler
denne begivenhed og mesterlig udfører den vidtløftigere i
Sl 105, 12-15: ”Da de endnu var til at tælle, kun få og
fremmede i landet, og drog omkring fra folk til folk, fra
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det ene rige til det andet, da tillod han ingen at undertrykke
dem, og for deres skyld straffede han konger: Rør ikke
mine salvede! Gør ikke mine profeter noget ondt!” Se,
hvor smukt og kraftig profeten behandler alle omstændigheder for at vise os, at Gud visselig er dem nådig og vil
gøre dem godt, som håber på ham.
Sådan er denne tekst ligesom en kilde, hvoraf profeternes herlige prædikener er udsprunget, hvori de venlig
formaner til, at man skal holde fast ved håbet og tilliden til
Guds godhed og barmhjertighed, trøster også med, at Gud
til sidst vil forløse, hjælpe og velsigne, som i Sl 2, 12: Salige er alle de, som forlade sig på ham. Ligeså i Sl 34, 5:
Jeg søgte Herren, og han svarede mig, han befriede mig
for al min frygt. Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte
ham, han frelste ham af alle hans trængsler. Ligeså i Sl 50,
15: Kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du
skal prise mig. Ligeså i Sl 34, 20: Den retfærdige overgår
mange onde ting; men Herren skal fri ham af dem alle
sammen. Men hvem kan vel erindre og fortælle alle sådanne sprog blot af Davids salmer? Hvad skal jeg da sige
om de andre profeter?
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Derfor ser det ud til, at de nøje har forstået, at dette var
skrevet af Helligånden ikke for Abrahams skyld, men for
at vi ved sådanne eksempler skulle lade os oplære og undervise i troen og ikke forsage i nøden, fordi Gud herved
viser, at han vil være en trofast beskytter og hjælper for
alle dem, som tror på ham og håber på hans nåde og barmhjertighed. Han lader ganske vist sine prøves, ligesom jo
sandelig denne prøvelse var stor og næsten utålelig; men
han forlader dem ikke i anfægtelsen. Hjælpen forhaler han
ganske vist, men lader den ikke ganske udeblive; men han
træder til os i sin tid og hjælper, sådan at han ikke engang
skåner store, mægtige og rige konger.
Vi ser, at det har hændt såre lærde folk, at de, når de
har set, at det går de fromme ilde, men de onde vel, sådan
har taget anstød og forargelse af denne ulighed og, som det
synes, urimelighed, at de har sluttet og sagt, at der intet
guddommeligt forsyn er, og at Gud ikke antager sig mennesker, ikke bryder sig om dem, men at alt går til på slump
og tilfældigvis.
Og det er ikke muligt for fornuften at overvinde denne
forargelse, der, som vi ser, undertiden også støder de
fromme for hovedet og gør indtryk på dem, som der står i
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Sl 73, 2-3: ”Jeg var nær snublet, mine fødder var nær ved
at glide, for jeg harmedes over de overmodige, jeg måtte
se de ugudeliges lykke.” For fornuften ser ene og alene
hen til, at det går de fromme ilde og de onde vel; men ser
ikke, at Gud hjælper de retfærdige ud af ulykken og det
onde, men udøser sin vrede over de ugudelige.
Men Helligånden byder os ikke alene at se hen til,
hvordan det en tidlang går de fromme, men også at se,
hvad der så følger efter for dem, og på hvad betingelse, så
at sige, det går en ondt, hvorom Sl 34, 20 siger: ”Den retfærdige overgår mange onde ting; men Herren udfrier
ham af dem alle sammen.” Derfor lader de hellige ikke
straks Guds bud fare, når de føler, at de plages, men slutter
i troen og er visse på, at Gud også vil hjælpe dem ud af
deres ulykke og nød.
Dette er åbenbaringer af Helligånden, som filosofien
ikke ser. Derfor forarges den, benægter forsynet og dømmer sådan, at Gud ikke har noget at bestille med verden,
heller ikke antager sig mennesker, men lader alt gå, som
det vil. Og just heraf tager Cicero selv anstød i sine bøger
”Om det højeste gode” og ”Om gudernes natur”, hvor han
ganske vist ikke tør sige, at Gud enten er uretfærdig eller
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ikke tager sig af verden, men alligevel ikke ser grunden,
hvorfor det går så ulige til i dette liv, at de ugudelige sidder
i lykke og ære, mens de fromme må ligge under og falde,
selv da, når de foretager sig de ærligste ting og handlinger.
Men hvad er årsagen til sådan blindhed? Ingen anden,
end at fornuften alene ser hen til den nærværende ulykke;
af den lader den sig fange og indtage. Men forjættelsen om
det kommende véd den slet intet af. Men Helligånden befaler os, at vi ikke skal agte det nærværende, men alene se
hen til det kommende. Bi efter Herren, siger han i Sl 27,
14, vær frimodig, og han skal styrke dit hjerte; bi efter Herren! Derfor tjener sådanne tekster til at lære og styrke håbet og troen, og dette fornemste hovedstykke gentages oftere i Abrahams historie.
v17. Men Herren ramte Farao og hans hus med svære plager
på grund af Abrams kone Saraj.

Først her får Abrahams anfægtelser en glædelig udgang.
For de fromme og gudfrygtige ægtefolk udfries ikke alene
af sin fare og frygt; men kongen kommer også med hele
sit hus i ulykke og plages. Denne trøst fremholdes os af
Helligånden gennem hele Skriften, og udfaldet og erfaringen bekræfter den; og dog er vi i vore anfægtelser blinde
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og døve for den og antager den ikke, tror heller ikke, at
den er sand.
For betænk kun, hvordan vi plejer at bære os ad. Er det
ikke sandt, at vi, når vi er i nød, mener, at der ingen ende
vil være på ulykken, og at vi må bukke under? Og atter,
når vi ser, at det går de ugudelige godt, mener vi, at deres
lykke vil vare evig, som om der ikke var nogen Gud, som
enten antog sig dem, som er i nød, eller straffede dem, som
misbruger sin lykke. Sådan får forargelsen rum i begge tilfælde, og dette times os for arvesyndens skyld, der gør os
meget flinke og raske til fortvivlelse, men derimod langsomme til tro og håb.
Derfor skal man flittig betragte Abrahams eksempel
og følge det efter. For da han er i den største fare, er han
dog vis på, at det er umuligt, at Gud kan forlade dem, som
tror på ham. Derfor lod han ikke håbet fare, men jo større
faren var, desto mere troede han, at Gud desto før ville
forløse ham og hans Sara, hvilket da også indtraf.
Sådan vil det også gå os, når vi kun ikke lader troen
fratages os. Jeg for min del har selv ofte erfaret dette i meget stor nød og fare; men sædvanligvis går det sådan, at
kødet tager os til fange, som Paulus også beklager sig i
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Rom 7, 23: ”Jeg ser en anden lov i mine lemmer.” Ånden
er nok villig, antager Guds ord, trøster sig ved det i fare,
og begærer også i korset at kunne glæde sig og juble; men
den overvindes af kødet, som, efter sin natur, alene gaber
efter det nærværende og kun antager det. Men det andet,
som ikke er nærværende, og hvorom ordet lærer, agter det
for intet, fordi det ikke ser det. Derfor støder det an til
begge sider, nemlig både når det går godt og når det går
ilde, i lykke og ulykke. Når det går godt, holder det ingen
måde; for det ser ikke ulykken, som følger derpå. Går det
ilde, så er det utrøsteligt; for, det ser intetsteds den hjælp
og redning, som ordet lover.
Og dog forbliver hos de fromme dybest i hjertet et suk,
som nogenlunde, skønt kun såre svagt, modstår vantroen,
fortvivlelsen og utålmodigheden, som er i kødet, så vi ikke
bespotter Gud. Det ser Herren hen til, og forlader os det
andet.
En så stor fare for hans kære hustru gik vel også Abraham til hjerte, og uden tvivl følte han, at der i hans kød
også rørte sig svaghed, som hældte til fortvivlelse, så han
vel tænkte sådan: hvordan, om nu din hustru fratoges dig
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og aldrig mere kom til dig, så du for bestandig måtte undvære hende! Og uden tvivl fulgte på sådanne tanker hede
tårer og dybe sukke, så jeg ikke tvivler på, at han havde
mange søvnløse nætter. Men mens han er optaget med sådanne kødets tanker (for han er et menneske), leder Helligånden ham tilbage til ordet, så han må tænke på den forjættelse, som var ham givet. Og ved denne forjættelse oprejser han sig atter i denne sin gråd og sorg og håber, at
Gud i sin tid atter vil give ham hans hustru tilbage og forhindre, at hun lider nogen vanære eller skændsel. Og som
han tænker, sådan sker det ham. For det er visselig sandt:
Det håb, som forlader sig på Gud og hans ord, gør ikke til
skamme.
Derfor skal vi flittig stille os denne historie for øje og
vænne os til at holde fast ved håbet og i anfægtelsen trøste
vore hjerter. Ve jer, som har mistet tålmodigheden, siger
Sirak 2, 14. For hvad kan vel være vissere, når man har
mistet ordet, end at fortvivlelse følger på? Derfor formaner
Skriften os overalt til at bie på Herren, det er, ikke blive
mismodige eller lade håbet fare, men holde os til håbet om
kommende hjælp og redning, så det ikke skal gå os, som
det gik det vantro israelitiske folk i ørkenen, hvor Sl 78,
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33 siger: Han fortærede deres dage med forfængelighed,
og deres år med forskrækkelse. Og i Sl 107, 11 står der, at
de havde foragtet den højestes råd, det er, de havde ikke
villet tro, havde ikke villet håbe; derfor døde de hen, den
ene efter den anden. Derfor skal vi indprente os dette; for
er vi virkelig kristne, må vi lide megen ulykke og modgang.
Nu til dags ser vi, hvor stort tyranni de katolske biskopper
og nogle fyrster øver; derfor ængstes vi i hjertet og ønsker,
at Gud ville ile med at straffe de ugudelige og forløse kirken. Derover bliver mange mismodige af utålmodighed,
og giver næsten op.
Men lad os efter Abrahams eksempel også bie på Herren og holde ud for ham. For han skal visselig komme, når
vi kun forbliver i tålmodighed, og gøre en gruelig ende på
tyranniet. Men sin kirke vil han opretholde; for det er hans
vis, at han, som Esajas siger i kap. 54, 7-8, forlader sine et
lille øjeblik og skjuler sit ansigt, men at han siden samler
dem med stor barmhjertighed. Men ligesom kirken og de
fromme skal opretholde og trøste sig med dette håb, sådan
skal de, som det går vel, og som plager kirken, frygte for
straffen. For skønt Herren forhaler den, så vil han dog ikke
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evig holde inde dermed. Og endnu har der aldrig været nogen så mægtig konge eller stat, som ikke er blevet straffet
og er gået under for sit ugudelige væsens skyld. Men når,
hvordan og på hvilket sted dette vil ske, det skal fromme
kristne overlade til Gud, sådan som Abraham her gør.
Men her spørges, hvad dette var for en plage, hvormed
Herren slog Farao og hans hus? For det viser teksten ikke,
ligesom heller ikke, hvordan og hvorved Farao fik tilkendegivet årsagen til plagerne. For at Abraham ikke gjorde
det, er sikkert, siden han jo havde bedraget kongen ved at
sige, at Sara var hans søster og ikke hans hustru. Og det
ser ud til, at kongen var uskyldig deri. For han fratog ikke
en anden mand hans hustru, men han tog en, som var ugift,
og som han heller ikke ville misbruge som en skøge, men
beholde som sin ægtehustru.
Men jøderne hader jeg, fordi de, når de taler om sådanne uvisse og tvivlsomme ting, komme frem med idel
tåbeligt og urimeligt snak, sådan som de her siger, at plagen bestod i den sygdom, som lægerne kalde gonoré, nemlig at den mandlige sæd af sig selv spildes.
Sidenhen, da Sara røves af filistrenes konge, siger teksten 1 Mos 20, 18, at der fulgte en sådan straf derpå, at alle
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kvinders moderliv lukkedes, så de hverken kunne undfange eller føde. Noget sådant, tænker jeg, sket også her.
For fordi kongen tager en fremmed kvinde, straffes han
også med en straf for kvinderne, nemlig at en kvinde ikke
kan være kvinde, det er, at hun ikke kan føde, men må lade
livsfrugten komme før tiden og lide anden nød ved fødslen. For sådan går det sædvanligvis, at hvormed nogen
synder, dermed bliver han også plaget, som der står skrevet Visdommens Bog 11, 17.
Og her får atter egypterne den ros, at de til dels havde
Guds erkendelse og forstod, at denne plage ikke var et tilfælde eller en simpel og almindelig ulykke, men at den var
en straf, sendt af Gud for en bestemt synds skyld. For dette
er ikke en ringe plage; men jeg mener, at blandt al dødens
nød kan der ikke være noget sørgeligere billede og grueligere syn, end når en moder dør tilligemed sit børn.
Da derfor dette oftere hændte, efter at Sara var blevet
røvet, tænkte kongen, drevet dertil af Helligånden, som
rørte hans hjerte, efter, hvad der vel var årsag til denne
plage. Og fordi denne plage var kommet ind i kongens
gård sammen med Sara, så kvinderne ved hoffet enten
kom i stor fare, når de skulle føde, eller døde ved fødslen,
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talte han vel til hende og spurgte hende, hvem hun var, og
af hendes svar forstod han da, at hun ikke var Abrahams
søster, men hans ægtehustru; hvorpå han da atter gav
hende fri. Dette er mine tanker om straffen eller plagen, da
teksten siger, at Farao samt hans hus blev hjemsøgt med
store plager; for på denne måde stemmer straffen overens
med synden.
Hvad vi have oversat med ”for Saras skyld”, hedder på
hebraisk al-dabar, der egentlig betyder for Saras ords
skyld. Nu er det almindeligt hos hebræerne, at de meget
bruge ordet dabar som en fælles betegnelse for mange ting.
For det betyder ikke alene et ord, men også en sag, forretning, handel og gerning, hvorfor også evangelisterne ofte
bruge denne hebraiske måde at tale på; sådan når de sige
om Maria, Luk 2, 19, at hun bevarede alle disse ord i sit
hjerte, mener de ikke alene ordene, men hele sagen, som
havde tildraget sig.
Jøderne forstår det anderledes og siger, at dette ord var
en engel, som vogtede Saras legeme og slog og plagede
egypterne efter Saras befaling, når hun bød ham det. Men
hvem ser ikke, at dette er jødisk digt og fabel? For de leder
efter alle anledninger, hvordan og hvor de kan, for at gøre
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sine forfædre herlige og store for verden. Men Sara var en
alt for from kvinde til, at hun skulle begære at tilføje folk
noget ondt; og det er min tro, at denne plage indtraf, uden
at Sara og Abraham vidste noget derom. For det er sikkert,
at de ikke satte sit håb til, at egypterne skulle plages; men
alt deres håb stod til den guddommelige forjættelse, at de
troede, at Gud ville opretholde dem og styre alt sådan, at
man måtte se, at han var en Gud, som velsignede, sådan
som han havde lovet i sin forjættelse. Derfor lader vi jødernes opdigtede løgne fare, som ikke gør andet end i alt
at tragte efter berømmelse for sine gerninger og sit folk,
da vi dog her meget mere skulle prise Guds magt og barmhjertighed, og betragte de hellige menneskers tro på forjættelsen.
Desuden skal man her også betragte dette sikre mærke
på, at der var en såre ærbar og velordnet statsskik hos
egypterne, og at de holdt alvorlig dom over horkarlene, siden kongen selv, så snart han hører, at Sara er Abrahams
hustru, straks giver ham hende tilbage.
Men her opstår et vanskeligt spørgsmål, hvorfor dog
Farao blev så hårdt straffet, da det dog er vist, at han uden
sit vidende havde begået synden, og endnu ikke havde haft
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noget at gøre med Sara? Derpå svarer både teologerne og
juristerne, at der er to slags uvidenhed, den første om retten, som ikke kan tjene nogen til undskyldning, den anden
om gerningen, som kan undskyldes. Men om det rette må
man her tale på dialektisk vis, og ikke efter hver enkelt
lærers mening, som både er utallige og sædvanligvis modstridende mod hinanden, al den stund juristerne også kives
med hinanden om navnene på ting, og kun sjælden er
enige om tingene selv; altså om en sådan ret eller lov, som
er forordnet blandt borgere og ved vanen er blevet antaget
og brugelig. Den, som derfor ikke véd, hvad der offentlig
er påbudt eller ved vane er antaget som noget, der skal holdes, han kan ikke undskylde sig dermed. For derom havde
han kunnet få oplysninger om hos sin nabo, og derfor udråbes love offentlig, for at de ligesom et lys skal lyse for
alle i almindelighed, og for at de, som handler imod dem,
kan vide, at de har forset sig, og vente straffen.
Men at en ikke véd, hvad den ene eller anden dømmer
og mener om enhver sag, som forefalder, det skal man ikke
kalde en uvidenhed om retten. For ret betyder ikke lærernes mening, tanke eller spørgsmål, men en lov eller lære,
som offentlig foreholdes og befales enhver.
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Men uvidenhed om gerningen er det, når jeg kender
retten, men ikke véd af gerningen. Sådan når en husfader
hjemme hos sig underholder en tyv, uden at vide om, at
han er en tyv; han kender vel til retten, at det nemlig er
forbudt at stjæle, men gerningen kender han ikke til; derfor
underholder han tyven uden nogen fare for sig, fordi han
ikke véd, at han er en tyv, og hverken yder ham råd eller
hjælp. Dette er en nyttig skelnen, og jeg taler om den i den
hensigt, at vi ikke skal lade os bedrage af nogles voldsomme og urimelige visdom, som af lyst til trætte mestrer
og dadler, hvad der viselig og nyttig er sagt og opfundet
for lovens skyld.
Men på fakulteterne adskiller teologerne uvidenheden
på en anden måde, og kalder den første en uovervindelig
uvidenhed, som man har opfundet for at undskylde synder
og forseelser derved, at de ikke ved nogen duelighed eller
flid kunne overvindes eller forbedres. Sådan har Cicero en
uovervindelig uvidenhed om Gud. For når du læser hans
bøger og afhandlinger ”Om gudernes natur”, ”Om det højeste gode” osv., finder du, at han ikke har glemt eller undladt noget, som et menneske kan frembringe af alle sine
kræfter og al sin fornuft; og dog véd han ikke, hvad der er
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Guds vilje, og hvordan han er sindet mod os. Grunden til
denne uvidenhed er, at fornuften ikke formår at komme til
Gud, men det er Guds Ånd, som ved ordet oplyser hjerterne. Fordi nu Cicero ikke kunne have dette, måtte han
forblive i sådan uvidenhed, som ikke kan overvindes.
Men på denne måde strider dette eksempel mod skolastikernes almindelige ord: Når mennesket gør, hvad der
står til ham, så giver Gud ham ufejlbarlig sin nåde. Nu har
Cicero gjort, hvad der stod til ham, og opnåede dog ikke
Guds nåde; ja under denne sin gerning er han faldet i
endnu dybere mørke, så han endog har tvivlet på, om der
er en Gud. For sådan går det nødvendigvis: Den, der uden
Guds ord tager sig på at gøre sig tanker om sådanne store
ting og alene forlader sig på fornuftens lys, han må fare
vild og fejle jo længere desto mere.
Derfor har teologerne ingen grund haft til at optænke
en sådan uvidenhed; for man skal jo ikke søge og optænke
beskyttelse og besmykkelse for synder, sådan som der ofte
gøres i Vincentius’ bog, kaldet Summa Angelica, hvor han
dog mener at ville belære samvittighederne. For denne
bogs forfatter har voldt stor forargelse ved at bringe så-
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danne ytringer ind i teologien, som kun angå det borgerlige og huslige liv. Da jeg derfor endnu var en ung teolog
og tog mig til at læse denne bog for at have en god trøst at
berolige samvittighederne med i skriftestolen, tog jeg ofte
meget stærk forargelse deraf, at den på så aldeles verdslig
og juridisk måde behandlede sådanne sager, som angik
Guds dom og kirken.
I verdslige sager kan vel den uovervindelige uvidenhed gælde noget, sådan når en af legemlig svaghed eller i
afsindighed forser sig og synder i noget; men dette skal
man ikke blande ind i kirkens sager og samvittighedens
anliggender. For vi er født i arvesyndens blindhed. Dette
er en uovervindelig skade, sådan at den tager til fange også
dem, som er fornyede og genfødte; men derfor kan den
dog ikke undskyldes, sådan som skolastikerne har lært, at,
den uovervindelige uvidenhed er at undskylde, sådan at
den også ganske frikender os, det er, ganske og aldeles ophæver skylden. Ville vi nu holde dette for sandt, så ville
også følge, at menneskene kunne blive salige uden Kristus, når de kun gjorde, hvad der stod i deres magt. Af sådan blindhed er alle pavens kirker og skoler fulde.
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Men betragt Farao; han befinder sig ydre set i den
uovervindelige uvidenhed; for han ved ikke, at Sara er
Abrahams hustru, og hører af Abraham selv, at hun kun er
hans søster; og dog tilskikker Gud ham såre tunge plager.
Ser du nu ikke her, at dette skolastikernes almindelige ord,
at den uovervindelige uvidenhed ganske undskylder, er
falskt? Når Kristus siger i Matt 11, 23-24: hvis de kraftige
gerninger var sket i Sodoma, som er sket i dig, skulle det
blevet stående indtil denne dag; dog, jeg siger jer: det skal
gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig, viser
han, at sodomitterne befandt sig i uvidenhed, når man
sammenligner dem med kapernaitterne, og dog siger han
ikke, at de derved blev fuldkommen undskyldt; men så
vidt er de at undskylde, at de for denne uvidenheds skyld
skulle få en tåleligere straf.
Men hvortil behøves der mange ord? Den der mener,
at den uovervindelige uvidenhed kan fortjene undskyldning, han forvender Den Hellige Skrift og borttager fra
verden retfærdighedens sol, Mal 4, 2, nemlig den herre
Kristus selv, som er åbenbaret for at ophæve denne uvidenhed, som i virkeligheden intet andet er end arvesynden.
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Og den, der nu siger, at den skulle kunne undskyldes, kender intet til Skriften og teologien.
Den anden art uvidenhed er den dovne og grove uvidenhed, som når man kold og søvnig hører det ord, som
man godt kunne lære, om man ville. Om den siger man, at
den ingen undskyldning har.
Den tredje er den hårdnakkede og selvforskyldte, det
er en sådan uvidenhed, som en selv bereder sig, sådan når
vi med flid lader være at lære at kende eller lære noget.
Om denne siger man med rette, at den fortjener dobbelt
straf. Sådan som nu til dags de, der er ved de pavelige biskoppers og ugudelige herrers hoffer, med flid og forsæt
vogter sig for vore bøger og ikke vil læse dem, så de, når
de tiltales og spørges derom af sine fyrster, uden fare kan
sværge på, at de ikke kender noget til vor lære. Sådan siger
de i Job 21, 14: Vig fra os, for vi har ikke lyst til dine vejes
kundskab. Og i evangeliet i Luk 19, 14: Vi vil ikke, at
denne skal regere over os. Dette kalder man en selvforskyldt uvidenhed, det er en sådan, som man selv med trods
bereder sig.
Spørger du nu, af hvad slags uvidenheden der er hos
paven og papisterne, da siger vi, at de enten henhører til
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den sidste klasse, fordi de angriber og fordømmer mange
ting, som de dog véd er gode og stemmer overens med
Guds ord; eller vi vil simpelthen sætte dem blandt den
sande rene læres forfølgere og fjender, hvorfor jo paven
kaldes Antikrist.
Hvad vil vi da nu svare på det fremsatte spørgsmål om
Farao? Intet andet, end hvad teksten og begivenheden fører med sig. At der var uvidenhed hos ham, véd man; men
da Gud plagede ham, så følger deraf, at uvidenhed ikke
undskylder. Derfor må vi fastholde begge disse ting, nemlig både at Faraos råd var en vildfarelse, og dertil en ond
og syndig vildfarelse; ellers ville der ikke være fulgt nogen
straf derpå.
Men hvis nogen mener, at der pålægges Farao straf,
ikke fordi han har begået noget ondt, men for at han skulle
afholdes fra den ulykke, som var fulgt på, om straffen ikke
var kommet imellem, skal se til, at han ikke også skænker
synden sit bifald, mens han undskylder vildfarelsen. For
ved denne uvidenhed havde Farao også kunnet blive en
ægteskabsbryder. Men nu er ægteskabsbrud altid synd, og
her gælder ikke uvidenhed om retten eller om gerningen,
sådan som den gælder på rådhuset i verdslige sager.
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v18-19. Da lod Farao Abram kalde og sagde: »Hvad er det, du
har gjort mod mig? Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din
hustru? Hvorfor sagde du, at hun var din søster, så jeg tog
hende til min hustru? Her har du din hustru, tag hende og gå!«

Lad os her for det første, som jeg også ovenfor sagde,
mærke den herlige trøst, at Gud antager sig sine hellige og
sørger for dem, og ikke forlader dem, når de er i nød og
fare, hvis de kun ikke bliver svage i troen, som også Peter
trøster i 1 Pet 5, 6-7: Ydmyg jer under Guds vældige hånd,
at han i sin tid kan ophøje jer. Kast al jeres sorg på ham;
for han har omsorg for jer.
Dernæst skal man også give agt på den lejlighed, som
Gud her forunderlig søger sig. For ligesom han ovenfor
havde forjættet ham: jeg vil gøre dit navn stort; jeg vil velsigne dig; vær en velsignelse osv., sådan bevises her forjættelsen i gerningen. For Abraham bliver bekendt hos
kongen, og kongen ser, at Gud tager sig af ham, og uden
tvivl velsignes også han, kongen, for Abrahams skyld, det
er, kommer til Guds erkendelse. For Helligånden har her
kun optegnet begyndelsen af samtalen mellem Farao og
Abraham, hvilket uden tvivl var en skarp og alvorlig samtale. For det ser ud til, at kongen er blevet heftig bevæget,
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fordi han sådan var bedraget af en fremmed. Men uden
tvivl viste Abraham ham da årsagerne til sit råd og prædikede for ham om Gud, om den forjættelse, som var givet
ham, om det kommende afkom osv., og stillede sådan atter
hans hjerte tilfreds.
Og alle disse ting synes ligesom at have været et forspil til, hvad der senere hændte. For ligesom Farao af
gudsfrygt lader Abraham fare, for at der ikke skal komme
flere plager over ham, sådan måtte sidenhen den ugudelige
Farao, som ikke frygtede Gud, lade hele folket fare, ikke i
et venligt eller godt sindelag, men af frygt for større nød
og fare.
Sådan er disse ord: hvorfor har du gjort dette mod
mig? Ikke milde eller venlige ord; for kongen holder frem
for ham alle omstændighederne, viser ham, at han er kongen, men Abraham en gæst og fremmed. At derfor han
som konge blev bedraget af en gæst og derfor kommer i så
stærk nød og jammer med sine, det har uden tvivl såret
ham meget. Og var ikke Guds godhed kommet imellem,
så havde det kostet Abraham halsen; for konger og høje
personer kan ikke tåle foragt. Men nu kunne Farao let antage og tyde et sådant bedrageri som foragt.

165

Men hans vrede stilles ved Abrahams tale, efter at han
har vist ham, hvad for årsager han havde til dette sit råd,
for at kongen kan erkende, at han selv ved sit tyranni har
givet anledning til denne løgn. For havde det ikke haft nogen fare for Abraham at bekende sandheden, så havde han
sandelig ikke løjet; men fordi han ved sin nødløgn vil
frelse sit liv, viser han derved, at der havde forestået ham
en sikker fare, om han havde sagt sandheden. For hos konger og fyrster er dette en sædvanlig synd, at de, når de vil
bekræfte sin anseelse og magt, let kommer ind på tyranni
og går alt for skarpt frem, hvoraf der da opstår megen ulejlighed og ulykke i staten.
Augustin skriver, at en høvedsmand i Antiokia lod
sætte en borger i fængsel, meget mere for at skræmme de
andre borgere, end fordi det var nødvendigt, og fordrede
en stor pengesum af ham, hvis han ville befries fra sit
fængsel. Da derfor hans hustru med bekymring og omhyggelighed løber omkring og vil skaffe pengene til veje,
kommer hun også til en meget rig borger, som lover hende
pengene på den betingelse, at hun skulle gå i seng med
ham. For Augustin skriver, at hun var en såre skøn kvinde.
Hun går derfor, ude af sig selv i denne nød, til sin fangne
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mand og fortæller ham sagen, og manden, som gerne vil
slippe løs, tilråder hende at indgå på den rige mands begæring. Da nu denne havde fået stillet sin lyst, lader han
kvinden fare og giver hende en sæk fuld af sand, men ikke
penge. Da kvinden ser, at hun er bedraget, åbenbarer hun
hele sagen for høvedsmanden. Da denne hører en så urimelig opførsel og tager sig det til hjerte, erkender han, at
han ved sin uforstand har givet anledning til denne synd,
fordi han førte regimentet alt for skarpt og strengt, og siger: Det er min skyld og forseelse, jeg er skyld deri; derpå
lader han straks den fangne mand løs for intet, og den stakkels kvinde, som så ynkelig var bedraget af den rige skurk,
skænker han alt, hvad den rige ejede og havde.
Derfor plejer konger og fyrster at handle sådan, at de
af vane i sit tyranni ofte synder. Og dette er kun hemmelige synder, som kommer af, at de er vante til at herske, og
som øvrigheden ikke ser eller agter på; men den mener, at
den har alt dette som belønning for sin magt; men til sidst
åbenbarer Gud, at det var synd, og straffer det hårdt, som
vi her kan se på Farao.
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Sådan tjener denne tekst især til, at vi af den skal lære,
at vi alle, og navnlig konger, fyrster og andre, lavere øvrigheder, er fulde af synder. For de plejer enten at indvilge
i sine undersåtters synder og ikke føre sit embede ret, eller
også misbruger de sin magt og går alt for skarpt frem, for
at forsvare og opretholde sin anseelse og værdighed. Sådanne offentlige synder kan ganske vist Gud en tidlang
tåle og overse, men til sidst plejer han, som sagt, at åbenbare og straffe dem.
Farao var i henseende til Abraham ganske og aldeles
uskyldig. for til den synd, som han her begik, gav Abraham ham anledning ved at fornægte sin hustru. Men dog
er han ikke uskyldig for Gud. Derfor revser og lærer også
Gud ham, ja tvinger ham derved til at frygte Gud og ikke
mere vandre i sine lyster, men passe sit embede, som har
den beskaffenhed, at det skal være skrækkeligt for de
onde, men en hjælp og beskyttelse for de fromme. Men nu
indtræder her det modsatte; for han hersker og regerer sådan, at den fromme Abraham må frygte for den højeste
fare og ikke kan tro, at han er sikker, hvis han bekender
sandheden.
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Sådan er gerne øvrighedens synder beskafne, som Gud
plejer at straffe på mange slags måder. Derfor skal man
flittig bede for dem, for at Gud ikke skal lade dem fare vild
eller falde, men at han vil regere deres hjerter sådan, at de
rettelig fører og udretter sit embede og sin gerning. For
foragter de dette, så vil den straf ikke udeblive, som Gud
plejer at bruge til at holde styr på synden og ikke lade den
blive til vane, for at ikke onde mennesker skal gøre laster
til dyder. For, som også Seneca siger, hvor laster og synder
bliver til vane og kommer i dagligt brug, kan man hverken
finde råd eller hjælp.
Sådan var det før i tiden i Rom, og sådan er det endnu,
at man der ikke anser noget for skam undtagen tyveri og
tiggerposen.
På denne måde synder også husfædrene ofte i det huslige liv, selv om de ikke er onde eller anser det for synd.
Derfor får ægtefolk megen jammer og nød i huset, hvortil
de ikke kan se nogen grund. For uden synd kan man ikke
bestyre noget, så aldeles svag er menneskenes natur, sind
og hjerte. For har David og andre gudfrygtige fyrster, konger og regenter så ofte snublet og syndet i almindelige regeringsanliggender, hvad under er det da, om de gør uret,
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som ikke styres af Helligånden, men følger sine lyster og
begærlig? Undertiden er også undersåtterne så ustyrlige
og trodsige, at de må have streng tugt og hård straf. Dette
indså kong Maforas af Ungarn; og idet han derfor førte en
skarp og streng regering mod sine, kom han ofte ind i tyrannisk grusomhed, uagtet han var en vellært, venlig og
from fyrste.
Men sådanne eksempler lærer os, at det i verden går så
til, at hvis ikke Gud styrede øvrigheden med særlig godhed, kunne den ikke opretholde sit regimente uden stor
synd. Derfor udgår der også så mange slags og tunge
straffe over riger, lande og folk. De hellige fædre har også
ved eftertanke udfundet andre årsager til sådan jammer,
nemlig at Gud undertiden sender straffe, ikke fordi han hos
mennesket finder en synd, som just fortjener denne straf,
men også for at prøve troen og tålmodigheden.
For Job havde ikke med sit liv fortjent sådanne straffe
og plager, som Gud lod gå over ham, men var gudfrygtig,
enfoldig og oprigtig, og dog blev han så gruelig plaget af
Satan, som Gud tillod at gøre det, just fordi Gud ville
prøve hans tro og standhaftighed. For sådan siger Herren
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til Satan: Uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge
ham, Job 2, 3.
Og dette tjener os til lærdom og trøst, at vi nemlig ser,
hvordan Gud ofte lader udgå den allertungeste ulykke og
straf også over de uskyldige, kun for at prøve dem. Når
derfor svage hjerter føler straffen, gør de sig straks tanker
om synden og mener, at denne straf kommer for syndens
skyld.
Men det skal man vide, at de fromme må lide og udstå
megen ulykke, blot for at prøves. For sådan siger Gud selv
om sit folk i Jer 49, 12: ”Når de, der ikke er dømt til at
drikke bægeret, må drikke det, skulle du så gå fri?” For
skønt Daniel og hans venner må lide fangenskab blandt
hedningerne, havde de dog ikke fortjent det med sine synder, sådan som de andre.
Sådan omkom der mange fromme folk i bondeoprøret,
ikke fordi de som de andre havde skyld i oprøret, men
fordi de blev fundet blandt oprørerne. For når Gud lader
udgå almindelige straffe, så går de aldrig sådan af, at jo
de fromme kommer med og borttages af dem; men disse
prøves, de andre derimod dømmes.
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Dertil plages også de fromme ofte, hverken fordi deres
synder har fortjent det eller for at prøves, men for at de
skal forblive i ydmyghed og ikke hovmode sig af sine gaver. Sådan siger Paulus om sig selv 2 Kor 12, 7, at der var
ham givet en torn i kødet, for at han ikke skulle hovmode
sig af de høje åbenbarelser. En Satans engel, siger han, slår
mig på munden, for at jeg ikke skal hovmode mig. Som
om han ville sige: jeg kunne hovmode mig af mine herlige
og store gaver og være stolt fremfor alle apostle, og kunne
måske foragte andre; derfor sætter Gud en bom for denne
synd og hovmodighed med Satans torn, for at jeg skal se,
at jeg er intet, og ydmyge mig.
Og dette er også grunden til, at kirken, der af Gud er
benådet og begavet med de allerhøjeste gaver, som syndernes forladelse, Helligånden, det evige liv, er underkastet så mange slags kors og anfægtelser. For følte den disse
gaver uden kors og lidelse, blev den stolt og hovmodede
sig. Sådan ser du også, at ofte et fromt og gudfrygtigt menneske betynges med mange slags nød og ulykke, og stedse
får den ene plage efter den anden, mens derimod for de
ugudelige alt går efter deres hjertes begæring.
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En sådan ulig og urimelig ombytning, som fornuften
anser det for, bringer ofte de hellige til vrede; men vil du
ret betragte sagen, så er det til din store nytte, at du lider
dette; for levede du uden anfægtelse, blev du stolt og gik
fortabt. Men fordi Gud hænger dig om halsen ligesom en
tung sten armod, foragt, sygdom, en ond hustru, uskikkelige og ulydige børn, bliver du ikke overmodig eller stolt,
men holder dig ydmyg og foragter ikke råt dem, der har
ringere gaver end du. Sådan taler man ret og nyttigt om de
årsager, hvoraf der kommer kors, ulykke og nød. For dette
tjener ikke alene til lære, men også til trøst.
Den fjerde årsag til sådanne straffe og plager er denne,
at vi derved forbedres og ligesom renses. Sådan må Maria
Magdalena, fordi hun fører et utugtigt liv, besættes af syv
onde ånder, Mark 16, 9, så hun ved dette middel kan bringes til bod og sit livs forbedring. Sådan siger også Salomo
i Ordsp 22, 15: ”Dumhed er bundet til den unge mands
hjerte, en tugtende stok kan drive den ud af ham.”
Den femte årsag er den underlige måde, på hvilken
Gud ikke gør andet end åbenbare og vise sin herlighed og
høje majestæt. Da sådan disciplene i Joh 9, 1 ff. spørger
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Kristus om den, som var blindfødt, om han eller hans forældre havde syndet, svarede han, at hverken han eller hans
forældre havde syndet, men at han var blind, for at Guds
gerninger skulle åbenbares på ham, det er, for at han ved
dette mirakel skulle bevise, at Jesus var Guds søn, og derved hjælpe mange andre til tro og Guds erkendelse.
Denne sidste årsag passer ikke ilde til denne historie;
for det er sikkert, at på grund af denne af Gud tilskikkede
plage kommer kongen til erkendelse af Gud og den sande
religion. Dog sker dette tilfældigvis og er ikke den fornemste årsag, fordi teksten nævner den sande årsag til denne
plage, nemlig at Gud straffede ham, fordi han havde frataget Abraham hans hustru Sara.
På denne måde taler de hellige fædre om Guds straffedomme og plager, især Augustin og Bernhard, for de ser,
at Job prøves og befindes uskyldig, Paulus ydmyges og
bøjes, Maria Magdalena hjælpes til bod og renses; men
med den blinde sker det sådan alene for at Guds ære og
gerning skal åbenbares på ham.
Om end derfor der er mange slags anfægtelser, så er
de dog alle kun en faderlig tugtelse og ikke et vredens ris,
sådan som vi kan se på Herodes og andre ugudelige, som
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straffes med gruelige og grumme plager, på hvilke dog til
sidst følger den evige død og fordømmelse.
Mod en sådan vrede beder profeten David, når han siger Sl 6, 2: ”O Herre, straf mig ikke i din vrede, og tugt
mig ikke i din harme”. Som om han ville sige: straf mig
kun, dermed er jeg vel tilfreds, vil også gerne tåle, at du
tugter mig; men gør det ikke i din vrede og harme. Sådan
beder Jeremias kap. 10, 24 for sig og sit folk: ”Tugt mig
Herre, dog med måde; ikke i din vrede, at du ikke skal fortære mig”. Imod Guds vrede holder han altså den dom,
hvorved vi renses og forbedres, men dog med måde og os
til salighed.
Nu kunne man tænke på mange flere årsager, hvorfor
Gud hjemsøger og tugter os, da vi jo uden ophør synder
og beholder hos os arvesynden, på hvilken døden med
rette følger. Men Gud eftergiver dem den evige straf, som
tror på ham, og ombytter den med sådanne plager og
straffe, som vi har talt om, som alene rammer dette timelige liv og er os nyttige og tjenlige, fordi de enten prøver
os, eller ydmyger os, eller forbedrer os, eller priser Guds
ære. Derfor skal vi bære dem med tålmodighed og takke
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den barmhjertige Gud for, at han tugter os med måde og
ikke i vrede, så vi må forblive i gudsfrygt og blive salige.
v20. Farao gav nogle mænd befaling til at få Abram og hans
kone og alt, hvad han ejede, sendt bort.

Denne pludselige bortsendelse og den vagt, som han fik
med, viser, at Farao blev meget forfærdet over denne
plage. For han ser, at det let kunne hænde, at Abraham,
som en fremmed, kunne lide overlast af hans folk, og fordi
han finder, at han straffes sådan af Gud, fordi han havde
taget en andens hustru til sig, frygter han for, at der kunne
komme flere sådanne plager i hans hus, hvis Abraham fornærmes af nogen af hans undersåtter. Derfor befaler han
ham at drage ud af Egypten med sin ejendom og sit gods,
og giver ham en vagt med, for at han ikke undervejs skulle
komme i nogen fare eller skade. Sådan ser man, at Gud er
deres beskytter, som håber på ham. Troen prøver han, og
lader anfægtelser udgå; men han forlader ikke sine, men
hjælper til sidst og udfrier dem med ære, og det tillige til
andre folks store gavn.
Ganske vist var det en svær anfægtelse, da Abrahams
hustru fratoges ham. Men se, hvor megen nytte der fulgte
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på denne fristelse. Kongen bringes derved til Guds erkendelse, så han bliver gudfrygtig og ydmyger sig; men Abraham ikke alene ikke lider nogen skade, men ledsages ud af
landet med stor ære og statelig kongelig vagt.
Herved styrkes derfor hans tro, som forhen i nøden var
blevet noget svag. Han havde vel været fornøjet, om han
alene havde måtte drage bort uskadt. Nu kommer han derfra beriget tilligemed alle sine husfolk, dertil med en offentlig vagt. Sådan ære havde han næppe vovet at ønske
sig.
Men Gud vil derved åbenbare og bevise, at han sørger
for alle dem og tager sig af dem, som sætte sin lid fast til
hans barmhjertighed. Derfor skal vi også lære at være Gud
lydige og gerne finde os i hans råd og vilje med os, i sikker
tillid og håb om en herlig forløsning, som vi til sidst visselig skal finde. For af denne grund har Helligånden ladet
denne herlige historie optegne for os, så vi i tålmodighed
og håb kan arbejde på vor frelse, amen.
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Trettende kapitel
v1. Abram drog op fra Egypten til Sydlandet med sin kone og
alt, hvad han ejede; Lot var sammen med ham.

I begyndelsen af dette kapitel er det noget dunkelt, som
Moses skriver, nemlig at Abraham drog fra Egypten mod
syd til landet Kana’an. Derfor spørges, hvordan dog Abraham kunne drage mod syd, da jo Kana’ans land lå nordenfor Egypten? Derpå er det let at svare. For Moses taler ikke
om, at Abraham drog denne vej til Kana’an, men taler om,
at han efter atter at være kommet fra Egypten forblev på
det sted af landet Kana’an, som lå sydligst, idet han med
flid undgik de nærmere egne ved det land, hvorfra han var
kommet. Og sådan tjener også dette stykke til eksempel på
tålmodighed og standhaftighed, ja til eksempel på en såre
sikker og fast tro på Guds forjættelse, at hans afkom skulle
besidde Kana’ans land; ved denne holdt den hellige mand
fast og lod sig ikke trætte ved så mange rejser.
v2. Abram var meget rig på kvæg, på sølv og på guld.

Det hebraiske ord kabed, rig, betyder ikke egentlig rig,
men belæsset og betynget. Og Moses opregner her tre
slags ejendom, kvæg, sølv og guld. Ordet mitneh (kvæg)
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kommer af ordet kanah, som betyder at erhverve, købe,
besidde. Men Mikneh bruges sædvanligvis sådan, at man
derved forstår kvæget, ligesom Josef nedenfor kap. 46, 32
underviser sin fader og sine brødre om, hvordan de skal
svare kongen, når han spurgte, hvad der var deres håndtering, nemlig at de var mænd, som omgås med kvæg. Og 2
Mos 12, 38: får og okser og meget kvæg. Hieronymus har
oversat det med mange slags kvæg, sådan at det i almindelighed skulle betyde småkvæg, som latinerne kalde
grex.
Men derved prises her atter Abrahams store tro, at han
er besværet med så mange tjenestefolk og må føre med sig
alle slags kvæg, og dog kan gøre så mange rejser dermed.
Men uden tvivl var vel guldet og sølvet gaver af kong Farao, hvormed Gud efter sit underbare råd formildede ham
en så lang elendighed og vandring.
For Moses nævner her først, at Abraham var såre rig
og førte guld og sølv med sig til trøst for sig og de andre,
som var fremmede sammen med ham. Og sådan plejer
Gud undertiden at gøre, at han endog midt i ulykken og
nøden overøser sine også med timelige goder og velsignelser. For kom der ingen trøst i anfægtelsen, men skulle
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der være idel kamp og angst, så faldt troen hen. Derfor lader Gud os undertiden atter komme til os selv og lindrer
vor sorg og elendighed med en eller anden trøst, ligesom
vi ved en drik eller et lægemiddel styrker og kvæger dem,
som er blevet svage og affældige af arbejde eller sygdom,
for at de ikke skal dø.
Og dette eksempel skal vi ihukomme i vor nød, for at
vi med tålmodighed kan bære vor nærværende ulykke og
i troen vente på trøst, al den stund Gud er trofast og gør
det sådan, at vi også kan slippe ud af anfægtelsen og blive
den kvit. Men den rette forløsning opnår vi først da, når vi
aflægger vor gamle hytte og drager bort fra dette liv.
Men førend vi kommer til denne fuldkomne forløsning, trøster Gud også ofte vore bedrøvede og ængstede
hjerter derved, at han giver os legemlige og timelige goder, til et vidnesbyrd om, at Gud ikke glemmer sine, og at
der venter os sikre belønninger, når vi er fromme og gudfrygtige. Ligesom derfor dette var en stor anfægtelse, at en
så mægtig konge havde frataget Abraham hans hustru
Sara, sådan var det også igen en herlig trøst, at Sara ikke
må lide noget imod sin ære og kyskhed, og at Farao atter
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lader Abraham drage fra sig med herlige gaver og rigdomme.
Men denne tekst er ofte blevet mestret af filosoffer og
munke, som have haft meget travlt med, hvorfor Helligånden vel har skrevet dette om Abraham, at han var rig eller
belæsset med kvæg, sølv og guld. For begge parter mener,
at en sådan hellig mand ikke skulle have haft rigdomme,
men have levet i fattigdom, især da han måtte drage omkring i elendighed og sætte alt sit håb alene til Guds barmhjertighed.
Men derimod skal vi vide, at dette ikke er skrevet for
Abrahams skyld, men os til lærdom, revselse og trøst, som
Paulus taler om i Rom 15, 4 og 2 Tim 3, 16. For Helligånden har set, at der i menneskenes hjerter huserede underlige og sælsomme tanker om gudfrygtigheden, som ikke
først nu til dags er bragt ind i kirken ved munkene og gendøberne, men har været der til alle tider. Sådan har jo filosofferne derved ment at få et stort navn, når de foragter
penge og gods og udgiver sig for tiggere, ligesom jo også
munkene har gjort, som af den grund har været til så meget
større fordærvelse, fordi de har lært, at denne tiggergang
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var en gudstjeneste; sådan anser heller ikke gendøberne
dem for kristne, som har nogen ejendom for sig alene.
Men endnu værre er jøderne, som misbruger dette og
andre lignende sprog i Skriften til besmykkelse for sin gerrighed og åger, som om Abraham ved åger havde erhvervet sig disse penge og ejendomme blandt hedningerne. Og
det er intet under, at de misbruger denne hellige patriarks
eksempel, eftersom de jo heller ikke af Messias selv venter
andet end rigdom og magt, så altså både jøderne, gendøberne og munkene her støder an og synder, munkene og
gendøberne derved, at de afholder sig for meget og forkaster penge og gods, jøderne derimod derved, at de skraber
for meget sammen ved åger.
Og alt dette viser, at der er den allerstørste uvidenhed
i menneskenes hjerter, som ikke alene ikke kender Gud,
men heller ikke skabningerne. Filosoffen Crates forkaster
ejendom; Epiktet går og tigger; stoikerne siger, at rigdom
ikke er god osv. Men hvad for grunde har de? Ingen anden,
end at de så, at penge og gods sædvanligvis gjorde folk
værre. Derfor tænkte de, at man på den måde kunne skaffe
råd derimod, at man forkastede rigdom og ganske afholdt
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sig derfra. Da også munkene så, at rigdom og denne verdens bekymringer ganske optage mange mennesker,
mente de, at de kunne være sikre for sådanne laster, når de
forlod alt, løb i klostrene og unddrog sig fra alle verdslige
sager. Og denne indbildning bestyrkedes derved, at man i
kirkerne offentlig lærte, at mennesket havde en ret vilje;
derfor mente de alle sammen, at hvis man kom sådanne
fristelser til det onde i forkøbet og unddrog sig fra verden,
havde det ingen fare.
Men, som sagt, dette er den største blindhed og den
skammeligste uvidenhed, nemlig at man har lagt de fejl,
som er i mennesket, over på skabningerne, som dog i sig
selv er gode og Guds gaver. For man må jo skelne mellem
et gode og det menneske, som har og besidder det. Godet,
som han ejer, er sådan, som det er skabt af Gud; men mennesket, som besidder det, er ikke sådan, som Gud har skabt
det, men er blevet ganske anderledes ved synden; derfor
ligger fejlen ikke i godet, men hos ham, som har det under
sig og besidder det. Dette har de blinde og dårlige folk ikke
indset.
Sådan har de fremdeles lært, at det var kyskhed, når
man afholdt sig fra omgang med piger og kvinder. Sådan
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har de ment at hjælpe sig ved at unddrage sig de ting, hvormed man kan synde; men de er blevet bedraget ved denne
falske grund, at de foregav og mente, at mennesket i sig
selv var fuldkommen godt, at dets naturlige kræfter endnu
var hele og fuldkomne; men de har i virkeligheden selv
måtte føle, at de aldrig har været mindre kyske, end når de
har været alene og uden kvinder.
Om Frans er det ikke min mening, at han var en ond
mand; men hans gerninger vidner og viser, at han har været et tåbeligt og enfoldigt menneske eller sandt at sige en
nar. For denne lov eller regel fremsætter han, at hans
munke skal leve efter evangeliet, men evangeliet sætter
dette som den allermest fuldkomne regel, at man sælger
alt og giver det til de fattige. Fortjente han derfor ikke, at
vi meget mere skulle regne ham blandt de tåbelige filosoffer, som har forkastet ejendom og rigdom, end at vi skulle
lade ham forblive blandt de kristne, eftersom han kommer
frem med sådan indbildning under det skin, at det skal
være hele evangeliets kerne, da jo dog evangeliet belærer
os om langt større ting, nemlig at vi skal erkende vore synder og håbe forladelse for dem ved Kristi fortjeneste.
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Dette ser ikke den gode fader Frans, men mener, at i
evangeliet fremsættes en ny lov, ligesom fra Platons stat,
at man nemlig skal sælge, hvad man har, og dog ser vi, at
verden har fundet behag i denne tåbelige lære og antaget
den med stort bifald. Er historien om Frans sand, så har
han sammentigget brød og andre til livsoprethold fornødne ting og siden uddelt dem blandt de fattige. Men ser
du til hans efterfølgere, om de ikke meget mere har sørget
for sig og sit køkken end for andre.
Da Johannes, den treogtyvende pave med dette navn,
fordømte franciskanerne, gjorde han det ikke i den mening
som vi; men i et offentligt edikt erklærede han dem for
kættere og genstridige mennesker, som sagde, at Kristus
og hans disciple ingen ejendom havde; han øvede også
stort tyranni og uretfærdighed mod de fattige af Lyon, som
foregav, at de efterfulgte den herre Kristus, som også
havde været fattig. For af disse lod han mange brænde.
For han så, at paverne ved sin magt og rigdom ikke
alene blev misundt og forhadt af andre, men at de også
måtte anses for at leve i ugudelighed, hvis man ville anse
deres liv for helligt, som intet havde. Dertil bidrog også,
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at hine fattige af Lyon offentlig angreb og revsede paverne, idet de sagde, at det ikke sømmede sig for dem at
besidde ejendom.
Sådan erklærede Johan den treogtyvende det for ret at
besidde rigdom og gods og fordømte tiggerordenerne, men
i et ganske andet sind og mening, end vi. For religionen
brød han sig ikke om; men fordi han sad i rigdom og magt,
ville han ikke anses for vanhellig derfor. Derfor lod franciskanermunkene sig skræmme derved, at han for så grumt
frem mod de fattige af Lyon, og revsede ikke længere pavernes gerrighed, men mumlede kun i skægget, som man
siger, roste paverne og blev atter rost af dem.
Derfor kan man med nytte behandle sådanne eksempler i Skriften for derved at forebygge og hæve denne vildfarelse. For de lærer os, at fejlen ikke ligger i rigdommen
eller andre ting, der er gode og sandelig Guds gaver, men
hos menneskene, som besidder og bruger dem.
Og den er ikke alene en god filosof, men også en god
teolog, som ikke forkaster eller dadler de ting, som Gud
har skabt, men revser den urigtige brug af dem, som Sl 62,
11 siger: ”Selv om rigdommen vokser, så regn ikke med
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den.” Som om den ville sige: Rigdom er god, men giv du
agt på dit hjerte, at ikke det er ondt.
Sådan er det ikke ondt at se på en kvinde, som er en
god Guds skabning; men i hjertet ligger den synd, at du ser
på en kvinde, som ikke er din, for at begære hende. Fordi
derfor munkene, som for at overholde kyskhed ikke ser på
nogen kvinde og indelukker sig i klostrene, har urene hjerter, føler de allermest utugtig brynde, når de er alene; sådan at man altså ikke kan forebygge utugt derved, at man
undgår at se på kvinder, og det heller ikke hjælper mod
synden, at man afholder sig fra ting, men derved, at man
omgås ret dermed og bruger dem rigtig, som erfaring viser. For når en ung karl ikke kan få en pige, som han har
kær, bliver han derover ofte gal og afsindig; men kan han
få hende, bliver han ked af hende.
Derfor beflit du dig først på at være from og medbringe et rent hjerte til brugen af ejendomme eller andre
ting; i ejendommen selv eller de andre ting, som man bruger, ligger fejlen ikke. De, der nu ikke gør dette, de bærer
sig ad ligesom hin nar, der ikke stod lige i solen og blev
såre vred over, at han også så sin skygge krum og kroget.
På samme måde ser heller ikke de, at fejlen ligger hos dem.
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Når de derfor vil afholde sig fra at bruge skabningerne,
ægges de meget mere dertil end de, som har og bruger
dem.
Sådan er øjnene, hænderne og fødderne Guds gaver;
hvis du derfor optændes imod en pige, som du ser, og begærer hende, da er dette ikke øjnenes skyld, men hjertets
synd. Var det derfor ikke den største dårlighed, om du derfor ville udstikke dine øjne, for at du ikke oftere skulle
kunne se nogen pige? For derved renses ikke hjertet, men
opægges kun ti gange mere til lyst og utugt, som digteren
siger: Hvad der er os forbudt, derefter stræber vi, og begærer, hvad der er os nægtet.
Derfor skal vi lade sådanne munkeagtige og tåbelige
tanker fare, og når vi kaldes enten til ægteskab eller til andre ting, skal vi ikke mene, at synden eller manglen ligger
i brugen af de ting, hvormed man omgås; men er der nogen
mangel derved, så er den i hjertet; der skal vi passe på, at
dette står ret, så bliver alt godt.
Nogle store filosoffer har anset det for en ros for visdom, at de har unddraget sig for verdslige embeder. Men
Aristoteles dømmer meget bedre, når han siger: Embedet
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åbenbarer manden og beviser, hvordan han er; og man plejer, som man véd, også at sige sådan: Et ensomt menneske
er enten Gud eller et vildt dyr. Men Gud kan han ikke
være, så følger jo med rette, at et ensomt menneske er et
vildt dyr. Sådan siger Paulus 1 Kor 7, 31, at verden er til
for at bruges; derfor skal man ikke forkaste eller fly skabningerne, som Helligånden her vidner om Abraham, at han
var meget rig og belæsset med kvæg, sølv og guld.
Var det nu en dyd at kaste bort penge og gods og gå at
tigge, så blev Abraham her rost med urette. Men nu vedbliver han med at sysle med og bruge skabningerne, og
lader det være sin fornemste omsorg, at hans hjerte må
være rent, hovmoder sig heller ikke af sin ejendom, sammenskraber det ikke som en gniepind og ruger over det,
men er venlig og gæstfri, som de historier, der nedenfor er
opskrevet, vidner om ham. Og fordi han sådan er uden last
og lyde, bruger han skabningerne i gudsfrygt, i tro og hellighed.
Sådan skal du også gøre, enten du nu er i ægtestand,
eller i et offentligt embede, eller hvad du så er; med sådanne ting som hustru, børn, ægteskab eller embeder osv.,
som i sig selv er gode, gør du ret i at omgås, ligesom du

189

bruger øjnene, ørene og tungen, der er lemmer, som Gud
har skabt og givet.
På universiteterne har før i tiden både filosoffer og teologer ofte brugt dette sprog: hvad der er uden for os, kommer os ikke ved; penge, gods og sådanne ting er uden for
os, derfor kommer de os ikke ved. Sådant ordkløveri ser
vel godt ud, men er fordærveligt og ugudeligt. Derfor sig
du sådan: hvad der er uden for os, tilhører os allermest, for
sådan har Gud sagt 1 Mos 1, 28: Hersk over fiskene i havet
og fuglene under himlen og over hvert dyr, som kryber på
jorden. Nu er også guld og sølv blandt sådanne gaver, dem
skal du bruge, men sådan, at dit hjerte er rent, det er, uden
gerrighed, uret, vold og andre laster.
Og brug dem først til dine husfolks nytte og nødtørft,
så du ikke skal blive værre end en vantro, 1 Tim 5, 8. Dernæst også til nytte og tjeneste for andre folk, og vogt dig
endelig, som for en fordærvelig syge, for at bortsløse og
bortkaste dit gods, sådan som den tåbelige Crates gjorde,
eller for at anse det for ondt og unyttigt, sådan som Epiktet
og stoikerne mente; men tænk meget mere, at sådanne gaver ikke alene er nyttige, men også hæderlige og skabt af
Gud til at være til hygge og undertiden trøste de hellige i
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deres jammer og ulykke, sådan som vi her hører om Abraham.
Men her siger de atter, at dette gælder alene i Det
Gamle Testamente; Kristus og apostlene have nemlig lært
anderledes i Det Nye Testamente. For sådan siger jo Kristus Matt 19, 21: Sælg hvad du har, og giv det til de fattige.
Ligeså Matt 5, 8. 6: Salige er de fattige i ånden; salige er
de, som hungre og tørste osv., og Paulus siger 2 Kor 6, 10:
Som de, der har intet, og dog besidder alt. For sådanne beviser kommer tiggermunkene og de selvgjorte fattige frem
med for at bedrage sig selv og andre, da det dog er forgæves ordkløverier og ikke grundige beviser. For ville man
end sige, at Kristus var fattig, så havde han dog en pung,
som Judas havde opsyn med; deraf følger jo, at han havde
nogen ejendom og levede af det, som var hans eget.
Véd man nu dette om Kristus, som er vores alles hoved
og herre, hvorfor fremkommer da den elendige Frans med
denne nye lære, at han slet ikke vil have nogen ejendom,
at han forbyder sine brødre at røre ved penge, og dog til
samme tid tillader, at man bruger andre ting, ved hvis
overflod man let kan glemme penge?
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Men hvortil behøves mange ord? Tåbelighed og hykleri må man revse. Derfor har en meget vittig sagt, at han
rigtig undredes på, hvad det var for slags folk, som ikke
rørte ved penge; for disse måtte enten være Guds, eller øvrighedens, eller begges fjender; Guds fjender måtte de
være, fordi de foragtede hans skabninger; øvrighedens,
fordi de især var bange for fyrsternes billede på mynterne,
mens de slet ikke var bange for guldkalke og billeder af
sølv, men ganske rolig tog på dem. Og hvem skulle ikke
mærke en så grov vildfarelse og hykleri? Og dog har de
dermed bedraget hele verden.
Men os advarer sådanne eksempler og formaner til desto omhyggeligere at holde fast ved ordet. For det er den
eneste vej, hvorpå vi kan undgå at bedrages ved dette skin
og hykleri. For hvorfor skulle vi vel foretrække Frans for
Abraham? Skulle vi måske gøre det af den grund, at Frans
ikke har noget med penge at bestille, mens Abraham, som
Moses skriver, drager afsted belæsset med sølv og guld?
Er nu guld og sølv i sig selv en ond skabning, så roses med
rette de, som afholder sig derfra; men er det gode skabninger, som vi kan bruge både til vor næstes nødtørft og til
Guds ære, så må jo den være en dåre, ja en utaknemlig
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mod Gud, som afholder sig derfra, som fra onde skabninger, mens de dog ikke er onde, om de end er forfængeligheden og den onde underkastede. Du skal forbedre dit
hjerte, og bruge sådanne ting med et rent hjerte.
Har Gud velsignet dig med rigdom, så tak ham derfor,
og se til, at du bruger den rettelig; men har han ikke beskåret dig den, så vær ikke begærlig derefter, men hav tålmodighed, og tiltro Gud så meget, at han vil give dig dit
daglige brød, og vogt dig endelig for, sådan som de fortvivlede, fordærvelige munke gør, at dømme eller fordømme dem, som Gud har velsignet med overflod.
For Kristus har intetsteds forbudt at bruge hans skabninger; men det har han befalet, at vi skal give agt på vort
hjerte og vore tanker og styre dem rettelig. For Helligånden er vor lærer, og Kristus selv har også haft ejendom,
som evangelisterne vidner, som siger, at Judas havde pungen og bar, hvad deri blev lagt, Joh 12, 6. Sådan arbejdede
også Paulus med sine egne hænder, 1 Thess 2, 3, for at
ernære sig af sit eget, og ikke af fremmed gods. Derfor
skal man lade munkene fare med deres falske fromhed og
tåbelige hykleri.
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v3. Han drog videre fra sted til sted fra Sydlandet til Betel og
nåede til det sted mellem Betel og Aj, hvor han tidligere havde
haft sit telt.

Her viser, som vi ser, Moses, at Abraham ikke forblev på
ét sted, men drog omkring og havde mange slags herberger. Men fordi dengang endnu mindst seks eller syv patriarker levede, er det troligt, at Abraham besøgte alle dem
og forblev en tidlang hos hver. For den hebraiske tekst viser, at Abraham altid forandrede sit herberg, og sådan kom
til Betel, vajelech lemasa-av, det er, han flyttede og drog
stedse længere frem, og kom til sidst til Betel. Derfor er
der ingen tvivl om, at på denne måde mange kana’anæere
kom til Guds erkendelse og antog den sande religion.
v4. stedet med det alter, som han havde bygget første gang. Dér
påkaldte han Herrens navn.

I den hebraiske tekst er der en klar forskel mellem disse to
ting, at påkalde eller forkynde Herrens navn, og at påkalde
i Herrens navn. For at påkalde Herrens navn betyder
egentlig at bede Gud om noget, i bønnen at søge noget hos
ham. Men at påkalde i Herrens navn betyder egentlig at
prædike, lære, læse og hvad mere der henhører til prædi-
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keembedet. At nu Moses her siger, at Abraham her påkaldte i Herrens navn, er så meget, som om han sagde, at
Abraham på dette sted byggede et offentligt kapel eller alter, prædikede derved og underviste i den sande religion
først og fremmest sine husfolk, dernæst også de kana’anæere, som boede i nærheden. For skønt hele denne slægt var
forbandet og afsondret fra de fromme, så antog dog altid
nogle af dem ordet. Derfor var Abraham en Guds præst og
profet, som udvalgte sig et bestemt sted, hvor han lærte,
påkaldte og ofrede.
For dette hører egentlig til en præsts embede, som vi
også af Guds nåde udøver, så Gud kan have sin kirke
iblandt os. For sådanne gudsdyrkelser må forblive fra verdens begyndelse til dens ende, om end kun de allerfærreste
beholder dem, når det kommer til verdens ende, på grund
af verdens store ondskab og forvendte væsen.
Dette være nok til erindring om, hvad det vil sige at
påkalde Herren og at påkalde i Herrens navn. Vil nu nogen
endelig have, at begge dele skulle være ét og det samme,
så vil jeg ikke stride særlig med ham, fordi de to stykker
prædiken og påkaldelse af naturen høre sammen. For hvor
folket ikke først er undervist om Gud, er det umuligt at
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bede; for ingen vil kunne bede rigtig for sig selv, hvis han
ikke først læser for sig selv enten Trosbekendelsen eller et
andet ord i Skriften om Guds godhed, der ikke alene har
befalet at bede, men også forjættet, at han vil bønhøre, og
ved en sådan prædiken, som en holder for sig selv, bevæges og opvækkes hjertet til bøn. Men alt dette sker offentlig i vore kirker, hvor vi ikke holder stumme gudstjenester,
men hvori uafladelig det hellige evangeliums røst lyder,
for at folk kan undervises om Guds vilje.
Til disse prædikener kommer også bønnen eller taksigelsen. Sådan vil Paulus 1 Kor 14, 13, at man først skal
lære menigheden og formane den; siden kan man også rettelig takke eller påkalde Gud. Og Zakarias forjætter kap.
12, 10, at Gud vil udøse nådens og bønnens Ånd. Nu er
det nådens Ånd, som lærer os, hvordan Guds vilje mod os
er, priser Guds nåde og barmhjertighed og opvækker til
tro. På denne følger bønnens Ånd; for de, som véd, at Gud
er forsonet med dem og nådig, påkalder ham i nød i det
sikre håb, at han vil redde og frelse dem, sådan at altså
prædikenen og bønnen altid er sammen.
Men her prises Abraham, fordi han ikke gjorde dette i
en krog, som af frygt for hedningernes trussel eller vold,
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men på et åbenlyst sted, for ved sit eksempel også at bringe
andre til Guds erkendelse og den sande gudsdyrkelse. Og
dette alter har måske stået under en stor eg eller på en høj
under åben himmel, men bedækket med et arabisk telt,
uden noget smykke, som et ringe og uprydet tempel; men
dog behagede det Gud vel for den rene læres og bønnens
skyld.
Nu til dags ser vi hel kostelig og herlig byggede kirker,
pyntede med al slags pragt og prydelse. Men, du kære
Gud, hvordan står det vel til med prædikenen eller bønnen
derinde? Djævelens lære hører du der og ikke Kristi; for
der prædikes jo ikke andet der end løgn, og bønnen er lutter gudsbespottelse.
Derfor er det tyske ordsprog sandt: Mørke kirker og
lyse hjerter er sædvanligvis sammen. For en sådan kirke
havde Abraham, hvori Guds ord og de sande gudsdyrkelser var i gang. Derimod ser vi nu til dags såre lyse kirker;
men hjerterne derinde er mørke eller meget mere blinde.
Sådan er det ikke sten eller en herlig bygning, heller ikke
guld og sølv, som pryder en kirke eller gør den hellig, men
Guds ord og den rene lære eller prædiken. For hvor man
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priser og åbenbarer Guds godhed for menneskene, og hjerterne oprejses og opmuntres til at forlade sig på Gud og
anråbe ham i nøden, er der i sandhed et herligt tempel, om
det så end kun er en mørk krog, en bar høj eller et vildt
træ; det kaldes også med rette Guds hus og himlens port,
om det så end står ubedækket og under skyerne og åben
himmel. Derfor skal man især se til, hvordan man lærer og
beder der, ikke hvordan der bygges. For det vil Gud have,
at folk omvender sig til ham og han loves og prises, hvilket
jo alene sker ved ordet og bønnen.
Men uden tvivl gik det vel også Abraham sådan, som
det plejer at gå, hvor man prædiker Guds ord purt og rent.
For også dengang levede Kristi fjende, Satan, som satte
ind på Abraham med alle slags utallige anfægtelser og plager, der plejer at følge ordet, såsom med forfølgelse, fjendskab, foragt for ordet og andre utallige plager og besvær.
Sådan løn for sin fromhed måtte han ganske vist føle; og
skønt der intet står skrevet derom, så véd vi dog, at dette
er ordets art, at hvor det læres, bekendes og prædikes, der
fortørnes verdens fyrste og bringes i harme. For disse to
stykker udretter ordet sædvanligvis, nemlig først at det pri-
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ser Gud, og dømmer verdens fyrste og fordømmer ham tilligemed kødet og synden. Derfor kan det af dette ordets
sædvanlige løb let sluttes, hvad Abraham måtte lide i dette
sit biskoppelige embede; men fordi han af Gud var udvalgt
til biskop, havde han Gud til beskytter mod denne Djævelens og verdens vrede og forfølgelse.
v5-7. Også Lot, der fulgtes med Abram, havde får og køer og
telte. Landet kunne ikke brødføde dem begge, så de kunne bo
der sammen, for de ejede så meget, at de ikke kunne bo der
sammen. Det førte til strid mellem Abrams og Lots hyrder. Dengang boede kana'anæerne og perizzitterne i landet.

Efter gudsdyrkelsen og prædikenen om religionen og
troen på Gud, hvilket stykke allevegne skal være det fornemste, følger nu det andet, som er et såre herligt og overmåde skønt eksempel på kærlighed til næsten og tålmodighed. For det var jo ikke en ringe ulempe og besvær, at
nøden tvinger Abraham midt blandt de ubekendte folk til
at skille sig fra sin trofaste ledsager og kære søskendebarn.
For en trofast og god ven er den kosteligste skat i hele
livet, ikke alene for almindelig legemlig fares og nøds
skyld, hvori den ene ven kan vise den anden trøst og hjælp,
men også for de åndelige anfægtelsers skyld. For skønt dit
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hjerte trøstes og styrkes af Helligånden, så er det dig dog
også en stor hjælp og trøst, om du har en trofast ven, med
hvem du kan tale om religionen og høre hans trøst.
Hvem ville da ikke anse dette for et tungt kors og en
stor ulykke, at Abraham må skilles fra sin nærbeslægtede
ven, med hvem han havde været i så lang tid i elendighed
blandt hedningerne, og tabe en så trofast ledsager, som
havde stået ham bi i nød og fare? Jeg for min del anser det
for et mindre tab at miste al sin ejendom end at berøves en
trofast ven.
For vi ser, at Kristus, da han ængstes og trænges af
anfægtelsen i Getsemane, søger trøst hos de tre disciple,
Matt 26, 40. Da Paulus i ApG 28, 15 ser, at nogle brødre
kommer ham i møde, bliver han modig og trøstig, straks
han ser dem. For den, der er ensom og ikke har bekendte
om sig, gør ensomheden ondt, og om man end kan mande
sig op og stride derimod, så bliver det dog meget surt, når
man skal overvinde den.
Men alt dette går lettere, når man har en ven eller broder hos sig, for da gælder den forjættelse, som siges i Matt
18, 20: hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg midt
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iblandt dem. Derfor skal man fly ensomhed og gerne holde
sig til bekendte, især i åndelig nød.
Men teksten omtaler tre årsager, hvorfor Abraham og
Lot måtte skilles fra hinanden. Den første er, at landet ikke
kan rumme dem begge to, fordi de begge havde for meget
kvæg. Men nu ville Abraham skilles fra sit søskendebarn
sådan, at Lot kunne have nytte, og ikke skade eller mén
deraf.
Den anden årsag er, at kana’anæerne og perizzitterne
dengang boede og regerede i landet, for hvis skyld de, som
pilgrimme og fremmede, ikke kunne udvide sin grænse efter behov, men måtte lade sig nøje med den plads, som
ethvert steds regering havde indrømmet dem. Ganske vist
var Abraham efter forjættelsen arving og herre til hele
dette land; men han finder sig endnu i dette hedningernes
herredømme og venter i tålmodighed, indtil Gud vil drive
dem ud af landet; bruger ikke sin ret eller tilriver sig herredømmet og magten, som mange andre havde gjort og
derved givet anledning til oprør og krig; men den hellige
mand har tålmodighed med denne urimelighed og tåler
over sig sin fjende og uretmæssige herre, mens han selv
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forbliver en fremmed og i elendighed. Dette eksempel skal
også vi følge.
Den tredje årsag er, at der var kommet uvilje og uenighed blandt hyrderne, hvilken uden tvivl begge herrerne,
Abraham og Lot, beflittede sig på at stille og ophæve; men
det var forgæves. For tjenestefolk beholder sin trodsige
vane, og har de en gang fattet had og fjendskab, kan de
ikke blive mætte deraf eller glemme det. Men nu var det
en tilstrækkelig og rimelig årsag til, at de skiltes fra hinanden. For hvor to herrers tjenestefolk begynde at strides og
nære had og fjendskab mod hinanden, sådan at man ikke
kan finde råd for nogen af parterne, plejer sådan kiv og
trætte også at bevirke uvilje mellem herrerne og at forbitre
den ene mod den anden. For herren påligger det at forsvare
og bevare sine for fremmed magt. Sådan havde Abrahams
skilsmisse fra Lot stor og nødvendig årsag, som Skriften
fortæller, for at ikke nogen skal mene, at så nære venner
har forladt hinanden for ringe årsagers skyld og uden
grund skiltes fra hinanden. Der kunne vel ikke hænde
Abraham noget sørgeligere; men dog giver han efter for
nødvendigheden, for at undgå større ulejlighed og ulempe.
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Lad os nu også betragte kærlighedens og enighedens
bud. Lot var Abrahams søstersøn, sådan at Abraham var
ældre og for forjættelsens skyld mere agtet. Dertil var han
også en Herrens præst og profet, og der manglede ham
ikke på noget, for at være i en anseelig og agtværdig stilling, og dog glemmer han alt dette, lader sin ret fare og
regner sig lige med sit søskendebarn, som dog slet ikke var
hans ligemand i alder, værdighed, anseelse og embede.
Det kan man kalde at holde, hvad Kristus befaler Joh 13,
15 ff. og Matt 20, 27, at den, som vil være den ypperste,
han skal være andres træl og tjener.
For Abraham havde kunnet pukke på sin anseelse og
ret og sige: Jeg er den ældste; mig er forjættelsen givet om
at arve hele dette land, ikke dig. Men skønt vi nu begge er
fremmede, så kan jeg dog for forjættelsens skyld udvælge
mig, hvilken del jeg vil; derfor søg du et andet sted for dig
og dine; jeg vil blive her med mine. Sådan havde Abraham
med fuld ret kunnet sige til sit søskendebarn og forblive
på sit sted; for han har fuld ret dertil. Men han opgiver sin
ret, og stiller os for øje et såre nyttigt eksempel på at holde
enighed, idet han giver efter, mens man ellers siger: Den

203

højeste ret, den højeste uret. For sådan fortæller Moses
denne begivenhed:
v8-9. Da sagde Abram til Lot: »Der må ikke være splid mellem
dig og mig, mellem dine og mine hyrder, for vi er jo i slægt med
hinanden. Se, hele landet ligger åbent foran dig! Lad os gå hver
til sit; vil du til venstre, går jeg til højre, og vil du til højre, går
jeg til venstre.«

Hvad havde vel Abraham kunnet sige, som havde været
mere passende, rimeligt og tjenligere til fred og endrægtighed? Først sætter han sig ganske lige med Lot og siger:
Se, vi er brødre; derpå stiller han sig endog dybt under
ham, idet han giver ham magt og frihed til at vælge, hvor
han helst vil drage hen, så altså den gamle fader viger for
sin søn, en Guds profet og præst for sin discipel, blot for
at ikke kærligheden skal adskilles og der ikke skal gives
anledning til kiv og tvist.
Derfor er denne begivenhed vel værd, at vi omhyggelig mærker den; for den lærer os, hvordan man skal behandle alle love og al ret, nemlig sådan, at der kommer
fred, enighed, ro, eller, som vi teologer siger, kærlighed ud
deraf; derhen skal de alle rettes og bruges. Og den der ikke
anvender lovene til dette mål eller forstår dem på en anden
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måde, han fejler stort, sådan som vi nu til dags ser og erfarer, at de misbruges på mange måder.
For fordi verden er ganske og aldeles druknet i ærgerrighed og hovmod og tror sig såre vis, har kærligheden ingen plads mere, men alt er fuldt af uvilje, uenighed, krig
og strid. For om man end gjorde, hvad Abraham gjorde
med Lot og opgav sin ret, kunne man dog ikke så fred, selv
om man lod vold og uret gå over sig. Så ond og fordærvet
er verden, hvorfor den da heller ikke er en så hellig lære
værd.
Dog skal man flittig undervise og påminde de fromme,
så de, efter at de har erkendt Gud og er begyndte at tro,
også må lære, hvordan de skulle forholde sig mod sine
brødre, nemlig at de efter Abrahams eksempel skal give
efter af sin ret. For hensigten med alle love er kærlighed,
fred og enighed. Dette skal man agte for alle loves og al
rets bestemmelse, hvordan de så end er, og aldeles ikke
agte dem lige med Guds bud.
For de guddommelige forjættelser og ligeledes sakramenterne tillader ingen undtagelse; for de er Guds ord og
gerninger, hvorved Gud erklærer sig mod os, hvad han vil
gøre med os, når vi antager og tror hans løfter. Derfor gør
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den synd, som vil gøre undtagelser fra dem, eller tyde dem
på en anden måde eller forandre dem, sådan som paven
gør, der har stjålet og borttaget vinbægeret eller den ene
form fra Kristi nadvers sakramente.
Men målet for alle verdslige og timelige love er kærligheden; derfor må de overholdes på den måde, at man
ikke synder mod kærligheden, sådan som Abraham her siger: Lad der ikke være trætte, sådan at Abraham og Lot
forblev venskabelige og kærlige slægtninge mod hinanden. Hvor den almindelige fred står i fare, skal kærligheden være mester og konge og formilde lovene og tyde dem
så, at der kan komme fred deraf.
Men dette kan ikke enhver gøre, men der må særlig og
med høje gaver benådede folk dertil. For som vi ser, udlægger lovlærerne dem selv ikke sådan, at der kan komme
fred og endrægtighed deraf, men driver altid på den yderste ret og næsten på hver tøddel og prik af retten, hvorfor
de da heller ikke er værdige til at komme til en så kristen
erkendelse. Men i kirken underviser vi fromme og velmenende folk sådan, at vi ikke strengt driver på hvert hårsbred af vor ret, men forandrer og formilder lovene efter,
hvad vi ser vil gavne til almindelig fred og god forståelse.
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Jeg vil tilføje et eksempel. Karteusermunkene har den
lov og regel, at de i hele sit liv ikke må spise kød. Om nu
en blev syg eller ellers af en naturlig svaghed, eller fordi
han ikke var vant dertil, ikke kunne tåle at spise fisk bestandig og derved kom i fare for livet, så ville dog munkene uden nogen formildelse eller noget hensyn til rimelighed holde på sin regel og lov, sådan at om de end kunne
redde det stakkels menneskes liv med en bid kød, ville de
alligevel ikke gøre det. Dette kan man rigtig kalde at holde
på sin ret uden nogen formildelse, og glemme, at kærlighed er endemålet for alle love. Derfor har Gerson og andre
med rette angrebet og revset sådan strenghed.
Og dette er fejlen ved alle klostre, at alle må overholde
samme skik og orden i mad, drikke og andre ting, uden at
tænke det mindste på, om man også kan beholde sin helse
derved, da jo dog ikke alle er lige friske og stærke, men
den ene er den anden såre ulig, hvad angår legemet og naturen.
Da jeg var ung, så jeg i Erfurt mange karteusere, som
endnu på grund af sin alder havde skullet være stærke og
unge, men var såre blege og måtte gå med stok; da jeg nu
undrede mig derover og spurgte, hvordan det dog gik til,
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at de så tidlig blev svage og gamle, svarede de mig: På
grund af den megen nattevågen. Men sover I da ikke,
spurgte jeg; da sagde de, at de ikke fik lov dertil.
Med munkenes religion og gejstligheden er det derfor
sådan, at man her ikke beviser nogen rimelighed, formildelse af reglen eller medlidenhed. Derfor er den det mest
urimelige og uretfærdige væsen; for der betragtes eller betænkes hverken lovenes øjemed eller kærligheden, heller
ikke spares legemet, som Paulus siger i Kol 2, 23. Derfor
har Terents med rette sagt, at den nøje, strenge og punktlige ret er den højeste uret. For Gud vil ikke, at nogen skal
blive en morder på sit eget legeme, men vil, at man skal
skåne det, ja også styre det og forholde sig sådan, at det
kan være dueligt til sin gerning og næstens tjeneste.
Derfor er det tåbelige fyrster og dadelværdige lovlærere, som ikke ser, hvad der især skal være lovens nytte og
øjemed. For ligesom lægekunsten skal tjene legemet til at
opretholde og atter tilvejebringe sundheden og hjælpe det,
og med sin orden og sine bestemmelser, af hvilke den har
mange, ikke skal gå for strengt og hårdt til værks, men betænke ethvert legemes evne og beskaffenhed, sådan at lægemidlet formildes, hvor ens legeme og natur er for svag;
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for ellers var det ikke et lægemiddel, men en gift for legemet; og ligesom man atter, hvor ens legeme er stærkt, skal
give det kraftigere og stærkere lægemidler, sådan skal man
i det borgerlige liv især tragte efter, at den almindelige fred
kan opretholdes. For hvis en regent eller fyrste ville straffe
sine undersåtters forbrydelser sådan, at han derved gav anledning til oprør, da var det bedre, at han så gennem fingrene og lod synderne gå upåtalt hen, end at han straffede
dem. For hvad er loven, hvis den ikke bruges ret og opnår
sit øjemed, men alt går galt for dens skyld? Men som sagt,
til sådan at forstå sig på loven hører en særlig klogskab.
En øvrighed og fyrste, siger man, er en levende lov;
men teologerne siger, at loven er en klog mands råd. For
om end en lov er foreskrevet og givet, så må der dog forstand og fornuft til, som forstår at anvende og bruge den i
alle slags sager, fordi det er umuligt, at en øvrighed, som
giver en lov, i forvejen skulle kunne se og betænke alle
almindelige og enkelte sager, som kan forefalde, for de er
utallige.
Så ofte derfor en lov omtales, så indbefatter man efter
teologernes mening dermed nødvendigvis en from mands
råd, der i de sager, som sidenhen indtræffer, kan bruge og
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anvende loven, så den ikke bliver til skade, men at man
altid opnår lovens rette øjemed, nemlig at bringe nytte og
opretholde den almindelige fred. For er en lov mod kærligheden, så er den ingen lov, for kærligheden er lovens
mester, og så snart nogen vil følge den uden overlæg og
betænksomhed, byder den loven at tie stille, fordi den da
lærer at gå frem, ikke med ret, men med uret i de enkelte
tilfælde.
Derfor siger man i det tyske ordsprog, at en ung læge
må have en ny kirkegård; og om en ung og uprøvet lovkyndig, at han forvirrer alt i kiv og strid; om en ung teolog,
at han fylder Helvede med sjæle. For fordi alle disse ikke
har erfaring, som alene gør klog, retter og udfører de alt
efter sine love og regler; derfor støder de an og farer vild
til stor skade for mange folk, både på liv og gods.
Lær derfor heraf, at kærligheden og freden mestrer og
styrer alle dyder og love, sådan som Aristoteles såre skønt
taler om lovenes formildelse og rimeligheden. Sådan lærer
heller ikke Augustin på nogen måde sådan som de tåbelige
karteusere, men sådan siger han: Blandt en stor mængde
skal man ikke klæde, bespise og regere enhver på én og

210

samme måde; for alle kan jo ikke være lige stærke og
flinke. Dette er vel og viselig talt.
For Augustin oprettede ikke et sådant munkeliv, som
det nu til dags er, men et selskab af lærde mænd, som slog
sine fædrene ejendomme sammen i én fælles kasse, levede
sammen deraf og lærte og studerede sammen med hinanden, og i denne mængde indstiftede han ikke en sådan lighed, at han gav den ene ganske det samme som den anden,
men han rettede sig efter enhvers behov og nødtørft.
Derfor skal man vel mærke og beholde dette eksempel,
så vi også kan lære at afstå fra vor ret for derved at opretholde enighed, ligesom Abraham her ikke ser hen til, hvor
gammel han er, og hvor megen anseelse, ære og magt han
med rette skulle have fremfor Lot; men det ser han alene
på, at fred og enighed må forblive og opretholdes.
Havde han rådspurgt en eller anden ung jurist eller en
overtroisk teolog, ville denne have formanet ham til, at
han ikke skulle give efter eller vige, men drive på sin ret
og holde hårdt på den; for han havde jo fået forjættelsen
om dette land; det skulle han beholde og forsvare, og ikke
skaffe sine efterkommere en evig trældom på halsen. Dette
ser vel godt ud; men fordi det ikke kan tjene og nytte til
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fred og enighed, skal man forkaste det og holde det for det
urimeligste råd, om det end ser ud, som om det var taget
og frembragt midt ud af loven selv.
Sådan handler Abraham som en hellig og gudfrygtig
mand, idet han afstår fra sin ret og tænker på, hvordan
enigheden kan opretholdes; for dertil formaner Paulus os i
Ef 4, 32: ”Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og
tilgiv hinanden.” Og i Fil 4, 5: ”Lad jeres mildhed blive
kendt af alle mennesker!” Men nu betyder mildhed egentlig, at man giver efter og afstår fra sin ret for at opretholde
enighed, som jo er fornøden allevegne i hele livet; for hvor
man farer efter sin yderste ret, er der den højeste uenighed.
Tillige skal man vide, at dette siges om ydre love og
om dette vort timelige liv, men ikke om Guds love og bud,
heller ikke om hans forjættelser eller sakramenter; for der
må den højeste ret gælde efter meningen og hvert enkelt
ord, som skrevet står Matt 10, 37: Den, som elsker fader
eller moder mere end mig, er mig ikke værd; men i alt,
hvad vi byder og befaler, skal kærligheden forblive som
en herskerinde i alle love og handler, som man især skal
se hen til og følge. For derfor at overholde denne kærlighed, lader Abraham med stor bedrøvelse og hjertesorg sin
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broder Lot fare fra sig. For skønt de legemlig var skilt fra
hinanden, var de dog i én ånd såre nær ved hinanden; og
dette satte Abraham større pris på, end på alle ejendomme
og skatte.
v10. Lot så ud over landet og lagde mærke til, at hele Jordandalen lige til Soar var så vandrig som Herrens have, som Egyptens land. Det var, før Herren ødelagde Sodoma og Gomorra.

Denne tekst synes ikke at indeholde noget særligt at lære,
men kun at fortælle, hvordan Lot skilte sig fra sit søskendebarn Abraham, og hvad det var for et land, hvor Sodoma
og Gomorra lå. Dette land kalder han en slette, men ikke
sådan, som om der ingen anden slette var ved Jordans flod
(som flyder igennem hele Kana’ans land), men sådan, at
dette land, hvori Lot forblev, hinsides Jordan henimod
Egypten, var et såre frugtbart land og derfor langt overgik
de andre egne. Og Moses viser, hvoraf det var så frugtbart,
idet han siger, at det ved Jordan var vandrigt, før Sodoma
og Gomorra blev fordærvet; for efter denne straf antog
dette land en anden skikkelse, hvilket Gud efter et særligt
råd her har ladet vise os ved Moses. For han tilføjer, at
dette land, hvori de fem byer lå, var sådan beskaffen:, at
man havde kunnet kalde det en Guds have, det er, et sådant
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sted, hvor Gud kunne bo, og som han kunne have lyst til,
og som var rigt på alle slags skønne og såre gode vækster
og frugter.
Jødernes udtydning om Guds have ved jeg nok; for de
sige, at man taler om ”Guds have, Guds cedre, Guds by”
osv. på grund af deres herlighed, som der står i Jonas 3, 3:
Nineve var en stor by for Gud, det er, den var en herlig og
prægtig by; og Sl 80, 11 taler der om Guds cedre, hvilket
jøderne udlægger på den måde, at buskene og vinstokkene
voksede så højt og stort i landet Juda, at de kunne lignes
ved de store cedertræer; og Sl 104, 16. Herrens træer, det
er, store træer.
Denne fortolkning har jøderne opdigtet i sin store
klogskab og medfødte hovmodighed, som om de alene
kaldtes Guds folk, og ikke også hedningerne. Nineve, siger de, kan ikke kaldes Guds by af den grund, at Gud
skulle bo der, sådan som han bor hos os i Jerusalem; men
det står i en anden betydning, og Nineve kaldes en Guds
by, fordi det var en herlig og stor by. Men denne forklaring
og tolkning er forgæves og dårlig; for vi véd, at Gud er
hedningernes Gud, også i det timelige. Derfor kaldes
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Nineve en Guds by, fordi Gud havde givet den sin velsignelse, forøgelse og forbedring, og forsørgede og styrede
den.
Sådan betyder Guds træer de træer, som Gud har skabt,
og han passer og plejer, idet han giver regn, sol og vind,
hvoraf de vokser og tiltager, selv om de er i ugudeliges
besiddelse. Og dette er ikke en ringe trøst, at Gud beskikker, opretholder og beskytter staterne, og at disse ikke, sådan som vi sædvanligvis mener, forbedres eller falder af
sig selv og på slump. Denne Guds regering erkender eller
ser hedningerne ikke; men de indbilder sig, at staterne beskikkes og regeres ved deres dygtighed, ligesom Hannibal
mener, at han overvinder romerne ved sit store mod og
særlige dygtighed, og Alexander tilskriver sine store gaver, som han har, den lykke, hvormed han udfører alt. Men
det er kun et ydre skin og en maske, som vi alene ser; men
Guds ordning og regering, hvorved staterne enten beskikkes eller ødelægges, ser vi ikke.
Dette er den rette mening, hvori Nineve kaldes en
Guds by og træerne Guds træer; for de styres og opretholdes af Gud, så de komme til forøgelse og størrelse. For om
de end få hjælp ved menneskelig pleje og duelighed, så
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ville dog alt dette være forgæves, hvis ikke Guds velsignelse kom dertil. Sig mig da, hvem plejer og passer vel
buskene og skovene i de store, øde landstrækninger, hvorhen der sjælden kommer mennesker? Sådan siger Kristus
Matt 5, 45: Jeres himmelske fader lader sin sol gå op over
onde og gode; der kalder han solen Guds sol, som han har
skabt til skabningernes vederkvægelse, liv og forøgelse.
Sådan betyder her Guds have ikke, sådan som jøderne
indbilder sig, en stor have, men en sådan, der dyrkes,
frugtbargøres og velsignes ikke alene ved menneskenes
hænder og flid, men af Gud. Men nu siger man, at der
endnu skal findes nogle spor af disse gaver; for i egnen
ved Det Døde Hav vokse såre skønne æbler, men som er
fulde af hæslig stank og aske, når man åbner dem, uven
tvivl for at de skulle være mindesmærker om de synder og
den ondskab, som før i tiden er blevet forøvet på disse steder.
Derfor er det min tro derom, at Paradiset var på dette
sted, og at der efter Syndfloden forblev et stykke af Guds
forrige rige velsignelse, men som til sidst også gik tabt for
folkenes ondskabs skyld. For dette land, hvori Jerusalem
og Det Døde Hav lå, blev også efter Moses’ død regnet
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med til Juda stamme, og det stemmer smukt sammen, at
netop på samme sted, hvor synden, forøvet ved et træ, fordærvede mennesket, blev atter på korsets træ denne synd,
som var forøvet ved det første træ, borttaget og betalt, så
mennesket på denne måde ved Guds søn atter fik uskyldighed og evigt liv tilbage.
Sådan var denne egn på denne og hin side af Jordan et
såre skønt og lysteligt sted og ligesom et mindesmærke om
det forrige Paradis; og der er endnu den dag i dag i hele
verden intet sted, hvor der vokser balsam, foruden alene to
haver ved Det Døde Hav, i egnen ved Engeddi, som ligger
nær ved dette sted, som Moses her kalder Herrens have
eller Paradis, fordi Gud havde givet denne have og dens
frugter særlig kraft, udseende og skønhed. Andre haver er
vel også skønne; men sammenligner man dem med sodomitternes land eller haver, da bliver det klart, at de er menneskenes haver og ikke Guds.
Men derfor er denne historie også værd, at man flittig
betragter den, så vi deraf kan lære, hvad synden er for en
gruelig ting, idet vi ser, at denne Guds have for menneskers synds skyld er blevet til selve Helvede; for hvad er
Det Døde Hav andet end Helvede selv? Det er jo en pøl
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fuld af sejt dynd og søle, der opsluger Jordans skønne, rindende vand, som på Abrahams tider gjorde dette land
frugtbart og vandrigt. Om alt dette læser man intet hos historieskriverne; derfor foretrækker vi Moses for dem alle,
idet han ikke uden råd og overlæg har indført beskrivelsen
af dette land i denne tekst.
Nu sammenligner Moses denne egn også med egypternes land, som også vandes af Nilfloden og prises for sin
såre store frugtbarheds skyld; men uden tvivl er det nu til
dags ikke længere et sådant velsignet land, men har ved
indbyggernes synd mistet meget af denne velsignelse. For
synder forhindre ikke alene og hæmme landets velsignelse,
men borttage den ganske, ligesom vi erfarer, at det thüringske land nu til dags bliver næsten til bare sten og
ufrugtbart.
Sådan har Helligånden i anledning af den historie, som
nu følger, villet indføre tillige denne beskrivelse af sodomitternes land, for at påminde os om Guds vrede og den
fordærvelse, som plejer at følge på synden, og for at vi kan
mærke forskellen, nemlig, hvad det var for et land før synden, og hvad det er blevet efter denne. For det er et sandt
ord: Er folket forbandet, så er også dets land forbandet.
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For hvor Gud velsigner mest, der forbander folkene mest,
idet de misbruger velsignelsen og ikke alene bliver dovne
og dorske, men også, idet de intet bestiller, efterhånden
vænner sig til at gøre det onde.
Alt dette er arvesyndens skyld, som sådan besmitter og
fordærver menneskenes hjerter, at de bedre kan tåle alle
slags ondt end Guds velsignelse, som også Moses klager
og råber 5 Mos 32, 15: Da Israel blev fed, da slog det bag
op; du blev fed, blev tyk, blev fyldig; og han forlod Gud,
som havde gjort ham, og ringeagtede sin saligheds klippe;
ligesom jo også denne tekst viser, at der i den bedste og
skønneste del af jorden boede de allerværste mennesker.
v11-12. Så valgte Lot hele Jordandalen og brød op og drog
mod øst. Sådan gik de hver til sit. Abram slog sig ned i Kana'an;
Lot slog sig ned i Jordandalens byer og teltede, indtil han nåede Sodoma.

Fordi nu sådan Lot af Abraham har fået frit valg, så han
kan bo, hvor han vil, indtager han det bedste sted ved Jordan; men Abraham besætter egnen på højre hånd, ved stederne Betel og Aj, der lå nogle miles vej fra Jordan, ved
hvilken Sodoma lå.
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Men nu må man ikke forstå denne tekst sådan, som om
Lot indtog hele dette land; for Moses taler alene om valget,
at Lot udvalgte sig dette land, fordi han der ville udse sig
en bolig og et blivende sted; men endnu var han uvis om,
hvilken plads der skulle blive ham til del.
For det synes troligt, at denne hellige mand rejste gennem de fem byer og intetsteds kunne finde et blivende
sted, undtagen alene i sodomitternes nære egn. Men Abraham bliver boende i landet Kana’an, fordi det var ham forjættet. Nu ligger også de fem byer, som skulle ødelægges,
for sig selv, adskilt fra Kana’ans land; men Kana’ans land
skulle blive stående.
v13. Mændene i Sodoma var meget onde og syndede mod Herren.

Ej, hvilken skøn lovprisning er dog dette for et så ædelt og
velsignet land! Moses kaldte det nu et Guds Paradis og
sammenlignede det med egypternes land; men hvad for
folk er det, som bor deri? Onde skælme og store syndere.
Sådan bor Djævelens børn i Guds Paradis, og på de bedste
og fedeste steder af hele jordens kreds bor de allerværste
og skændigste mennesker.
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Men hvorfor det? Så vi skal lære, at Gud har den vis,
at han gør og giver de værste mennesker det allerbedste.
Og dette er netop den allerværste forargelse, ved hvilken
også de helliges tålmodighed bekymres, ikke at tale om de
verdsligvise og filosofferne. Derfor siger Sl 73, 3-6: ”Jeg
harmedes over de overmodige, jeg måtte se de ugudeliges
lykke. De lider ingen kvaler, deres krop er sund og fed. De
har ingen del i menneskers nød, de bliver ikke ramt som
andre mennesker. Derfor er hovmod deres halssmykke,
vold er den dragt, de hyller sig i.” Og v. 14: ”Jeg blev dog
ramt dagen lang og tugtet hver morgen.”
Sådan gav Gud Alexander og grækerne, som var de
allerværste mennesker, herredømmet over hele verden, og
efter grækerne gav han det til romerne, som var ret sanselige nedsunkne mennesker. Sådan ser vi, at tyrkerne har
såre stor sejr og lykke. Og efter at de sanselige romere er
blevet straffede, er der endnu i Europa nogle nationer, som
langt overgå alle andre mennesker i alle slags skændige
laster, hovmodighed, misundelse, tyranni, og dog bor i de
allerbedste og fedeste lande, der rigtig er som en Guds
have. Heraf tager da fornuften stort anstød og forargelse,
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idet den deraf slutter, at Gud ikke bryder sig noget om verden og menneskene.
Men nu skal vi være visse på, at dette ikke sker af et
tilfælde eller uden noget særligt Guds råd; men det er
Guds vilje, der således gør verden til dårer, at de endnu
ovenikøbet tvister om det, som er et nyttigt og behageligt
gode, virkelig også er et gode. Og stoikerne bekender rent
ud, at det intet gode er, skønt de mener, at det må foretrækkes fremfor det onde; peripatetikerne derimod siger ganske vist, at det er et sandt gode, men lader det dog forarge
sig, at det tilfalder og overgår de allerværste. For fornuften
formår ikke at komme ud over denne ulighedens forargelse; men fordi den véd, at denne egn er en herlig og skøn
Guds have, mener den, at med rette skulle ikke urene sodomitter, men ærbare og fromme folk sættes der; for det
holder den for en urimelighed, at de onde sådan benådes
og prydes af Gud, og hengiver sig meget hellere til denne
mening, at den ikke agter sådanne goder og gaver for rette
goder.
Men vi skal være visse på, at man ikke alene skal regne
sådanne gaver blandt dem, som er og kaldes goder; men at
det også er guddommelige gaver. For hvem kan nægte, at
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de skønne, frugtbare og dejlige landstrækninger og haver
i Spanien og Italien jo er overmåde herlige og fortræffelige
Guds gaver?
Men hvorfor gives de da de værste mennesker til brug?
Svar: Den salme, som vi nylig anførte, viser, at disse
spørgsmål ligger over vor forstand, og byder os at se hen
til de ondes og ugudeliges ende, at de nemlig, om det end
en tidlang går dem godt, dog til sidst falder i Guds evige
vrede og fordømmelse; de fromme og gudfrygtige derimod fører Gud efter sit råd og optager dem til sidst med
ære, skønt de her må være i ulykke og under korset.
Derfor ser vi heraf, i hvilken dyb blindhed vore hjerter
stikker, og at vi, når vi vil gøre os tanker om denne Guds
underfulde regering, i sandhed er, som Sl 73, 22 siger,
ufornuftige og som dyrene. Men var vor fornuft af naturen
god og ret, ville vi dømme bedre derom; men fordi den af
naturen er fordærvet og forfalsket, kommer vi ind på en
sådan upassende og urimelig mening, at vi agter de ting
for onde, som vi bruge ondt, og hvad der i sig selv er godt,
elskeligt og nyttigt, det holder vi ikke for godt, men for
ondt.

223

Nej, kære stoiker, derhen må du ikke komme; men du
vil dømme bedre og renere derom, såfremt du af skabningernes misbrug ikke vil dømme dem, skabningerne, men
dit eget hjerte. For fordi dette misbruger de skabninger,
som i henseende til sin natur er gode, kan du deraf ikke
slutte andet, end at dit hjerte er ondt og din vilje af naturen
ikke alene ikke god, men ret ond og fordærvet; ellers ville
den forbedres ved de goder, som er skabt enten til nytte
eller til fornøjelse; men nu bliver du værre derved, fordi
du i forvejen er fordærvet og ond.
Vi ser, hvor mange folk der blive værre ved overflod;
men nu ligger skylden derfor ikke i den guddommelige
velsignelse. For ligesom en utugtig kvinde smykker sig
med guld og perler, men disse er gode gaver af Gud og
man med urette ville tilregne dem horens skam; sådan skal
vi dømme om alle Guds goder og skabninger overhovedet,
nemlig sådan at al skylden ligger hos din begærlighed og
fordærvede vilje og fornuft.
En kvinde er skøn; det er godt, og er en gave af Gud,
skaberen; men der rører sig hos mig en begærlighed efter
hende; er derfor den skønne skikkelse noget ondt? Ingenlunde; men du er ond, som ikke tugtig kan bruge en god
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skabning. Sådan overbeviser nyttige og fornøjelige goder
os om, at vor natur er fordærvet, og hverken forstand eller
vilje i os er ret; for ellers ville vi bruge gode ting og skabninger vel og rettelig.
Filosofferne praler meget af sin Crates, at han kastede
en stor mængde guld i havet og sidenhen ernærede sig ved
tiggeri; men vidner han ikke ved denne gerning mod sig
selv, at han har et ondt og fordærvet hjerte, idet han derved
bekender, at han ikke kan bruge pengene rigtig? Og kære,
hvad godt udrettede han siden dermed? Tilsyneladende
bortviste han gerrigheden og pengebegærligheden fra sig;
men i stedet for disse lod han ærgerrigheden blive siddende så meget desto fastere, hvilket ikke er andet end at
drive én djævel ud og i hans sted lade syv andre drage ind,
som er værre.
Lad os derfor lære, at Den Hellige Skrift fortæller, at
denne egn ved Jordan var såre skøn og over al måde frugtbar; derfor var der også en overflod af alle slags nyttige og
kostelige goder, som Gud havde forordnet derhen til brug,
og ikke til synd. Men naturen, som er fordærvet af arvesynden, kan ikke på den rette måde bruge sådanne goder,
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som Gud har skabt og givet, fordi dens hjerte, som bruger
dem, er ondt og fordærvet, men ikke skabningerne.
Men er hjertet forandret og fornyet ved Helligånden,
så bruger det med hellighed og taksigelse alle slags goder,
som er givet af Gud både til behov, nytte og behagelighed.
Som Paulus siger i Rom 14, 6-7: Den, som spiser, gør det
for Herren; enten vi lever eller vi dør, er vi Herrens; for
den, der tror, han har alt, er herre over alle ting og kan godt
og herlig bruge enhver ting.
Derfor er det en stor vildfarelse, at filosofferne forkaste skabningerne for misbrugets skyld; for deraf kan man
se, at ligesom fornuften af naturen ikke kender Gud, så
kender den heller ikke Guds skabninger. Terents har forstået det meget bedre, idet han siger, at penge, gods og alt
det, som vi bruger, er ligesom dens hjerte er, som besidder
og bruger det; for den, som bruger det vel, er det godt, men
ondt for den, som misbruger det. På denne måde er der
forskel mellem mennesker, den ene er rig, den anden fattig; men har den, som er fattig, et ret hjerte, da er han rigere
end den anden, som har meget gods; for han lader sig nøje
med lidt og takker Gud for de højeste goder, såsom for
Guds erkendelse og for den nåde, som Gud har udvist i
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Kristus. Men en rig mand, har en digter sagt, er midt blandt
alt sit guld og gods fattig, og føler mangel og fattigdom
ved stor overflod. Men hvoraf kommer nu denne ulighed?
Af tingenes art og egenskab, som vi bruger, kommer den
ikke; men deraf, at hjerterne er mangfoldige og ulige, som
Paulus siger i Fil 4, 12: jeg forstår både at være fornedret,
og jeg forstår at have overflod; i alt og hos alle er jeg vel
erfaren, både i at mættes og at hungre, både i at have overflod og at mangle.
Dette være nok om denne almindelige lære, som denne
historie fremholder os, nemlig at de ugudelige lever i bestandig misbrug af de allerbedste ting, mens de, som lever
i retfærdighed og tro, også kan bruge de onde ting godt, og
alt, hvad de gør, er godt.
Men Helligånden lader gerne være at tale om Lots
bønner, faste, almisser og andre gerninger, som havde et
godt udseende og forårsage forundring, og omtaler kun de
huslige gerninger, som den simple mand agter for ringe,
som de der ikke har nogen særlig nytte. For hvad mærkeligt er det vel, siger de, at Lot og Abraham skilles fra hinanden, og Lot udvælger sig den bedste plads i egnen til
bolig.
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Men sådan gør ikke en ret teolog; han betragter ikke
alene gerningerne, men ser hen til personen og hjertet. Er
dette troende, så slutter han, at alt, som det gør i troen, om
det end i det ydre er ringe at se til (hvilket disse naturlige
gerninger er, som at sove, våge, spise og drikke, hvorved
man, som det synes, ikke kan øve nogen tro eller gudstjeneste) dog alligevel er hellige og Gud velbehagelige gerninger.
For skønt alle fromme og gudfrygtige har en bestemt
tid, hvori de beder, betragter Guds ord og hellige ting, lærer og underviser sine i religionen, så forbliver de dog også
da, når de ikke gør dette, og enten passer sit hus eller sin
næring eller udfører sit embede, i en god stand, og har
denne ros for Gud, at også disse ydre og verdslige gerninger, hvormed, som det synes, også hedningerne omgås, er
idel gudstjeneste og lydighed, som behager Gud vel.
Derfor beskriver Helligånden ved denne tekst Lots
husholdning sådan, at den efter det ydre skin ikke kan anses for nogen gudelig og hellig gerning, og alligevel overgår dog disse huslige gerninger alle munkenes og nonnernes gerninger, hvor store, vanskelige og anseelige de så
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end er. Lots hustru malker køerne, tjenerne bringer kvæget
foder, driver det til vandet osv.
Sådanne gerninger priser Gud, og Skriften kalder dem
de retfærdiges gerninger. For sådan siges her: Lot udvalgte
sig egnen ved Jordan; for det stod ham frit for at udse og
udvælge sig hvilket sted han ville. Her siger Skriften ikke,
at han handlede godt eller ondt deri; men fordi han vandrer
i troen, i hvilken han med Abraham var draget ud fra Ur i
Kaldæa, var dette en sand retfærdighedens handling, skønt
det var en huslig gerning, og kun ringe at se til.
Men alt dette optegnes for os, for at enhver kan have
trøst i sit kald og vide, at man også må gøre ydre legemsgerninger, så at sige, og ikke altid skal omgås med åndelige gerninger, sådan som munkene lærte; for man må også
lade legemet have sin tid, for at det kan hvile, og pleje det
med mad, drikke osv. Og skønt sådanne gerninger ikke
have noget skin af hellighed, så forbliver du dog i en god
stand, når du gør dem; for vi ser, at Gud ikke forkaster
sådanne uanseelige og ringe gerninger, men agter dem
værdige til at optegnes i sin bog.
For hvad de troende gør, er Gud velbehageligt for troens skyld, om det så end er en frivillig gerning. Er det nu
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en sådan gerning, som Gud har påbudt, så må du desto
mindre tvivle på, at Gud lader lydigheden behage sig.
Hvad Sirak siger herom, véd man:
”Gud skabte mennesket i begyndelsen og overlod det til
dets frie vilje. Hvis du vil, kan du holde budene, at vise
troskab er et spørgsmål om at vælge. Han har sat ild og
vand foran dig; du kan række hånden ud efter det, du foretrækker. Foran sig har mennesket livet og døden, det,
han vælger, får han.” Sirak 15, 14-17. Og hermed stemmer
Augustins ord, hvis man forstår det ret, nemlig at Gud styrer de ting, som han har skabt, så han lader dem have sit
naturlige og egne løb.
Sådan har mennesket en frihed; men ikke sådan at han,
når Gud befaler noget, kan gøre eller undlade det, som han
vil; for hvad Guds bud angår, er mennesket ikke frit; men
han skal være Guds ord lydig, eller også må han lade dødens dom udgå over sig. Men hans frihed bliver stående i
de ting, hvorom Gud intet har befalet, såsom i ydre gerninger. For ved bordet står det dig frit for at tage for dig
af æbler eller pærer, at drikke øl eller vin, klæde dig i sort
eller hvidt, at gå til den ene eller den anden ven. I sådanne
ting har mennesket valget og fri vilje, og det er vist, at også
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sådanne frie gerninger bliver gudstjenester og behager
Gud, såfremt du vandrer i troen og forbliver i Guds bud
eller ved en god samvittighed. Dette er det nyttigt at lære.
v14-15. Efter at Lot og Abram var gået hver til sit, sagde Herren til Abram: »Se ud over landet, derfra hvor du står, mod
nord og syd, mod øst og vest. Hele det land, du ser, vil jeg give
dig og dine efterkommere for evigt.

Moses har hidtil talt om Lots adskillelse fra Abraham og
hans rejse til den skønne have og det bedste land, hvori der
allerede på denne tid boede de allerværste mennesker. For
sådan plejer Gud at gøre: sine lader han plages på mange
måder og leve elendige og fattige; men de ugudelige gør
han fede, tykke og mætte. Ved denne ulighed og, som det
synes, urimelighed forarges de fromme hårdt; men de skal
holde fast ved denne trøst, hvorom Sl 73, 18 taler, ligesom
Jeremias siger kap. 12, 3, at de ugudelige mæskes til en
tid, men da bortrykkes til at slagtes, og Job siger kap. 21,
13. 17: de slide deres dage i det gode, og i et øjeblik nedtrykkes de til Helvede; hvor tit udslukkes de ugudeliges
lygte, og deres ulykke kommer over dem. Den, der sådan
ser hen til, hvad ende det tager med de ugudelige, kan let
overvinde denne forargelse.
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Nu følger den tredje del, hvori der står skrevet, at Herren talte med Abraham. Men nu har jeg ofte formanet til,
at man i sådanne historier eller, som man kalder det, de
helliges legender, især skal se hen til dette stykke, nemlig
Guds ord. Og det er vel sandt, at Gud til alle tider udfører
underfulde gerninger, som har et iøjnefaldende udseende;
men hos os, som selv lærer og lærer andre Guds ord, skal
dette være det fortrinligste og fornemste, at Gud taler. For
dette smykker fremfor al anden prydelse de helliges legender og adskiller dem fra hedenske historier og begivenheder. Derfor kaldes de også hellige historier, fordi Guds
ord lyser i dem. For skønt de høje herskeres og regenters
historie, sådan som Alexanders, også er forunderlig, herlig
og stor, også af lærde folk er prydede med ord og skønt
beskrevne, så er de dog, når man sammenligner dem med
Den Hellige Skrifts historier, idel mørke; for de har ikke
det rette lys og er i virkeligheden intet andet end et skønt
maleri, som er skjult i en mørk krog, så man ikke kan se
det; ja de er ligesom et legeme uden hoved og som kød
uden ånd.
Sådan er Abrahams historie den allerherligste, fordi
den er fuld af Guds ord, hvormed alt, som er gjort af ham,
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smykkes og prydes, og fordi Gud overalt går foran ham
med sit ord, giver ham forjættelse, befaling, trøst og formaning, så man ret skal se, at Abraham var Guds særlig
fortrolige ven. Dette er en stor ting og såre vel værd, at
man forundrer sig derover. For hvad er dog alle kongers
sejre og triumfer mod dette venskab, hvori Abraham står
til den guddommelige majestæt, som han har om sig og
hos sig, som taler med ham, styrer, elsker og opretholder
ham.
Når man nu sådan betragter de hellige fædres historier,
og holder denne herlige gave i den rette agt og ære, så ville
vi da ikke længere være at anse for så ubetydelige og ringe,
men ville overgå alle herskeres og regenters historier, hvor
store og herlige de så end har været anset for. De fylder
ganske vist øjnene med sin pomp og pragt; men et hjerte,
som er ret og undervist, ser hen til Guds ord, som de hellige patriarker har hørt; at Gud har været dem nådig og
styret og opretholdt dem; denne gave og nåde anser det for
herligere og højere, end al verdens gods.
Derfor skal vi spejle os i denne hellige fader Abraham,
som ikke går i guld og fløjl, men er prydet, omgjordet,
kronet og beklædt med det guddommelige lys, nemlig
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Guds ord. Derfor skal man agte hans historie langt højere,
end alle andre historier i hele verden, som, når de er på det
bedste, kun kommer med pomp og pragt af gerninger, der
ganske vist er kostelige at se til, men er uden al ret frugt
og nytte, sædvanligvis også volder sorg og er fulde af
frygt; for de indeholder ikke Guds ord, hvilket alene er det
sande lys, der underviser og glæder hjerterne, og man ser
i dem mere Guds vrede og dom, end hans nåde og barmhjertighed.
Derfor stod det visselig vel til med os kristne, og vi var
salige, hvis vi erkendte denne velgerning. Ganske vist har
hedningerne utallig mange bøger, hvori deres historie er
beskrevet i alle slags sprog; men vi har Den Hellige Skrifts
historier, som er beseglet med Guds ord. For deri hører vi,
at Gud taler venlig med mennesker, ser også, at Gud på
underfuld måde regerer verden og opretholder sine midt i
faren. Og hvem ville ikke sige, at jøderne, om de havde
erkendt denne deres gave og nåde, og havde holdt den i
tilbørlig agt og ære da ikke havde været et saligt folk? Som
der står i Sl 33, 12: Saligt er det folk, hvis Gud Herren er,
ligeledes Sl 144, 15.
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Lad derfor perserne, grækerne og romerne være så
store og berømte, som de vil, så er det dog ilde fat med
dem, fordi de ikke har denne ordets nåde og gave; for ikke
alene har de ikke denne Gud, men kender ham heller ikke;
så taler heller ikke Gud med dem, om han end en tidlang
giver velsignelse og trivsel til deres rige.
Derfor siger David Sl 60, 8: ”Med jubel vil jeg udstykke Sikems land”, det er, jeg vil være taknemlig mod
min Gud og glæde mig i hans gaver, for Gud taler i sin
helligdom. For dette er hovedstykket, hvoraf han roser sig
og er glad. Som om han ville sige: dette er vort fortrin og
vor særlige forret, at vi har helligdommen, hvori Gud taler.
Og om end derfor andre konger er mægtigere end vi, så
har de dog ikke denne gave, som vi kan rose os af, nemlig
at vi hører Gud tale med os ved sine profeter.
Så priser og lover også Moses denne gave såre højt for
os 5 Mos 4, 6 ff.: dette store folk er alene et vist og forstandigt folk; for hvilket er så stort folk, som Gud holder
sig nær til, som Herren vor Gud til os, så tit vi kalder på
ham? Denne har forstået denne Guds høje gave.
Og hvis vi kristne også ret forstod denne vor så store
gave, ville vi være såre vel faren, som Kristus siger Luk

235

10, 23. 24: Salige er de øjne, som ser det, I ser; for mange
konger og profeter ville set det, I ser, og har ikke set det.
Ja, for at tale endnu mere herom, jeg tror, at ligesom
vi nu lover og priser Abraham for denne gaves skyld, sådan vil han meget mere prise os i Det Nye Testamente; for
han så Herrens dag, som der står Joh 8, 56, men så den kun
i ånden og troen. Men vi betragter denne herlighed ansigt
til ansigt; for vi hører, at Gud taler med os og tilsiger os
syndernes forladelse i dåben, i den herre Kristi nadver, i
nøglemagtens rette brug. Disse ting havde Abraham ikke,
men så dem i ånden og troede derpå.
Derfor har vi meget mere at rose os af; men fordi vi
ikke agter derpå eller takker Gud for disse herlige gaver,
som vi skulle, lader vi penge og gods ligge os mere på
hjerte og tragter også meget mere efter magt og vellyst.
Derfor må tyrken, paven og utallige andre djævle komme
fra Italien, Spanien og alle verdens kroge, som plager, piner og dræber os for denne uudsigelige og skammelige
ringeagts skyld.
Derfor er kirken den herre Kristi discipel, som sidder
ved hans fødder og hører hans ord, hvorefter den kan
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dømme alt, nemlig hvordan man skal passe sit kald, hvordan man skal forholde sig i verdslige embeder osv., ja også
hvordan man skal spise, drikke og sove, sådan at vi ikke
behøver at tvivle i nogen gerning i dette liv, men, overalt
omgivet af Guds ord, stedse kan leve i idel glæde og lys.
Men, ak herre Gud! Hvor såre lidt ser og erkender vi
disse høje gaver! Kun de, som har Guds Ånd, glæder sig
derover og takker Gud derfor; de andre kødelige mennesker er utaknemlige, begærlige, stolte, hvorfor også det,
som de har, skal tages fra dem og sådanne straffe skal udgå
over dem, at de skal ære Satan i Kristi sted og i stedet for
apostlene kætterne, som i ordet søge sin egen klogskab og
berømmelse, foruden al anden ulykke, som indfinder sig,
hvor man ikke har sådan glæde og himmelske gaver, som
Guds ord bringer med sig.
Denne jammer gør med rette alle kristne ondt, at under
ordets så store lys og herlighed dog den største del forbliver i blindhed og elsker mørket mere end lyset; for de ser,
at deraf al jammer og ulykke kommer, at tyrken angriber,
at vildfarelser og kætterier tager overhånd, ligeledes at paven ikke tænker på andet, end hvordan han kan redde og
atter bringe sit rige på fode, hvori der ikke er andet end
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helgeners påkaldelse, gode gerningers fortjenstlighed, afladsbreve og andet narreværk uden al måde, hvorved han
hidtil har afholdt og forført de arme sjæle fra ordet. For
derpå har man anvendt sådan alvor, møje og arbejde, at der
har været folk, som klædt i harnisker fra top til tå have
vandret til fods til Jakob i Spanien; men da de så kom tilbage, vidste de narre ikke, hvad de selv havde lidt, gjort
eller fortjent sig, hvilket var en retfærdig dom af Gud.
Men nu vil det gå vor verden på samme måde eller
endnu værre, når vi er borte, fordi de ikke bryder sig om
denne nåde, som Abraham begærede at se, da dog Abraham næppe kunne have en dråbe af denne skat og rigdom,
som vi har i al overflod. Men sådan går det sædvanligvis i
kirken, at jo rigere Guds ord åbenbares og prædikes, desto
større er folks utaknemlighed, for de misbruger det til sin
ære og et skalkeskjul for sine synder. Derfor lader Gud
kraftige vildfarelser komme over os, 2 Thess 2, 11, som
man kan se af pavens eksempel, der i stedet for Guds ord
er kommet frem med sine dekreter, helgeners legender, og
andet narretøj; for verden vil nu engang bedrages.
Derfor skal vi i alle de helliges historier og legender
især se hen til ordets herlighed, som lyser og skinner i

238

disse fædrenes historier ligesom solen midt på himlen; og
de, der gør dette, vil kunne bryde igennem alt det underlige
og uendelige, forskrækkelige væsen, som man gør med
gerninger, hvorover fornuften alene forundrer sig; men det
vil de alene se hen til, om Gud taler, og hvad han siger.
Om Hilarius læser vi, at han i hele 73 år hverken har
spist kød eller smør eller mælk. Dette synes at være en stor
og høj gerning, som fornuften næsten forfærdes og studser
ved; men spørger du, om han havde befaling af Gud til at
gøre dette, eller om han foretog sig det af sig selv, da bliver
denne af ham selv udvalgte gerning, fordi Guds ord som
det rette lys ikke er deri, til idel skarn, og er i sandhed intet
andet end en mørkets gerning, især da der, som det plejer
at gå, har været forbundet med et eller andet åndeligt hovmod.
Måske kan vel Gud, fordi han er barmhjertig, ikke
have tilregnet denne fromme mand denne tåbelige andagt,
hvormed han pinte og plagede sit legeme; men den der alligevel vil antage denne gerning som et eksempel, som
man vil efterfølge, og gøre det til en gudstjeneste, hans
mening skal man ganske og aldeles forkaste og revse, var
det så end Hieronymus, Hilarius eller Antonius; for disse
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gjorde så stort væsen af sådanne gerninger og beflittede
sig på dem. For vi må iagttage den rette prøvelse og alene
se hen til Guds ord, og ikke blot lade det bero ved denne
iøjnefaldende herlighed, men spørge, om også Gud har befalet dem.
For hvis du ser, at et døbt menneske vandrer i troen på
sin dåb, i bekendelse af Guds ord og gør sit kalds gerninger, da kan du sige, at dette er rette hellige og underfulde
gerninger, om de end er ringe og ikke har nogen anseelighed i folks øjne.
Derfor skal man nøje og omhyggelig skelne mellem
det guddommelige ords ære, som alene er det rette lys og
det højeste smykke, og sådanne iøjnefaldende og skinnende gerninger; for Gud har velbehag til de gerninger,
som vi foretager på hans befaling. Efter det ydre skin gør
Saul ikke ilde 1 Sam 15, 9, at han ikke dræber alt amalekitternes kvæg, men beholder nogle udvalgte stykker til
gudstjenesten; men fordi Gud ved profeten udtrykkelig
havde befalet ham at dræbe det alt sammen, bevæges Gud
ved denne gerning til den højeste vrede, og denne gerning,
der ser så godt ud, er en pur og bar gru for Gud, fordi den
foretages mod Guds ord.
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Derfor giver Skriften det såre gruelige navne, nemlig
at drive trolddom, afguderi og afgudsdyrkelse, når man
ikke hører Guds ord eller foretager sig noget uden eller
mod Guds Ord, hvilket jo sandelig er gruelige ord, især
når man ser, hvor almindelig dette er i verden og går i
svang. Derfor formaner også Paulus i Kol 2, 18-20 til, at
man skal vogte sig for dem, der vandrer efter sit eget valg,
om så end deres gerning skulle se ud som ydmyghed og
engledyrkelse; det er, siger han, verdens børnelærdom, det
er, de har ikke det klare lys og herligheden, nemlig Guds
ord, derfor skal man fly dem og lade dem fare, og ikke
anse dette for gudsdyrkelse.
Men jeg gør alt for mange ord om denne tekst; dog jeg
er blevet klog af skade og har erfaret, hvor fornøden sådan
formaning og lære er. Skriften formaner os ganske vist på
alle steder til at ydmyge os og vogte os for hovmodighed,
hvorpå Guds vrede følger; men at man holder Guds ord
højt og i ære og roser sig deraf, er ikke hovmodighed.
I dette liv er stand og stilling såre ulige efter enhvers
alder, køn, kald og øvrige forhold; den ene underviser menigheden i kirken, den anden tjener staten, den tredje un-
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derviser ungdommen, moderen ernærer og opdrager børnene; mandens digten og tragten går ud på, ærlig at ernære
sig og sine; alt dette er, efter verdens dom, ikke prægtige
eller iøjnefaldende gerninger. Men hvorfor vil du ikke
være stolt deraf imod Satan og takke Gud for sådanne store
gaver, når du ser hen til dette himmelske smykke og den
guddommelige herlighed, nemlig Guds ord, efter hvilket
de sker? For det er ikke gerninger alene, men de er prydede
med Guds ord, for de er påbudt og befalet dig af Gud,
mens derimod hine overtroiske gerninger, som verden sætter så stor pris på, er selvgjort dyrkelse, som Paulus kalder
det i Kol 2, 23, uden Guds ord; også ufrugtbare gerninger,
som den samme Paulus kalder det i Ef 5, 11.
Men, siger de, paven og kirken har jo påbudt dem? Paven kommer os ikke ved; kirken kommer os heller ikke
ved i dette tilfælde; ja, det er ikke nogen kirke, som fører
os bort fra ordet, ved selvvalgte gerninger forøger afguderi
og forargelse og hjælper med til sjælenes fordærvelse,
ikke til Guds ære. For kirken er, som sagt, Kristi discipel,
og om den end lærer noget, så lærer den dog intet uden det,
som Kristus har befalet den at lære; for just dette gør Guds
Ånd, som der står i Joh 16, 14: Han skal tage af mit.
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Vil vi derfor øve gudfrygtighed, så lad os ikke gøre
unyttige, men nyttige gerninger, det er, lad os fremfor alle
ting antage Guds ord og tro på Kristus; lad os dernæst med
enfoldighed vandre i vort kald. En ægtemand skal ernære
sin familie, en tjenestepige være sin madmor lydig, hustruen holde sine børn rene og pyntelige og undervise dem.
For fordi disse gerninger sker i ens kald og tro på Guds
søn, lyser og skinner de for Guds, englenes og hele kirkes
åsyn; for de er iført det himmelske lys, nemlig Guds ord,
om så end pavens kirke foragter dem som ringe og simple
gerninger.
Dette indprenter jeg jer, som sagt, ikke uden årsag så
omhyggelig; for mennesket er af naturen ubestandigt, vankelmodigt og lader sig let besnakke til dette eller hint: så
er også vort kød tåbeligt og dårligt, hvorfor det let lader
sig blænde og narre af sådanne iøjnefaldende og usædvanlige gerninger.
Men nu har jeg intet imod, at Guds hellige også øve
sådanne gerninger, som har en ydre anseelighed, som at
Johannes ikke drikker vin, spiser græshopper, går i dyreskind, Matt 3, 4.; men blind er den, som ikke kan bemærke
denne store forskel. For alt dette gør han efter befaling,
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som vi jo véd, at han var en naziræer og af Gud blev kaldet
ud i ørkenen.
Vi ser jo dog i denne historie, at Abraham og Lot skiller sig fra hinanden, men at denne skilsmisse ikke er befalet af Gud ved noget særligt ord, og at han dog lader den
behage sig; for han taler fremdeles som før med Abraham
og det meget venlig, så man kan se, at han ikke alene ikke
havde noget imod denne flytning og omveksling af sted,
men også havde behag deri. Lader da nu sådan Gud de
gerninger behage sig, som foretages uden hans ord? Svar:
Nej, for skønt de hellige ikke altid og om alle sine gerninger har nogen særlig befaling eller noget ord, så synder de
dog ikke imod det ord, som er givet alle i almindelighed;
men fordi de foretager alt i troen på Guds søn, handler de
altid ret, sådan at det altså stod Lot frit for at begive sig til
hvilket sted han ville, ligesom det står os frit for at spise
kød eller fisk og drikke vin eller vand, kun at vi tager vor
sundhed i agt og bruger skabningerne med taksigelse til
vor nødtørft. For alt dette har Gud ikke forbudt os; men
paven har givet bestemmelser derimod, nemlig at man
ikke skal spise kød fredag og lørdag. Men den, der erkender paven for sin mester, han har ingen del i Kristus.
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Sådan lader Gud det her behage sig, at to nære slægtninge skilles fra hinanden, og bekræfter det ved at tale så
venlig med Abraham. Dog skal man ikke rose denne velgerning alene hos Abraham; for som ovenfor sagt står vi i
dette stykke højt over Abraham; for hvad der kun nogle
gange overgår Abraham, det overgår os daglig, at Gud
taler med os, ganske vist ikke om legemlige gaver og velsignelser, men om evige.
Men her kunne en sige: hvordan talte dog Gud med
Abraham? Talte han med ham ned fra himlen, sådan som
Kristus talte med Paulus ved Damaskus, ApG 9, 4.?
Herom er det min mening, at alt dette også sket ved patriarken Sem og den mundtlige forkyndelse af ordet, som
også Paulus siger i 1 Thess 2, 13: Da I modtog det Guds
ord, som I hørte af os, antog I ikke menneskers ord, men –
som det sandelig er – Guds ord, hvilket også kraftigt virker
i jer, som tror. Og Kristus i Luk 10, 16: Den, der hører jer,
hører mig.
Derfor er vi rigelig overøst med den guddommelige
nådes og barmhjertigheds skat, al den stund vi i overflod
har dette lys, at Gud ved prædikeembedet overalt tilbyder
sig for os og taler med os. Derfor skal vi da flittig takke
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Gud og af hjertet glæde os over denne nåde og velgerning;
for dette vidner og beviser, at vi er Guds venner, og at han
antager sig os i liv og død. For mener du ikke, at om Cicero, Platon og andre store hedninger havde vidst at opnå
en sådan skat, at de da havde ladet være at sidde stille og
meget mere var løbet ligetil verdens ende? Derfor står vi i
så meget større fare, er vi Gud utaknemlige for en så stor
gave; for Guds vrede vil ikke ophøre, og den truer os allerede ved tyrkerne og paverne, som alle sammen er de næste efter Djævelen i had og ondskab.
Derfor skal du her for det første give agt på disse ord:
Herren sagde; for at høre ham er den højeste ære og højeste gavn og velgerning. Men nu er det min tro, at Gud ikke
her åbenbaredes for Abraham sådan som ovenfor, men at
han talte dette til ham ved Sem eller Melkisedek. Og dette
er en stor dyd hos Abraham, at han sådan lader sig regere
ved ordet og antager det som en besked og et ord fra Gud,
hvad han hører af sin fader Sem.
Men man skal mærke, at skønt det land, hvorhen Lot
drog, stødte nær op til Kana’ans land, har dog Herren her
med denne tekst adskilt det fra landet Kana’an, og ikke
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indbefattet det med i den forjættelse, som han giver Abraham. Grunden hertil er, at han ser, at det for syndens skyld
må fordærves og ganske gå til grunde, hvorfor jo også Lot
kun bor der en tidlang som gæst. For syndens skyld blev
det først, som sidenhen følger, angrebet og besværet med
krig; men siden, da indbyggerne i det blev ved i ubodfærdigt liv, blev det ganske ødelagt og fortæret af ild fra himlen.
Men den forjættelse, som her gives Abraham, taler
især om legemlig velsignelse og velgerninger, ligesom den
ovenfor i det tolvte kapitel om åndelige; derfor er den let
og tiltrænger ingen lang forklaring, hvis man alene lægger
mærke til, hvilken forunderlig ting det er, at Abraham ved
forjættelsen er herre over hele landet og dog i virkeligheden ikke besidder en fodsbred deraf. De, som nu efter hans
eksempel lærer at forlade sig på Guds ord, de skal også til
sidst besinde, at de ikke har troet forgæves.
v16. Jeg vil lade dine efterkommere blive som jordens støv; hvis
nogen kan tælle jordens støv, kan også dine efterkommere tælles.

Dette stykke må man mærke, fordi Moses sidenhen, da
den anden del af den første åndelige velsignelse forklares
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(kap. 15, 5.), taler anderledes og byder Abraham tælle
stjernerne. Sådan sammenligner han Abrahams afkom der
med stjernerne og himmellegemerne, men her med støvet
på jorden.
Men ved disse to sammenligninger antydes Abrahams
dobbelte slægt: en, som er legemlig og her på jorden, en
anden, som er himmelsk, åndelig og evig. Derfor er den
forjættelse, som her står, ganske og aldeles legemlig, nemlig om besiddelsen af landet Kana’an, og at Israel efter kødet skal formere sig stærkt, hvorfor da også Moses bruger
lignelsen om støvet på jorden. Men hvor han sidenhen taler om den evige forjættelse, om Isak og det himmelske
afkom, den herre Kristus og kirken, byder han Abraham
tælle stjernerne.
Deraf har uden tvivl profeterne taget det, at de kalder
Guds folk Guds himmel, en himmelsk hærskare, og de
fromme lærere stjerner, ligesom Daniel i kap. 8, 10 siger
om kong Antiochus, at han skal kaste nogle af hæren og af
stjernerne til jorden. Dette skal de, som studere i Den Hellige Skrift, med flid mærke.
Men sådan giver denne tekst os anledning til og påminder os om at tale noget vidtløftigere, først til vor tros
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bekræftelse og dernæst mod de halsstarrige jøder. For her
i teksten står det klart, at også Abrahams legemlige eller
kødelige afkom skal have dette land i evig besiddelse. Men
nu har jøderne i henved femtenhundrede år været berøvede
dette land og har ikke besiddet det; så må jo heraf klart
følge, at enten Moses lyver, eller at Gud har forkastet og
forladt jøderne, som var hans folk, sådan at de nu ikke længere er hans folk. Du jøde, hvad vil du nu svare hertil? Du
kan ikke sige, at Moses lyver; og dog viser erfaringen os,
at besiddelsen af Kana’ans land er frataget dit folk.
Vil du nu sige, at dette er sket for det jødiske folks synds
skyld, så hør fremdeles: Har ikke Gud forjættet Abraham
dette, førend han havde afkom, og førend denne havde
syndet? Og hvis du endelig vil, at dette skal være straf for
synden, så hør: Har ikke dine forfædre syndet, førend de
blev ført i fangenskab til Babylon? De dræbte jo profeterne; sine sønner og døtre ofrede de til djævlene og udgød
de frommes blod som vand; men skønt Gud derover fortørnedes på dem og forstødte dem for en tidlang, så forlod
han dem dog ikke aldeles, men gav dem lærere og profeter
og indsatte dem til sidst atter i Kana’ans land; ja selv da
de endnu var fanget i Babylon og i elendighed i timelig
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henseende, blev de dog med hjertet hængende ved Gud,
forblev også med sit hjerte i Kana’ans land, som de vidste
atter skulle indrømmes dem efter 70 års forløb.
Sammenlign nu dermed, hvordan du nu til dags har
det. Du har ingen forjættelse, har heller ikke noget bestemt
at vente på, heller ikke er der bestemt dig nogen tid, hvor
længe du skal flakke omkring og være i elendighed. Hvor
bliver da denne forjættelse af? Følger ikke deraf, at enten
Gud har løjet, eller at jøderne ikke længere er Guds folk?
Men nu er det umuligt, at Gud skulle lyve; så må jo følgen
deraf være, og sådan må det blive, at jøderne er forkastede
og ikke længere er Guds folk.
Og aldrig vil nogen jøde være så kløgtig og listig, at
han vil kunne fremføre noget mod dette bevis, eller hånlig
foragte det, at de uden nogen bestemt tid er forstødt fra sit
land og nu må stå udenfor og se på det i femtenhundrede
år, hvori de hverken har haft profeter eller forjættelse, som
de dog havde i det babyloniske fangenskab, hvori de tillige
vidste, at de atter skulle føres tilbage til Jerusalem. Da sådan sidenhen Jakob får befaling til at drage ind i Egypten,
forbliver hans slægt der hen ved firehundrede år, men beholder alligevel denne forjættelse, at de i de fjerde slægtled

250

atter skulle komme tilbage til Kana’ans land, 1 Mos 15,
16.
Men nu, under romernes regimente, er jøderne ganske
uden al forjættelse, ligesom også profeterne truer dem
med, at de til sidst ganske og aldeles skal udryddes. Sådan
slutter denne tekst med kraft, at jøderne ikke længere er
Guds folk, men forstødt af Gud, fordi de har foragtet og
fornægtet den herre Kristus, deres rette Messias.
Når derfor Moses siger: Dit afkom vil jeg give dette
land, må man forstå dette sådan: nemlig til Kristus; ham
skulle de har antaget og hørt; for til dette lands arvinger
var de sat, indtil denne deres herre og konge, Kristus, kom.
Havde de nu antaget og hørt denne, så havde de også fået
lov til at beholde det forjættede land. Men fordi de dræber
denne og derved mener at ville beholde landet, går det dem
sådan, at de går under uden noget håb om hjælp og redning, Luk 20, 14-16.
Derfor skal man mærke, at det hebraiske ord ”olam”,
evindelig, ikke betyder en uendelig eller evig, men en
langvarig tid, uden nogen sikker bestemmelse om, hvor
længe den skal vare. Sådan står der 2 Mos 21, 6: Hans
herre skal gennembore hans øre med en syl; så skal han
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tjene ham evindeligt, det er, så længe han lever, og sidenhen gennem hele Moses gentages dette ord evindelig i betydningen af en uvis, men dog bestemt og endelig tid, såsom 4 Mos 18, 23: De skal bære deres misgerning; dette
skal være en evig skik hos jeres efterkommere, nemlig indtil Kristus. Sådan kan jøderne ikke andet end bekende, at
de ikke længere er Guds folk. For var de Guds folk, ville
de være i besiddelse af dette land; men nu, da de er forstødt
derfra, kan ingen tro, at de er Abrahams afkom.
I vor tid har der i Mähren været en tåbelig flok mennesker, som kalder sig sabbatarier, som foregiver, at man
efter jødisk vis og skik skal overholde sabbatten, og måske
vil de engang i tiden i samme mening også drive på omskærelsen. Sådanne tåbelige og fordærvelige ånder kender
vi, Gud ske lov, intet til i vore kirker, hvor Guds ord har
frit løb og prædikes; men de steder, hvor voldsomme og
tyranniske fyrster ikke vil tåle evangeliet, er alle fulde
deraf.
Ulærde og tåbelige folk lader sig vildlede og fange af
dette ene ord, som Moses her bruger, og forstår det sådan,
som om jøderne i al evighed skal beholde sine ceremonier
og gudsdyrkelser, og siger at man af den grund ikke havde
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skullet så aldeles afskaffe sabbatten, omskærelsen og andre ceremonier, men beholde dem.
Men hold du dem denne tekst for næsen: Dette land vil
jeg give dig og dit afkom evindeligt, og spørg alvorlig
både jøderne og deres abekatte, sabbatarierne, hvor det
land nu er, som er indrømmet dem til besiddelse? For har
de ikke landet, hvordan kan de da have ofrene og de andre
gudstjenester, som er påbudt i lovene, og så hårdt drive på
dem? For alt dette er jo nemlig befalet det afkom, som
havde forjættelsen og besiddelsen af landet Kana’an; efter
at nu landet er mistet, så ophører også og mistes loven,
kongemagten, præstedømmet, sabbatten, omskærelsen
osv.
Derfor er det et under over alle undere, at der endnu er
folk, som på en så løs og bespottelig grund lader sig besnakke og forføre til en så stor vildfarelse. Derfor var det
fornødent, om det end ikke synes sådan, at vise, at dette
ord evindelig ikke betyder en uendelig eller evig vedvarende tid, men en endelig og ophørende tid.
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v17. Drag nu omkring i landet, så langt og bredt det er, for jeg
giver det til dig.

Her ser vi, at Abraham, der efter forjættelsen er herre over
landet Kana’an, kun er en gæst deri og ikke har noget bestemt sted, hvori han kan slå sig til ro med sine; for han
drives fra ét sted til et andet, og må vandre frem og tilbage.
Og grunden dertil er denne, at fædrene betragtede og overvejede også de legemlige og timelige forjættelser med åndelig sans, som Hebræerbrevet såre skønt siger i kap. 11,
9-10: ”I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et
fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob,
medarvingerne til det samme løfte; v10 for han ventede på
byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber
er Gud.” Sådan overvandt Abraham ved denne tro sin
lange og besværlige omflakken og elendighed, og det forargede ham ikke, at Lot havde fået en bestemt og såre god
og bekvem bolig.
v18. Så teltede Abram og kom til Mamres Ege ved Hebron. Dér
slog han sig ned og byggede et alter for Herren.

Mamre er navnet på en mand, som man kan se af det følgende kapitel, hvor Moses i v. 13 siger, at han var en amorit. det hebraiske ord elon forklare nogle om en skov, andre
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om en slette. Hermed være det nu som det vil (for vi overlader dette til de sprogkyndige); så boede Mamre, sådan
som adelen hos os, på landet, ved den berømte by Hebron,
som i nærheden havde en skov eller lund, ligesom jo byerne sædvanligvis har skove i nærheden, for græsgangens
skyld og for at der kan være adgang til træ. Hos denne
Mamre fandt Abraham tilhold med hele sit tyende. Men
med særlig omhu omtaler Moses, at der blev bygget Herren et alter, det er, at Abraham, som også ovenfor blev
sagt, prædikede på dette sted og underviste folkene om den
sande gudstjeneste.
Og dette er ikke en ringe trøst, at Gud også samler og
kalder sig nogle af hedningerne, og gør dem delagtige i
Abrahams velsignelse; for havde ikke Mamre været en
from og gudfrygtig mand og med Abraham troet på den
sande Gud og hørt hans ord af Abraham, så havde han ikke
givet Abraham ophold, heller ikke havde Abraham taget
ind til ham.
Således havde dengang Gud også blandt hedningerne
sådanne, som erkendte ham og tjente ham rettelig, som
han på underfuld vis kaldte ved den hellige patriark, efter
den forjættelse, som han gav ovenfor i kap. 12, 3: I dig
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skal alle jordens slægter velsignes, det er, velsignelsen vil
sådan forblive hos dig, at hvor du kommer hen, skal andre
også nyde godt af dig og ved din prædiken komme til
samme velsignelse. Ligesom jo også Kristus udsender sine
disciple Matt 10, 12. 13: Når I gå ind i et hus, da hils det,
og hvis samme hus er det værd, da kommer jeres fred over
det.
Sådan optager Mamre Abraham med alle hans tjenere
i herberg, og derved høster han dette gode, at han hører
Abrahams prædiken, hvordan han underviser sine om Gud
og den sande gudstjeneste. Denne lære antager Mamre, og
bliver fra en vild og ufrugtbar gren en levende rod og et
frugtbart træ, bliver delagtig i Abrahams tro og velsignelse, og slutter sig så nær til den hellige patriark Abraham, at han tilligemed sine to brødre yder ham hjælp, da
han drager mod hedningerne og kæmper for gudsdyrkelsen.
Derfor skal man mærke denne tekst vel mod jøderne,
at ved den hellige Abraham velsignelsen bryder ud og går
i arv også til hedningerne, som dog egentlig ikke hørte
med til forjættelsen. For i denne indbildning er jøderne, at
de alene er Guds folk, men at alle andre folk er forstødt af
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Gud, da dog Skriften er fuld af sådanne historier om, at
også hedningerne ved de hellige patriarker er kaldet til delagtighed i forjættelsen.
Og dette har især lagt de hellige patriarker stærkt på
hjerte, at de måtte kunne bringe mange til Guds erkendelse. Derfor passer Abraham ikke alene sin husstand,
men opbygger også et alter; ved dette lærer han om den
sande religion, der påkalder han Gud, der udøver han offentlig ydre gudstjenester, og der slutter denne amorit
Mamre sig til ham med sine brødre, så der altså bliver en
såre stor kirke og Guds forsamling der.
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Fjortende kapitel
v1-2. Dengang Amrafel var konge over Sinear, Arjok over Ellasar, Kedorlaomer over Elam og Tid'al over Gojim, gik de i
krig mod kong Bera i Sodoma, kong Birsha i Gomorra, kong
Shin'ab i Adma, kong Shem'eber i Sebojim og kongen i Bela,
det samme som Soar.

Moses bruger såre mange ord i beskrivelsen af tid og sted
for denne begivenhed, hvor ringe end denne tekst synes,
som om der intet var at lære af den. Men den er blevet
mangfoldig forfalsket ved deres uflid og uforstand, som
har afskrevet den. For det allerførste skal man da mærke,
at Moses i denne beskrivelse bruger sådanne ord, som i
hans tid var i gang og gænge og bekendt; men på den tid,
da det sket, var de ubekendte; for først siden efter fik stederne disse navne.
Kong Amrafel mener jøderne skal være Nimrod, om
hvem vi har talt ovenfor (kap. 10, § 45 ff.); men om man
dermed træffer sandheden eller ej, véd jeg ikke; for vi har
ingen beviser, som vi her kan stole på. Derfor vil vi overlade forståelsen til Helligånden, som ville have dette opskrevet, og lade os nøje med, at denne Amrafel var konge
i Babylon eller Sinear.
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Men nu véd man af Den Hellige Skrifts historie, at det
første kongerige Babel, som lå på et såre frugtbart sted,
bestod efter Syndfloden eller sprogenes forvirring; og
dette kongerige blev stiftet af Nimrod, efterkommer af
Kam, der havde indtaget Afrika, og hvis søn Kush besad
Egypten. Men Nimrod, Kams efterkommer, lod sig ikke
nøje med sit land, som han havde fået ved arv, men overfaldt den hellige slægt, som boede mod øst og indtog ved
tyranni og magt landet Sinear og byggede Babel, som Moses fortalte ovenfor i kap. 11. Men nu er Babel hyppig blevet ødelagt, og kongeriget blev først flyttet til Assyrien og
derfra, efter at assyrerne var blevet undertrykt, atter til Babel; men sidenhen kom det til perserne og mederne osv.
Den anden konge er Arjok, som Hieronymus antager
var konge i Pontus ved Sortehavet; men Moses siger, at
han var konge i Ellasar. Her må man da gætte, hvad Ellasar
er for noget. Jeg mener, at det er Assyrien, som ligger mod
nord, ligesom Babel mod øst. For dertil foranlediges jeg
derved, at disse to navne Ellasar og Assyrien ikke er hinanden ganske ulige.
Den tredje konge er Kedorlaomer, konge i Elam, det
er, i Persien, der er et stort og vidt land mod syd.
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Den fjerde er Tid'al, hedningernes konge. Her må man
lægge mærke til den måde at tale på, som Den Hellige
Skrift bruger, idet den ved hedninger forstår de folk, til
hvem det hav støder, som vi kalder Middelhavet. Sådan
kaldes Paulus hedningernes apostel, Rom 11, 13, fordi han
især blev sendt til de folk, som bor ved Middelhavet mod
vest. Sådan besad denne konge Kilikien og de andre lande,
som lå nær derved.
Disse var dengang regenter og kejsere, og bekrigede
efter fælles råd og overenskomst kongerne i de fem byer,
enten fordi de af disse var foranledigede til krig og fjendskab, som jo Moses snart herefter siger, at de var faldet fra
Kedorlaomer (for fordi deres land var et såre godt og rigt
land, kunne de ikke tåle andre over sig, men satte sig op
imod dem), eller fordi de håbede at få et bedre land.
For som det var i begyndelsen, sådan er det endnu og
sådan vil det bestandig forblive, nemlig at herrer og fyrster
ikke lader sig nøje med sit, men forgriber sig på andre
folks gods, hvis det er bedre end deres eget, som man siger
i det tyske ordsprog: Hvad der er godt, det griber alle efter.
Havde Mailand i Italien ikke haft en sådan god beliggenhed, ville man ikke kives og krige så meget derom. Dette
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kan måske have været årsag til denne første krig, hvorom
Skriften fortæller.
Soar, som Moses sætter sidst, var en af disse fem byer,
men såre lille; derhen flyede Lot, og dette lands sted er
endnu for hånden. Sådan var disse byer ikke særlig mægtige, skønt deres land var såre frugtbart og rigt.
v3. Disse slog sig sammen i Siddim-dalen, det samme som Salthavet.

Ovenfor sagde jeg, at Moses bruger de navne, som var almindelige på hans tid; for på denne tid var Salthavet endnu
ikke til; for ved Salthavet forstår Den Hellige Skrift Det
Døde Hav, hvorom jeg kort ovenfor har talt (kap. 13, § 83.
84.), sådan at på Moses’ tid hele denne mark var en saltholdig sø, mens den dengang, da denne krig blev ført der,
var Siddims dal, det er markernes dal, og var et såre skønt
og frugtbart sted, der ligesom en have rundtomkring vandedes af Jordan.
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v4-6. Tolv år havde de været underkastet Kedorlaomer, men i
det trettende år gjorde de oprør, og i det fjortende år kom
Kedorlaomer og de konger, der var med ham, og slog refaitterne i Ashterot-Karnajim, zuzitterne i Ham, emitterne på Kirjatajim-sletten og horitterne i Se'irs bjerge indtil El-Paran, som
ligger på randen af ørkenen.

Denne tekst er ligesom en tornet busk, fordi vi har mistet
navnene; og dog må vi igennem. Moses fortæller, hvad der
var årsagen til denne krigsrustning og hvordan det gik til
med den. Ordet refaim, refaitterne, kommer af raphat, som
betyder at læge, som om du ville sige, at refaitterne var sit
lands frelsere og fædre; for dette var dengang navnet på
kongerne.
Sådan kalder sachserne sine adelsmænd god mand.
For hvad der er adeligt, skal beflitte sig på dyd og være
sine til tjeneste; for derfor er de rigere og i større ære end
den simple mand, som ikke søger andet end sin egen nytte
og derfor følger sine lyster. Men adelen skal være højere
sindet, skal tage sig af almindelige anliggender og beskytte sine, foregå dem med sit eksempel og opfordre dem
til dyd, og de skal ikke, sådan som vore adelsmænd nu til
dags gør, leve i sus og dus, røve og udsuge og udplyndre
sine undersåtter. Derfor er dette et skønt navn på øvrigheden, at de er refaim, det er, frelsere eller læger, som læger
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legemets skavanker og sygdomme, det er, dræber tyve og
mordere og beskytter sine mod al vold.
Men som det går nu til dags, sådan gik det også dengang. Magten gør folk stolte og tyranniske; for vort kød er
for svagt og kan ikke vel tåle ære og magt; derfor har det
elskelige og skønne navn fået en anden betydning, sådan
at sidenhen, da adelen forlod sine gamle dyder og sin
fromhed, kæmperne og tyrannerne blev kaldt refaim. Derfor opvakte da Gud disse konger for at tugte disse refaim,
som havde forglemt sit embede og ikke længere var læger
eller frelsere, men undertrykkere af friheden og af den
simple mand.
Ashterot-Karnajim kalder han det rige, som sidenhen
blev kaldt og basan, hinsides Jordan, ikke langt fra de fem
byer. Og også Josva 12, 4 fortæller, at nogle var blevet
tilovers af disse refaim; for de blev slagne, men ikke ganske udryddede. I dette land boede sidenhen ammonitterne
og moabitterne. Hvad ham er, hvor han siger susiterne var,
ved jeg ikke; men det fremgår af teksten, at de var naboer
af refaitterne i astharoth.
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Emitterne er velbekendte fra Moses; sidenhen boede
edomitterne i deres land. Nu til dags hedder det arabia Petræa. Sådan ser det ud til, at disse fire konger droge fra øst
mod syd. Og dette er også hædersnavn. Hvormed øvrigheden på den tid hædredes. For zuzitter betyder stærke, eller
som vi på vort sprog sige, raske helte, som foragte fare og
altid er beredte til at lade sit liv for fædrelandet. Emiter
betyder sådanne, som man skal holde i ære og frygte.
Horiterne er også edomiter, en del af arabia petræa, der
blev forjagne af de egentlige edomiter. Hvad parans slette
er, ved man fra Moses; den støder søndenfra til Juda
stamme.
v7. Så vendte de om og kom til En-Mishpat, det samme som
Kadesh, hvor de slog amalekitterne i hele deres område og
også de amoritter, der boede i Haseson-Tamar.

Mispat eller dommens kilde er bekendt fra fjerde Mosebog. amalek boede mellem Egypten og det hellige land.
Hazezon-thamar har også et andet navn og hedder Engeddi, det bedste sted på jorden, hvilket ligger nærmest ved
de fem byer og endnu er en levning af Paradiset. Derfor
ser det ud til, at disse fire konger først erobrede edomitterne, amalekitterne, ismaelitterne, midjanitterne og de
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nærliggende lande rundt omkring, og dernæst også angreb
de fem byer, som da var ladte i stikken af sine naboer.
v8–11. Kongen i Sodoma, kongen i Gomorra, kongen i Adma,
kongen i Sebojim og kongen i Bela, det samme som Soar, rykkede nu ud og stillede op til kamp i Siddim-dalen mod kong
Kedorlaomer af Elam, kong Tid'al af Gojim, kong Amrafel af
Sinear og kong Arjok af Ellasar, fire konger mod de fem. Siddim-dalen var fuld af asfaltgruber, og da Sodomas og Gomorras konger flygtede, faldt de ned i dem, mens de øvrige flygtede
op i bjergene. De fire konger tog alle ejendele og alt spiseligt
fra Sodoma og Gomorra og drog bort.

Om asfaltgruberne, som vor oversættelse gengiver det, gør
man sig mange forskellige meninger. Nogle mene, at det
var sådanne gruber, hvoraf man gravede ler eller kalk op;
andre tror, at det var brønde, som Moses kalder dem. Men
hvordan det nu end er dermed, så var det en særlig gave,
nyttig og nødvendig til bygningsarbejde, ligesom historien
fortæller om kong Alexander, at han lod sådanne gruber
grave i Babel. Men Moses omtaler måske disse gruber af
den grund, at det frygtsomme krigsfolk faldt i dem og omkom, da det ved flugten søgte at redde sit liv.
Og hvis vi beregner tiden, så var der næppe forløbet
tredive år efter Noas død, da denne krig begyndte, og Sem
og de andre seks patriarker levede endnu på den tid; og
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alligevel opstod sådan forvirring under deres regimente og
lære. Men nu er det et såre skrækkeligt eksempel, at folkene så snart glemmer Syndfloden og sprogenes forvirring, beflitter sig på tyranni og foruroliger og ødelægger
verden med krige. Det så de hellige patriarker, men med
den største hjertesorg, og kunne ikke skaffe hverken hjælp
eller råd mod sådan ulykke.
Derfor males os her verden for øjnene, der ikke alene
glemmer Guds ord, men endnu dertil foragter det; hvorfor
da også sådanne straffe med rette udgår over den. Og sådan vil det også gå med Tyskland, når jeg har lagt mit hoved til hvile, fordi jeg allerede nu, mens jeg endnu lever,
må høre og se mange skammelige ting, som ikke kan gå
for sig uden stor straf.
Dette er også årsagen, hvorfor Moses så omhyggelig
beskriver denne krig, at vi skal se, hvordan det står til med
Djævelens og fornuftens rige. Gud vil, at der skal være regimente og øvrighed, hvorved de onde straffes og de
fromme beskyttes; men sådan forvender og fordærver Satan folks hjerter, at øvrigheden kommer ind på tyranni,
hvorpå der da følger krig og oprør og straf for synderne,
hvorfor også de fromme må undgælde, sådan som vi nu
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skal hører om Lot, men Herren véd at udfri de gudfrygtige
af fristelser, 2 Pet 2, 9.
v12-13. De tog også Abrams brorsøn Lot og hans ejendele og
drog bort. Han boede i Sodoma. Der kom en flygtning og fortalte det til hebræeren Abram, som boede ved amoritten Mamres Ege. Mamre var bror til Eshkol og Aner; de var Abrams
pagtsfæller.

Heraf ser vi nu, hvorfor Moses så vidtløftig beskriver
denne krigs historie, nemlig fordi han vil prise og indprente os det store under, som siden fulgte på, nemlig
Abrahams herlige sejr.
Og jeg må bekende, at denne tekst er meget for indholdsrig til, at jeg skulle kunne tilstrækkelig behandle og
udføre alle stykker af den, således som de fortjente. Dog
er det det fornemste og hovedstykket af denne lære, at man
ser, hvordan Gud skikker sine under korset, men, om han
end forhaler hjælpen og redningen, dog alligevel med ære
redder dem af deres nød og lader dem vinde sejr, men ikke
anderledes, end at de først plages og belæsses med mange
slags strid og kamp næsten til fortvivlelse.
Denne guddommelige ordning, hvormed han regerer
os, skal man betragte; det er nemlig nyttigt og nødvendigt.
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For derved lærer vi at have tålmodighed i ulykken, at forlade os på Guds godhed og vente på hans hjælp; men når
det går os godt, lærer vi at ydmyge os og give Gud æren.
For han plejer at gøre begge dele, han døder og gør levende, han nedfører til Helvede og fører op igen, 1 Sam 2,
6.
Et sådant spil driver Gud altid med sine hellige, og i
dette liv er der ingen ren eller fuldkommen glæde, sådan
som den skal være i det kommende; for snart anstiller Gud
sig, som om han var vred, og straffer; snart gør han atter
som en venlig fader, der efter straffen atter venlig antager
sig sine børn og trøster dem.
Dette skal vi omhyggelig lære, så vi kan skikke os i
lykke og ulykke og vide at forholde os i alle slags forhold
og forefaldende nød, som Paulus siger om sig i Fil 4, 1113: ”Jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til
at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og
alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at
have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der
giver mig kraft.”
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Derfor er denne begivenhed optegnet, ikke for de fem
kongers skyld, men for vor skyld, så vi skal være behjertede og trøstige i anfægtelse, men uden for denne vise os
ydmyge og taknemlige. Og den, der kan forblive på denne
vej, der sandelig er den rette vej, han er salig. For når
ulykke tilstøder ham, har han håb og bliver ikke mismodig; men når det går godt, bliver han ikke stolt eller hovmoder sig, men holder middelvejen, som hin digter siger.
For et menneskes hjerte er såre svagt i begge retninger, og
kan, hvad der dog er vanskeligt at tro, bedre tåle ulykke
end lykke og gode dage.
Her skal man også mærke det hebraiske ord happalit,
som betyder reddet eller undsluppet af et slag. For dette
siges med rette om de hellige, som Gud lader synke så dybt
i fare, at enhver mener, det nu er ude med dem; og dog
reddes de til sidst på underfuld måde. For sådan skal vi,
der bekender Kristus, og trøster os ved hans død, opretholdes som en tiloversbleven hob, når hele verden fordømmes.
Om denne mand, som undslap, har jøderne opdigtet
mange slags løgne, ligesom de jo intet agter sådanne tek-
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ster, som lærer tro, håb og tålmodighed, og i stedet for følger løgnen. Men nu er det ikke ganske uden al frugt og
nytte, at man kender til sådanne tåbelige menneskers løgn
og abesnak; for hvem vil vel ikke indse, at alt sådant er
straf for stor halsstarrighed og vantro?
Sådan lyver de og foregiver, at denne mand eller dette
bud var kong Og, fordi han var af refaitternes slægt, da jo
dog historien klart vidner, at Og mere end fire hundrede år
senere blev slaget og dræbt af Moses, da han var draget ud
af Egypten. Sådan kunst og kløgt byder de ugudelige jøder
os.
Hvor langt nyttigere havde det været, om de havde ladet denne snak om personen fare (for hvad kommer det os
ved, hvem det var, som bragte dette budskab, og hvad han
hed), og havde tænkt over det, som alle omstændighederne
godtgør og beviser, nemlig at det var et gudfrygtigt og helligt menneske, som holdt patriarken Abraham højt og i ære
og var kommet til Abraham med sikkert håb om den frelse,
som ved Abraham skulle komme over alle folk?
For hvorfor bringer han netop Abraham dette budskab? Hvorfor lader han sig ikke nøje med, at han kan be-

270

holde sin hals og atter kan komme til sine? Men først bekymres han ved så mange brødres død og ulykke; dernæst
har han også dette håb, at Gud ved denne Abraham som
sin kære og trofaste tjener vil forløse de fangne og sætte
en bom for hedningernes overmod og tyranni; dette var
hans vilje og mening, som man med nytte kan tænke over;
men navnet har her intet at betyde, enten du véd det eller
ikke véd det.
Og her kaldes Abraham for første gang en hebræer, om
hvilket tilnavn nogle har talt vidt og bredt. Augustin (der
dog sidenhen tilbagekalder sin mening) og Burgensis er af
den mening, at hebræerne har fået dette navn af Abraham;
men dette er falskt. For ovenfor i det tiende kapitel (§ 81.)
hørte vi, at Sem prises som den, der var fader til alle Ebers
børn, og sådan får Abraham dette navn af ham, og kaldes
en hebræer som en der holdt fast ved Ebers tro og bekendelse.
For ved sprogenes adsplittelse, da alle de andre lod den
rette og rene lære og den sande gudsdyrkelse fare, og kom
ind på mange slags sekter og partier, beholdt Eber alene
den sande gudsdyrkelse, satte sig imod babyloniernes af-
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guderi og overvandt denne gruelige forargelse, som Nimrod havde anstiftet med sine; og deraf kom det, at hele
hans slægt, det er, alle kirkens lemmer indtil Kristus, kaldtes hebræer. Sådan kaldes også Abraham en hebræer, fordi
han fulgte Eber efter, ikke alene for blodslægtskabets
skyld, men også for den religions skyld, som han havde
modtaget af Eber.
Hvor du derfor i Skriften finder dette navn hebræere,
så forstå derved dem, som følger den rene religion og
sande kirke. For derfor kaldes Abraham her udtrykkelig en
hebræer, det er en af de rene og retskafne hellige, der ikke,
som de andre, var faldet fra Sems og de andre hellige fædres hus og havde forladt den sande religion.
Og det ord Eber kommer af ibri, som betyder en, der
er kommet over. For det hebraiske sprog gør ingen forskel
mellem på denne og på hin side. Dette er måske ved Helligånden givet Eber af hans fader, fordi han skulle afsondre sig fra de afguderiske og ikke bo hos dem.
Da nu Abraham hører budskabet, lader han sig ikke
stort anfægte af de fem byers og kongers nød og fare, men
om sin broder Lot bekymrer han sig; derfor tager han
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Mamre og hans brødre Eshkol og Aner med på råd, og formaner dem til at stå ham bi; og teksten siger, at der var et
forbund mellem dem. Derfor er disse at prise ikke alene
som venlige og gæstfrie folk, fordi de husede Abraham,
men også som hellige og gudfrygtige folk; for havde de
ikke ret erkendt Gud, forladt afguderiet og lært, hvordan
man skulle tjene Gud ret, så havde de ingenlunde indladt
sig på noget forbund med Abraham.
Og i denne gerning fremlyser især troen, at de, uanset
faren, ikke nægter Abraham sin hjælp, men slutter sig til
ham som de, der med vished tror, at Gud vil stå dem bi og
lade dem få sejr. Men hvor vanskeligt dette måtte være at
tro, kan vel enhver slutte sig til, som vil betænke disse fire
kongers herlige sejr og magt; for hvad er vel Abraham
mod dem med al sin hjælp?
Men disse hellige amoritter, som ved Abraham var
blevet delagtige i den guddommelige velsignelse, trøster
sig dog med det sikre håb, at Gud vil hjælpe dem; for de
véd, at Gud har Abraham kær. Derfor frygter de ingen fare,
men slutter sig til ham; derfor har Helligånden særlig villet
rose deres gudfrygtighed ved at vise, at de trådte i pagt
med Abraham og ydede ham hjælp.
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v14. Da Abram hørte, at hans slægtning var taget til fange,
mønstrede han sine våbenføre mænd, der var født som hans
trælle, 318 mand, og forfulgte dem helt til Dan.

Dette er et såre mærkeligt eksempel på broderlig kærlighed. For uden tvivl havde Abraham hørt om de fem konger, som var slået, og hvis byer var plyndrede; derfor rustede han sig ikke for deres skyld; for han vidste, at de,
som Skriften siger, var onde og ugudelige; derfor strider
han ikke mod Guds retfærdige dom, men lader, hvad dem
angår, straffen have sin gang.
Men med hans broder er det en anden sag; han havde
erkendt Gud, påkalder Gud og tjener ham, og det ugudelige væsen hos dem, som boede sammen med ham, gør
ham ondt; derfor holder han det for rimeligt at komme ham
til hjælp og redde ham; derfor rustede og væbnede han sine
husfolk. For det hebraiske ord rik, at væbne, betyder
egentlig at drage et sværd ud af skeden, som der står Sl 35,
3: drag dit spyd og økse imod deres anløb, som forfølger
mig; det er, stil dig frem til min beskyttelse, rust dig osv.
Unge karle, født i hans hus kaldes de, som Abraham
havde under sig og i sin værge og besiddelse; for så meget
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betyder ordet hanach, hvoraf hanichim kommer, der betyder sådanne, som er opdraget og oplært i en husfaders hus.
Men deraf kan man slutte, hvor rig og mægtig Abraham var, fordi han havde så mange tjenere, som var opdraget i hans hus, og som alle var våbendygtige. Iblandt
disse var der uden tvivl mange, som var gift og havde
mange børn, så det er min tro, at Abrahams husstand, hvis
man ville regne med mødrene, børnene og pigerne, i det
mindste var henved tusinde mennesker, som han opretholdt og ernærede alle sammen. For hvor der er trehundrede og atten våbendygtige mænd, der er født og oplært i
en herres hus, må der også være mange brødre, søstre,
døtre og mødre. Sådan legede Gud hel underlig med denne
hellige patriark, idet han havde givet ham en så stor
mængde tjenestefolk, og dog ikke en fodsbred land til eje.
Men betænk nu herimod, hvordan folk nu til dags er til
sinds. Når nu et par ægtefolk drager omkring i landet, kan
de næppe finde plads for sig alene. Derfor må dette have
været hel vennesæle og gudfrygtige mennesker, der gav
husly til denne besværlige gæst, der kom så mandstærk
med sit tyende, og tålte ham hos sig, og uden tvivl levede
folk den tid mere afholdende og tarvelig, og fråsede ikke
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så gruelig i det, som henhører til legemets nødtørft, som vi
nu gør.
Dette tal på Abrahams tjenere har nogle sammenlignet
med kirkeforsamlingen i Nicæa, hvor trehundrede og atten
biskopper fordømte Arius og hans lære; men det har her
intet at sige, skønt sådanne tanker ikke just er onde eller at
dadle.
v15. Om natten delte han og hans folk sig, slog dem og forfulgte
dem til Hoba, som ligger nord for Damaskus.

Dette er nu det herlige under, som Helligånden har villet,
at alle efterkommere til alle tider skulle se; derfor har han
først beskrevet de fire monarker eller konger, ligeledes deres herlige og rige sejr, at de slog og overvandt refaitterne,
zuzitterne og emitterne, dertil indtog og plyndrede de fem
byer, efter at deres konger var fældede.
For hvem vil ikke forundre sig derover, at Abraham
turde være så dristig, at han alene med trehundrede og atten husfolk, som ikke var krigsvante, men havde lært at
røgte kvæget, og nu for første gang iføre sig rustning, tør
indlade sig i kamp med disse fire konger, som nu allerede
havde sejret, samt deres krigsfolk? Er dette ikke en umulig
og utrolig ting?
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Lad os nu derfor betragte, hvad Abraham var for en
mand. Først var han så frygtsom, at han af frygt for døden
fornægtede sin hustru Sara og sagde, at hun ikke var hans
hustru; men nu er han så behjertet og kæk, og sådan styrket
af Helligånden, at han med nogle få, ikke krigsvante, tør
sætte efter konger og indlade sig i kamp med dem. Hvor
vil man finde sådant mod i alle hedningernes historie?
Alexander, Hannibal, Scipio kappedes med hinanden,
og den ene ville overgå den anden og være mere berømt
end han i krigerske bedrifter; men jeg sætter Abraham
over dem alle sammen. For han løber ikke til af blindhed
eller dumdristighed; men indlader sig med sin fjende i
troen, og vinder på denne måde også sejr. For han havde
sådanne tanker, som hverken Alexander eller Scipio kunne
have. Hjemmefra medbringer han denne tanke og dette
håb, som Helligånden havde indgivet ham, at han skulle
sejre og få overhånd og befri sin broder Lot, hvilket er såre
underfuldt i denne historie, og som langt overgår alle hedningers samtlige triumfer og herlige sejre.
Hvis du nu fremdeles betænker, hvordan det i øvrigt
var med ham, finder du, at han er en stakkels fremmed i
landet Kana’an: for han har jo ikke en fodsbred, som var
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hans egen; men så klejnmodig og frygtsom er han, at han
i Egypten af frygt for døden nægter, at Sara er hans hustru.
Og her bliver han sådan styrket ved Helligånden, at han
tør understå sig til at overfalde fire mægtige konger og
med vished håbe, at han vil slå og overvinde dem; og der
er ingen tvivl om, at han i denne tro ville have overvundet
hele verdens styrke.
Men er ikke også det en høj dyd og afholdenhed, at
han, da han havde slået disse fire fyrster, begiver sig til ro
og afstår fra krigen, da han dog med magt havde kunnet
tilrive sig hele landet Kana’an, som var forjættet ham af
Gud? Det gør han ikke, men forbliver en fremmed og gæst,
og vil ikke bruge magten til selvrådighed. Og disse konger
overfalder han ikke af den grund, at han derved begærer at
erobre noget, men for at redde sin broder, som uskyldig
var kommet med i den almindelige nød og ulykke.
Men her skal vi mærke, at der her ikke foreskrives os
et eksempel, som vi skal efterfølge, sådan som Müntzer og
de oprørske bønder gjorde, der ville krige efter Abrahams
eksempel, da de dog ikke havde Abrahams ånd. For Abraham tager sværdet og ruster sine, ikke af selvrådighed,
men på Helligåndens befaling; ellers havde han syndet.
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Derfor skal man gøre forskel mellem sådanne mirakler
og eksempler. Hvad der foreskrives os som eksempel, skal
vi følge; men særlige gerninger og mirakler kan vi ikke
efterfølge uden selvrådighed, men gør det kun forgæves
og til fare for os selv. Sådan er ved alle gerninger dette det
fornemste, at du er vis på, at Gud har påbudt og befalet
det. Men er du ikke vis derpå, så lad det være; ellers kommer du i nød og fare derover.
Derfor beskrives her en særlig gerning og tilskyndelse
af Helligånden, os til trøst, for at vi skal vide, hvor underlig Gud handler med sine hellige, og lære at trøste os i anfægtelse, men hvor man er fri for denne, da at holde os i
ro og ikke give vort mod frit løb. Så snart Abraham har
befriet sin broder, lader han krig og rustning fare, hovmoder sig ikke af sejren, begærer heller ikke, hvad han dog
så let havde kunnet gøre, at erobre et sted for sig selv, hvor
han kunne bo med sine; men så tapper en sejerherre som
han er, lader han sig nøje med sin stilling, sådan som den
dengang endnu var, og gør ingen forandring i den elendighed, som han vidste, han var kaldet til. Alt dette er værd,
at man vel mærker det.

279

Samson udførte også herlige og næsten utrolige gerninger; men Abrahams sejr er langt herligere, og med rette
roser vi højt hans herlige tro, at han ikke lader sig anfægte
deraf, at hans folk var få og svage, fjenderne derimod
mange, men er ganske vis hos sig selv på, at han vil få
overhånd og beholde sejr, og det gør han ikke af nogen
formastelig lyst eller begærlighed, men i sikkert håb på
Guds hjælp, som Helligånden tilsiger ham.
Dog foragter ikke Abraham de sædvanlige midler,
handler klogt og efter nøje overlæg og overfalder de
trygge fjender om natten, mens de sover. Da derfor fjenderne opvækkes ved sin fare, forfærdes de straks ved Herrens engel og giver sig på flugt; for de vidste ikke, at Abraham havde så ringe og svag hjælp.
For ovenfor (kap. 12, v. 17.) hørte vi, at også Farao
blev forfærdet; derfor forstod Abraham i troen også, hvordan det nu ville gå, nemlig at Gud ville jage hans fjender
ved en engel. Derfor slog og adsplittede han sine fjender
ikke ved sværd og krigsvåben, men ved troen. For med
troen følger Guds nåde; hvor den er for hånden, er sagen
allerede vunden, og da først får råd og rustning et sejrrigt
og heldigt udfald.
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Men desuden bruger han en ret krigerisk fordel, at han
overfalder fjenderne om natten og fordeler sit krigsfolk
ikke på ét, men på mange steder. Fjenderne, som forfærdes
og bliver bange ved dette pludselige overfald, mener derfor, at det er en utallig hob, og giver sig på flugten. Vel
kunne de forfærdes for fjendens magt; men i virkeligheden
er det intet andet, som forjager og overvinder dem, end
Abrahams og hans folks tro.
Gideon kaldes til konge af Gud, styrkes også ved undere, og er dog bange; men Abraham giver sig i kast med
så store og mægtige fjender uden sådant kald, uden noget
særligt krigsfolk, uden tegn og undergerninger. Er da ikke
det en herlig tro og et kraftigt, stærkt mod?
Dan ligger ved grænsen af landet Kana’an, men Hoba,
siger Moses, ligger på venstre side af byen Damaskus;
men hvad det er for et sted, véd vi ikke. Sådan opgav Abraham hele sin fordel, og uden nogen plyndring, dertil uden
nogen fare, i stilhed og sikkerhed, erobrede og vandt han
sine fjenders gods.
Lad os dog derfor lære, hvor kær Gud har sine, og hvor
underfuldt han regerer dem, og i anfægtelsen trøste os ved
sådanne eksempler. Gud lader vel sine anfægtes og prøves
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på mange slags vis, og ofte synke næsten til fortvivlelse;
men til sidst hjælper han dem alligevel, og ophøjer dem
med herlighed. En sådan velsignelse turde Abraham ikke
vente sig, men mente at han ville lade sig nøje med at befri
sin broder; men nu vinder han meget mere dertil. For så
siger Moses:
v16. Han bragte alle ejendelene tilbage. Også sin slægtning Lot
og hans ejendele og kvinderne og folkene bragte han tilbage.

Sådan kan én mand, som Gud har kær, tjene og hjælpe
mange til alt godt. Indbyggerne i de fem byer var de værste
syndere, derfor hjemsøger Gud dem ved krig; men dog
blev for Abrahams skyld mange af dem reddede. Derfor
blev ret egentlig, som ovenfor sagt, også de onde velsignede ved ham; ligesom atter, når Gud vredes, ofte et helt
land må undgælde for én ond og bære hans straf.
Derfor vil vi ikke alene anse Abraham for en tapper og
dristig helt, men han var også fuld af tro og ånd; derfor
sejrede han ikke alene lykkelig, men brugte også sejren
med alt mådehold, og forholdt sig såre ydmygt, som sidenhen skal vises. Han havde, som jeg forhen (§ 51.) sagde,
efter denne sejr kunnet erobre hele Kana’ans land, men
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han ville ikke forstå sine forjættelser alene om den legemlige velsignelse, men ville hellere være en fremmed i
Kana’ans land og så hen til den åndelige velsignelse, som
Kristus siger Joh 8, 56: Abraham så min dag og glædede
sig; hvorfor han da rimelig loves og prises fremfor alle andre herskere i hele verden.
Fremdeles siger teksten, at der også var kvinder fanget, som Abraham også bragte tilbage igen. For sådan går
det til i krigen, at de svage kvinder tages til fange og bortføres, og det ugudelige krigsfolk bedriver med vold og
grusomhed alle slags mishandlinger mod jomfruer og hustruer. Ja dette er næsten det allergrueligste og sørgeligste
billede og syn i krigen, at ægteskabet derved adskilles, og
hustru og børn føres bort. Men nu vil Gud, at sådan straf
skal udgå og åbenbares over synden, for at vi skal lære at
modstå vore kødelige lyster og adlyde hans ord og bud.
Men her beviser han midt i sin vrede sin underfulde
godhed for én from mands skyld, som den almindelige
straf også havde grebet og taget med. For sodomitterne og
deres naboer var de ugudeligste mennesker, hvorfor Gud
hjemsøgte dem med krig og lod sin vrede udgå over dem;

283

og dog så disse onde og utaknemlige syndere denne herlige nåde og velgerning ved Abraham for den fromme Lots
skyld, og deres hustruer, børn og gods bringes atter tilbage
og generobres for dem.
Sådan priser og pryder Gud sine, at han ofte for én eller to frommes skyld skåner de værste og utaknemligste
mennesker. Og der er ingen tvivl om, at verden i et øjeblik
ville styrte sammen, hvis der ikke var nogle hellige, som
stiller sig op imod Guds vrede og forsoner ham med sin
bøn. Derfor læser man hos de gamle digtere en skøn fortælling, der uden tvivl er taget af fædrenes prædikener,
nemlig at en stærk mand ved navn Atlas på sin ryg bærer
og holder himlen. For på jorden er der altid nogle hellige,
som bærer Guds vrede, og for hvis skyld Gud skåner verden. Sådan kunne Jerusalem ikke vindes eller ødelægges,
så længe apostlene opholdt sig og lærte der; men da belejringens tid nærmede sig, fik de befaling til at fly på bjergene og undvige til Galilæa.
Sådan siger Kristus i Matt 22, 7 i lignelsen om kongen,
som tilberedte sin søn en fest, at kongen skikkede sine
hære ud og ødelagde disse mordere. Og nedenfor i kap. 19,
v. 22 siger englen til Lot: skynd dig, flygt til Soar; for jeg
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kan intet gøre, før du kommer derhen. Sådan er begge dele
sande, nemlig at Gud skåner de onde for de frommes
skyld, og når han straffer, straffer han de onde.
Men verden vil hverken tro eller forstå dette. For betragt tyrken, som har utrolig lykke mod os og herlig sejr.
Hovmoder han sig ikke sådan deraf, at han ved dette ene
stykke vil bevise, at han er frommere og retfærdigere end
vi? Men var den hellige kirke ikke, så ville Gud ikke alene
styrte tyrken, men kaste hele jorden om hinanden og ødelægge den i bund og grund.
Ligesom nu derfor for Abrahams og Lots skyld en stor
mængde folk blev opretholdt, som efter vunden sejr atter
kom tilbage i sit land til sit gods og sin ejendom, hvilket
de aldrig havde kunnet vente eller håbe, sådan sker det
endnu den dag i dag, at hvad verden har af lykke og velsignelse, det har den for de frommes og helliges skyld, som
lever på jorden.
Derfor gør man ret i, at man, når man ser, at Guds velsignelse endnu er i verden, da trøster og styrker sig derved
og er ganske vis på, at der endnu er en kirke på jorden, og
at et afkom og slægt af hellige, hvor ringe den end er, dog
ikke er ganske borte, for hvis skyld Gud gør godt mod hele
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verden. For de ugudelige har de modsatte tanker, og mener, at de er årsag til velsignelsen, og tilskriver sin visdom
og retfærdighed alt; derfor bliver de sikre, driver alle slags
vellyst, fråser og svirer og er stolte, som sodomitterne;
derfor bliver de til sidst straffet, men de fromme reddes.
Fremdeles tjener denne historie også dertil, at man
deraf ser, hvordan de fromme altid er under korset og øves
og prøves i alle slags ulykker, hvorved de mere og mere
lutres, tager til og daglig forbedres. For de udvalgte tjener
alt til det gode, også kors og tugtelse. For derved dræbes
kødet, styrkes troen og formeres Helligåndens gaver.
På den anden side bliver også de onde værre ved kors
og straf, som man i det tyske ordsprog med rette siger, at
efter sygdom bliver folk sjælden bedre. De føler vel anger
og skræk, men meget kort, sådan som kong Farao i Egypten; siden træder de atter i de forrige spor og bliver værre.
Dette er de ugudeliges art. Sodomitterne skulle være blevet bragt til fornuft ved denne straf og have gjort bod; men
de bliver værre og holder ikke op med at synde, førend de
går til grunde og aldeles udryddes.
Dette er en såre forkert art og måde i den menneskelige
natur. Når de ugudelige kommer i nød og fare, så er der
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intet andet hos dem end lutter angst og fortvivlelse; hele
verden synes dem for trang, og hvis de kunne, trængte de
gennem jernbjerge; men når nøden ophører og uvejret er
forbi, jager de al frygt bort og bliver atter de samme, som
de var forhen. Sådan har man en fortælling om en sømand,
som i storm og fare lovede Nicolaus, som sømændene anser for sin skytshelgen, at han til hans ære ville lade ham
gøre et sølvbillede, hvis han ville hjælpe ham; men da han
fik hjælp, lod han ham ikke engang gøre et træbillede.
Sådan er det sandt, som man siger, at folk blive værre
efter lange rejser og lange sygdomme. For de, som ikke er
ret dødede og ydmygede, de anstiller sig kun i det ydre og
i sine miner, som om de var ydmyge. Sådan afmaler Terents og Plautus tjenerne sådan, at de er fromme og passer
sine herrer, så længe herrerne ser det; men når disse vender
dem ryggen, gør de atter, hvad der er deres art.
Lad os derfor lære, at Gud tilskikker straf og modgang
i den hensigt, at vi skal ydmyges, gøre bod og blive
fromme, men de, der vender tilbage til sit eget spy, 2 Pet
2, 22, de skaffer sig, ligesom sodomitterne, en svær straf
og jammer på nakken.
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v17. Da han vendte tilbage efter sejren over Kedorlaomer og
de konger, der var med ham, gik Sodomas konge ham i møde i
Shave-dalen, det samme som Kongedalen.

Vi ser her, at sodomitternes konge også blev ydmyget for
en tid. For han drager Abraham i møde, som han forhen
måske ikke havde værdiget at se på. Og du må ikke tro, at
han drog ham i møde alene; men han bragte sin kongelige
pragt med sig, og det ser næsten ud til, at de alle faldt på
knæ for den hellige patriark, og erkendte, at Gud havde
skænket ham denne sejr.
Havde nu Moses skrevet, med hvad for ord og venlige
tilråb de modtog ham (for de erkendte og priste ham som
landets rette fader, der, efter så lykkelig at have udført
disse bedrifter, skulle være konge), så ville man sige, at
sodomitterne, som havde været de værste syndere, nu var
blevet de allerhelligste folk. Men hvor længe varer dette?
Abraham er dengang henved 87 år gammel; da han kommer op i de hundrede år, fødes Isak ham, og da ligger allerede Sodoma i grus.
Derfor nyder de nu den nåde og barmhjertighed, som
er Abraham overgået, og bliver delagtige i en andens tro
og kærlighed, som lige så vel som straffen skulle have påmindet dem og forbedret dem så meget, at de undlod at
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synde og herefter levede gudfrygtig. Begyndelsen er vel
god; for de drager Abraham i møde og viser ham sin taknemlighed med særlig ærbødighed; men få år efter bliver
de sikre og bedårede ved ro og fred, forglemmer sin nød
og antager atter sin forrige art. Abraham erkender de ikke
for den, ved hvem denne velgerning var overgået dem;
men at de bor i Guds Paradis og på det bedste sted på jordens kreds, tilskriver de sin egen dygtighed. Derover bliver de sikre, lever i synder, og på grund af denne utaknemlighed kommer de også ind på utallige andre synder. For
ikke alene de hellige, men også Gud selv mister al sin ære
hos dem.
Ligesom derfor de fromme forbedrer sig, når Gud
straffer og hjemsøger dem, sådan bliver de ugudelige
stedse værre efter al nød og straf, og driver Gud til endelig
at lade den sidste straf udgå over dem og udrydde dem
ganske og aldeles. Sådan er i vor tid Grækenland blevet
ødelagt og hærget af tyrkerne, og sådan vil det også gå tyskerne; for deres fyrster, hvor stærke, vise og forstandige
de så end er, vil i længden ikke kunne beskytte eller beskærme dem derimod.
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Om kongens dal strides de sproglærde meget; Lyra
følger de kaldæiske udlæggere og siger, at det var en mark
eller plads, hvor kongen øvede sine krigsfolk og heste til
krig, og hvor han plejede at spadsere. Men mig synes det
rimeligt, at et bestemt sted havde dette navn, ligesom vi
kalder den såre dybe dal ved Salfeld Königsthal; ligeledes
Königsberg i Frankenland, fordi der vokser fortræffelig
vin der; ligeså Fürstenfeld.
Så altså denne dal blev kaldt kongedalen, fordi den var
såre stor og dyb, så man plejede at løbe derhen fra alle
omliggende steder, når hustruer, børn eller nogen anden
var kommet bort; og jeg tvivler ikke på, at dette sted lå
uden for kongen af Sodomas land, måske ikke langt fra
Jerusalem.
For da Abraham vender tilbage med sine fra Damaskus til Hebron, lader han Sodoma ligge på venstre hånd,
og vil måske drage til Jerusalem til præsten Melkisedek,
for der at takke Gud, og fortælle ham om denne så store
velgerning og herlige sejr, som Gud havde givet ham. Men
Melkisedek kommer ham i forkøbet, og da rygtet om
denne sejr kommer ham for øre, drager ham selv Abraham
i møde med sine, og træffer ham, mens han endnu uddeler
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byttet. Her kom da sammen en skøn kirke og forsamling
af alle folk. Derfor holder da præsten og kongen Melkisedek en herlig prædiken, hvori han først såre herlig priser
Guds godhed og velgerning, hvormed han sådan har velsignet Abraham; for han vil, at denne herlige gave og nåde
skal erkendes af enhver og Gud få tak derfor. Derefter gør
han sin bøn, som sædvanligvis sker i prædikener, og velsigner Abraham.
v18. Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var
præst for Gud den Højeste.

Man plejer her først at tale om, hvem denne Melkisedek
var, fordi der i Hebr 7, 3 siges om ham, at han var uden
fader, uden moder, uden slægtsregister, uden dages begyndelse og livs ende, men i lighed med Guds søn bliver han
præst for stedse. Det er jo sandt; her hvor Moses omtaler
ham, bryder han såre kort af og siger kun, at han var konge
i Salem, men siger ikke, hvorfra han kom, på hvad tid han
begyndte at regere, eller hvem der efter ham kom til regeringen, hvilket da Hebræerbrevet udlægger om den herre
Kristi evige præstedømme.
Nu er alle jødiske udlæggere af denne mening, at
denne Melkisedek var Sem, Noahs søn. Og skønt det ikke
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har så meget at betyde, om de har ret deri eller ikke, så
holder jeg dog gerne med dem i denne deres mening, al
den stund beregningen af år og tid beviser, at Sem ikke
alene levede på Abrahams tid, men også overlevede Abraham, og døde ikke længe før Jakob drog til Egypten.
Betænk derfor, hvad Abraham havde for en regent,
nemlig en sådan, som var blevet tilbage endnu fra den første verden og fra Syndfloden. Derfor har da Sem uden
tvivl foreholdt og indprentet sine dette sørgelige eksempel.
Men nu er det skrækkeligt at betænke, at verden var
blevet så ond på så kort tid. For Sem, som havde set Syndfloden, så ikke længe efter tillige, at de ugudelige byggede
et tårn i Babel, og at sprogene adskiltes, hvilket var den
allerstørste jammer i kirken, og intet skrækkeligere havde
kunnet hænde, når man betænker, hvad for ulejlighed og
forhindring ved ordets forkyndelse der opstod deraf. Derfor falder hele Orienten fra den sande gudsdyrkelse, men
Abraham og Lot reddes af Gud fra afguderiet. Så opstår
der krig mellem kongerne; Lot bortføres. Sodoma og hele
den omliggende egn fordærves og ødelægges for syndens
skyld med ild fra himlen.
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Men under dette antyder Skriften hemmelig, hvor stor
ondskab og gruelig foragt for ordet der dengang var, og
atter, hvor stor fromhed og dyd der var hos Abraham, idet
han i stærk tro bryder gennem alle disse forargelser, antager og ærer den foragtede Sem som den sande Guds eneste
tjener eller præst.
Og sådanne eksempler trøster os, når de ret betragtes.
For er det gået disse store mænd på denne måde, at de har
fundet så få disciple og fromme tilhørere, hvad under er
det da, at der i vor tid er så mange onde skurke og ugudelige mennesker, men kirken er så tynd og ringe?
Sådan synes jeg nu godt om denne almindelige mening, at Melkisedek er Sem. For på denne tid var der ingen
højere patriark, især i åndelige ting, som kirken og folket
endrægtig kunne pryde og smykke med dette navn, at de
efter det embede, som han førte, kaldte ham Melkisedek,
det er: en retfærdig konge.
For han førte begge embeder, både en konges og en
præsts, og skønt han i den verdslige regering heller ikke
gjorde noget urigtigt eller upassende, men passede alle
ting godt og rigtig, så fik han dog navnet for retfærdighed
især på grund af det kirkelige embede; for han lærte om
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syndernes forladelse ved kvindens afkom, som skulle
komme. Fordi derfor verden enten ikke kendte til denne
lære eller anså den for unyttig og forgæves og forfulgte
den, blev Sem alene kaldt en retfærdig konge, og de i Salem valgte sig en så hellig og gudfrygtig gammel mand til
konge.
Ikke langt derfra boede kongerne af Sodoma, Gomorra
og andre, som langt overgik denne Sem i rigdom, ære og
magt, og uden tvivl foragtede ham, denne fattige, men retfærdige konge; men dog forbliver han i sin kirke og hos
sine Melkisedek, det er, en retfærdig konge.
Men de andre er tyranner og afgudstjenere, stiftere af
forargelser og uretfærdighedens konger; derfor gribes de
af Guds vrede, krig og blodsudgydelse; Sem derimod er
konge i Salem, det er, en fredens konge.
For fordi han planter den sande lære om Guds søn, opretholder kirken, gudstjenesten og staten, så kommer fred
over ham, ikke alene Guds, men også verdens. Dette er
grunden, hvorfor han forandrer sit navn, og med fædrenes
og de frommes vidende og bifald efter sit embede kaldes
Melkisedek, og af det sted, hvor han bor, konge af Salem;
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ligesom Peter i 2 Pet 2, 5 kalder patriarken Noa en retfærdighedens prædikant, fordi han lærer, hvordan man skal
blive retfærdig for Gud og salig. Derfor vil vi mene, at
Sem dengang var en ypperstepræst, som Skriften giver et
ret og såre skønt lov derved, at den tillægger ham retfærdighedens navn.
Og hvad er vel, imod ham, vor romerske pave, der så
uforskammet kalder sig kirkens hoved? For hans lov og
dyder melder også Skriften; men på en ganske anden
måde. For Paulus siger i 2 Thess 2, 3-4, at han er en syndens konge, retfærdighedens modstander og fjende.
Her opstår dernæst et andet spørgsmål om det brød og
vin, som Melkisedek kom med. Papisterne véd, at Melkisedek er et forbillede på Kristus; men fordi her også siges,
at han kom med brød og vin, udtyder de også det som en
lignelse og siger, at det er et forbillede på messen, hvori,
efter Melkisedeks eksempel, under brød og vin Kristi legeme og blod sandelig ofres til velsignelse for den, der ofrer, og andre. Deraf er det kommet, at man efter denne
begivenhed har digtet sange, som offentlig synges i kirken
med al herlighed og pragt. Og denne mening forsvares for
fuldt alvor af Lyra, som dog er en stor teolog.
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Men den gode mand fejler, og lægger ikke mærke til,
hvad det er for en del af denne lignelse og dette forbillede,
som Hebræerbrevet 7, 1 ser hen til og bygger på. For i det,
som fortælles om brødet og vinen, ligger der ingen lignelse
eller forbillede; men til lignelsen henhører dette, at denne
konge har navnet af retfærdighed, og at han også er en
præst og en sådan præst, som velsigner, ikke efter Levis
orden, som her betaler tiende i sin fader Abrahams lænder,
og som har fader, moder og slægtninge, mens derimod
Melkisedek hverken har fader, moder eller slægt.
Sådan består lignelsen og forbilledet i disse stykker,
og især deri, at han er en evig præst og ikke dødelig, sådan
som levitterne, men en evig Guds søn, som evig lever, evig
regerer sin kirke og som præst lærer, forsoner, beder, intet
timeligt har ved sig, heller ikke henhører blandt synderne,
og, om han end har båret vore skrøbeligheder og synder på
sit legeme, dør han dog ikke mere. Denne lignelse ser forfatteren af brevet til hebræerne hen til, og den udtyder han,
men hvad brød og vin angår, da lader han det forblive som
en blot og bar virkelig begivenhed, og bekymrer sig slet
ikke derom.
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For hvad skulle vel dette offer til, om vi end ville lade
det være et offer? Hvordan kunne de sammenligne det
med Kristi offer, som er evigt, og, efter at det én gang er
sket, gælder og er kraftigt i evighed? For denne præst gik
én gang ind i helligdommen og fuldkommengjorde med ét
eneste offer alle hellige, Hebr 9, 12. Men papisternes offer
er intet andet end det levitiske, al den stund det sker daglig,
og derfor i dette brev med rette anses for et ufuldkomment
offer.
Derfor må man lade det blive ved dette ord i Sl 110, 4:
Du er præst evindelig. Ganske vist havde levitterne sine
ofre og præster, men kun timelige, sådan at altid efter den
enes afgang den anden trådt ind i hans orden og embede;
men vor præst er uden ende og begyndelse, har hellere ingen, som skal træde i hans sted. For han er fra evighed, har
også et evigt præstedømme, ved hvilket vi er forløst, vi
som lever fra verdens begyndelse til dens ende.
Dette byder brevet til hebræerne os at betragte og ikke
at se hen til brødet og vinen, som Melkisedek bærer frem,
eller til det offer, som sker ved brød og vin, som papisterne
drømmer om.
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Lyra fortørnes såre på jøderne, fordi de tolker det ord
hozi, han førte frem, sådan, som om han lod dække et bord,
for at forfriske og vederkvæge de trætte og fangne, da dog
teksten klart melder, at de fra fjenderne havde taget et
bytte, hvoraf de kunne finde tilstrækkelig underhold. Men
det er min tro, at Melkisedek sådan kom frem med brød og
vin for at anrette et herligt måltid, sådan som man plejer at
gøre for nye gæster og venner, og dermed takkede Gud for
Abrahams sejr.
For, som man kan forstå af Moses, det var skik og
brug, at man i lykken og glæden kom sammen, spiste, drak
og takkede Gud; deraf fik levitterne sin del, men resten
fortærede de, som havde givet det dertil, i glæde for Herren.
Sådan prædiker her Melkisedek for det første og takker Gud; men derefter anordner han, til vidnesbyrd om den
almindelige glæde, et måltid, hvorved han ønsker Abraham tillykke med hans sejr, og giver hele den øvrige menighed anledning til at takke Gud derfor. Dette er den enfoldigste mening af denne tekst, og den stemmer overens
med Skriften; for hvor denne taler om daglig og almindelig spise, bruger den omtrent sådanne ord som disse: han
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satte brød og vin frem. Men her omtaler der, at der blev
bragt vin frem, for at vise, at Melkisedek modtog Abraham
med et herligt måltid; ligesom jo også vi på helligdage forplejer os bedre med mad og drikke, end når vi er i gang
med vort arbejde.
Var der nu nogen, som med vold og magt ville holde
på denne mening, at Melkisedek ofrede brød og vin, så vil
jeg ikke være så strid imod ham, hvis han blot lader mig
beholde det som er hovedsagen, nemlig at Kristus i sin
nadver ikke ofrede brød og vin, men uddelte det til sine
disciple. For teksten siger ikke, at han ofrede brødet; men
han tog brødet og gav sine disciple det; og aldrig vil noget
fornuftigt menneske være så uforskammet, at han for fuldt
alvor vil foregive, at Kristus befalede apostlene at ofre
brød og vin.
Men når papisterne af denne tekst vil foregive og bevise dette, da lægger de derved åbenbart sin skrøbelighed
og store dårskab for dagen, ligesom dr. Faber i Wien tager
sig til, af de hedenske forfattere Theokrit og Virgil at ville
bevise, at i sakramentet det ord at gøre skal betyde at ofre.
Men sådant løst snak fortjener ikke, at man gendriver det.
For hvordan kan det tjene til bevis for den katolske messe,
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at Melkisedek kommer med brød og vin? Den, som deraf
vil bevise messeofferet, kunne ligeså gerne tage sig til at
ville bevise Skærsilden, Peters pavedømme og afladen
deraf; det ville ikke være underligt. En allegori eller hemmelighedsfuld udtydning kan man vel tage deraf, sådan
nemlig, at ligesom Melkisedek sætter brød og vin frem,
sådan kommer Kristus med livets brød og glædens vin, det
er, Helligånden og hans gaver. Men sådanne allegorier beviser intet; men det er meget bedre, at man behandler dem
på sit eget sted. For sådan at dreje og vende Den Hellige
Skrifts ord og at vige så vidt fra bogstaverne, er farligt.
Derfor er det mit råd, at man skal holde sig til den simple og grundige mening, som ordenes betydning og natur
og omstændighederne fører med sig, nemlig at Melkisedek, efter at han har prædiket og takket Gud for en så
herlig sejr, også anrettede et herligt måltid og gæstebud,
for derved at bevæge og foranledige andre til også at
takke, love og prise Gud. Fordi nu papisterne viger af fra
denne enfoldigste mening og tænker på, hvordan de af
denne tekst kan bekræfte og grundfæste sit messeoffer,
som er hemmeligt og ikke offentligt, forfalsker de også
uforskammet teksten, og indskyder et ord i den, som ikke
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findes der. For sådan læser de: Melkisedek, kongen af Salem, frembar brød og vin, for han var den højeste Guds
præst, for at deres bevis kan få et skin for sig, at nemlig
Melkisedek ofrede ved at frembære brød og vin, fordi han
var Guds præst.
Men hvad stort kunne de nu få ud af det, om vi så end
indrømmer dem dette flikværk og denne dårlige mening?
Hvad kommer det Kristus ved, som aldrig ofrede brød og
vin, men uddelte det til sine disciple? Hvad kommer det
også kirken ved, som, efter Kristi eksempel, ikke ofrer
brød og vin, men uddeler det til de troende? Ja hvad kommer det dig ved pave; vil du ofre brød og vin? Og hvad
stort gør du vel, om du så end gør det? Men påstår du end,
som du drømmer om, at du derunder ofrer Kristi legeme
og blod, hvad kommer da det Melkisedeks offer ved? Vil
du da endnu ikke lukke øjnene op og lære sandheden?
Hvordan kan du ofre Kristi legeme og blod, da han jo selv
har gjort det?
Og dette den herre Kristi offer er evigt, i den betydning, at han ved dette ene offer har fuldkommengjort alle
dem, som helliges. Er da nu dette et fuldkomment offer,
som Kristus én gang har gjort, hvad bliver der så tilbage
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for dig? Eller vil du kunne føje noget til denne fuldkommenhed? Men hvis du, som du mener, føjer noget dertil,
så følger jo deraf, at Kristi offer ikke er fuldkomment, men
ufuldkomment, og derfor tiltrænger dit offer. Dette gruelige misbrug og en sådan gudsbespottelse, hvorved den
herre Kristi offer spottes og skændes, er alene værd, at vi
for dens skyld løssiger os fra pavens kirke. For hvorfor
skulle vi vel lade Kristi offer fare og antage et menneskes
offer, som ingen befaling derom har i Guds ord? Kristus
siger i Luk 22, 19: Gør dette til min ihukommelse, det er:
tag, spis og drik af dette brød og denne kalk, og forkynd
min død. Han siger ikke: I skal ofre brød og vin. Hvoraf
vil de da nu bevise sit offer?
Sådan står her om Melkisedek, at han fremførte, eller,
som de hebraiske ord lyder, fremskaffede brød og vin, sådan at brød og vin blev taget ud og båret frem som af et
spisekammer. Nu tales her slet intet om Det Nye Testamentes offer; men om end Melkisedek er et forbillede på
Kristus, så følger ikke straks deraf, at Kristus også skal
ofre brød og vin; for af brevet til hebræerne og af Sl 110
kan tilstrækkelig bevises, hvorfor Kristus kaldes en præst
efter Melkisedeks vis, nemlig ikke fordi han ofrer brød og
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vin, men fordi han er en evig præst og uddeler velsignelsen.
Derfor lærer denne forfalskning af Skriften os, hvordan Satan altid har misbrugt Guds navn og Den Hellige
Skrift til gudsbespottelse, og hvordan efterkommerne lidt
efter lidt er afvegne fra fædrenes tro. Sl 110 omtaler, som
sagt, Melkisedeks præstedømme, og brevet til hebræerne
udfører det mesterlig. Men hvad gør paven? Hvad Helligånden har villet, at man især skulle betragte, det lader han
fare, og har det kun meget travlt med, at Melkisedek frembar brød og vin; derpå grunder han sit messeoffer, som er
den højeste vanære og en gru for Gud.
Sådan beholder paven vel Kristi navn og hans sakramenter; men fordi han har mistet Helligånden, misbruger
han kun disse til gudsbespottelse og tager Guds navn forfængelig. Sakramenterne gør han til en menneskelig gerning; men til forjættelsen om syndernes forladelse ved
Kristus føjer han vor egen værdighed og fyldestgørelse, og
fordrejer således alle ting til idel misbrug. Derfor lad os
dog takke Gud, at vi er forløst fra en sådan pest og nu har
den rette erkendelse af religionen og et ret skøn på Den
Hellige Skrift.
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Hvad der sådan siges om det brød og vin, som Melkisedek bragte frem, er rent historisk; men at Melkisedek
velsigner Abraham, og at Abraham giver ham tiende, det
véd vi også er det hovedstykke, hvorpå Helligånden vil, at
man især skal se, såsom der ved Kristi præstedømme antydes, hvilket er evigt og alene har at bestille med at velsigne, så han kan forlade synder og hjælpe alle dem, som
tror på ham, fra døden. Derfor har han med rette navn af
en retfærdig konge og er konge i Salem, det er en fredens
konge.
Men her skal man også mærke, at Moses her giver Gud
et nyt navn; for han siger, at Melkisedek var præst le-el
eljon, det er, for den højeste Gud. Og Salmerne bruger
også ofte dette navn. Men det synes, som om Moses her
bruger dette navn for at gøre en forskel mellem de gudstjenester, som dengang var i brug. For kongen af Sodoma,
Gomorra, refaitterne og babylonierne havde sine særlige
guder og gudstjenester, som jo verden altid er fuld af
mange slags sekter; men de hellige fædre og Ebers efterkommere tjente el eljon, det er, den højeste Gud, som er
en eneste og evig Gud over alle.
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Derfor synge også englene i Luk 2, 14: Ære være Gud
i det højeste; for Satan og hans fordømte engle flyver i luften; men den sande Gud har et højere sæde, til hvilket Satan ikke kan komme. Sådan ville de hellige fædre ved dette
navn udelukke og forkaste mangfoldigheden af guder og
gudstjenester, og ærede alene den Gud, som er den højeste.
Sådan siger Paulus i 1 Kor 8, 5-6: der er mange guder, det
er, verden har mange slags gudsdyrkelser; men vi har kun
én Gud, det er, vi alle hænger ved ham, som har givet sin
søn for os og ved Helligånden samler sig en kirke her på
jorden. Så altså dette er meningen af denne tekst: Melkisedek var præst, profet og prædikant, som holdt sig ren i
erkendelsen af den Gud, der er den sande og højeste Gud.
For dette navn, den højeste Gud, er en almindelig gendrivelse af alle andre guder og gudsdyrkelser. For verden
havde på denne tid også andre præster; men Melkisedek
var den fornemste præst for Gud, den allerhøjeste; han
holdt dengang af glæde over den sejr, som Gud havde givet Abraham, et herligt måltid og gæstebud.
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v19. Han velsignede Abram og sagde: »Velsignet være Abram
af Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord.

Han adskiller her atter Abrahams gudsdyrkelse og tro fra
alle andre gudsdyrkelser hos alle hedningerne. Og her bekræftes og stadfæstes, hvad der sagdes ovenfor i kap. 12,
3, nemlig at ikke Abraham alene skulle være velsignet,
men at også andre skulle velsignes ved ham; for ved ham
var hjælp og velsignelse kommet til hans fjender, som var
under Guds forbandelse og vrede og med rette straffedes
med hårdt fangenskab for deres synds skyld.
Derfor tjener dette til, at Abraham derved skal trøstes
og styrkes i tro og tålmodighed. For efter at han ved offentlig bekendelse blandt hedningerne havde givet Gud
æren, ærer Gud ham atter for hedningerne ved en så herlig
sejr, og her kommer dertil en prædikant, en hellig patriark,
der ikke holdt denne prædiken så simpelt, som Moses her
fortæller det, men uden tvivl brugte dertil alle rette mesterstykker, hvorved man plejer at fremstille en ting ret herlig
og kraftig. Hvad er (har han vel sagt) jeres guder, som I
hidtil har tjent? Min Gud er alene den højeste Gud, som
har givet sine tro tjenere denne herlige sejr og gjort dette
under, som I har set.
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For er ikke det et Guds under, at denne ene mand med
så få medhjælpere slår og jager på flugten så mange og
mægtige konger, for hvem enhver skulle være blevet forfærdet ved den store sejr, de nys havde vundet? Derfor
kast de fæle afguder og falske guder fra jer, som har ført
jer i jeres fjenders hænder og sådan elendighed, og antag
denne vor Gud, som alene gør undergerninger, Sl 136, 4.
Og Melkisedek holdt ikke denne prædiken blot i én
time, eller, om man end ville mene, at han holdt den i én
time, så kom den dog sidenhen ud til de omkringboende
hedninger og kom til mange steder. Og sådan blev ved
denne underfulde gerning den sande kirke såre kostelig og
herlig trøstet og styrket i sin allerstørste nød. Forhen var
Abraham foragtet, og hans kirke var i hedningernes øjne
den mest foragtelige; for derfor måtte han så ofte bryde op
og flytte til andre steder; men nu opvækkes enhver ved
denne herlige sejr, alle løber til i hobetal, og enhver har
lyst til at se denne fremmede, som Gud i det højeste havde
sendt sådan kraftig hjælp.
Men denne tekst, at Melkisedek velsignede Abraham,
udlægger brevet til hebræerne rigelig; og vi skal især
mærke os disse ord, at han kalder ham den højeste Guds

307

velsignede. For i verdens øjne er Abraham, som historien
viser, foragtelig og ringe, og mange andre har vel uden
tvivl forbandet ham; men for den højeste Gud var han velsignet, da han var arving til denne velsignelse, som kvindens afkom skulle bringe. Dette var ikke en timelig, men
ret egentlig en evig velsignelse af Gud.
Men verden priser det timelige, som der står Sl 144,
12, at de ugudelige ønsker sig, at vore sønner kunne være
som planter, der opvokse i deres ungdom, vore døtre som
hjørnestene, der er huggede efter templets lignelse; at vore
hjørner må være fulde og kunne udgive et forråd af spise
efter det andet, at vore får kunne føde tusinde, ja titusinder
på vore gader; at vore okser kunne være vel belæssede, at
der ikke sker indbrud, ej hellere udførsel, ej hellere klagemål på vore gader. Saligt er det folk, som det går sådan.
Men om sådan velsignelse taler ikke Melkisedek her, men
om den evige og åndelige, som henhører til det evige liv,
hvorom den anførte Salme v. 15 også siger: Saligt er det
folk, hvis Gud er Herren. På denne velsignelse bygger
Abraham; men den timelige befaler han Gud.
Havde det nu været ham om den timelige velsignelse
alene at gøre, da havde han jo ligeså let på dette tog kunnet

308

erobre Kana’ans land som det havde været for ham at slå
disse fire konger. Men på denne velsignelse venter han i
tålmodighed, og trøster sig ved det, som ret egentlig var
Guds velsignelse og havde forjættelse om de åndelige og
evige goder, nemlig syndernes forladelse ved det velsignede afkom, og det evige liv.
Sådan adskilles her Abraham ved denne Melkisedeks
prædiken fra alle andre fædre, og der fæstes til hans hus
eller slægt et særligt tegn og såre herligt våbenmærke, til
vidnesbyrd om, at man derfra har at vente Guds velsignelse, og at kirken intet andet sted er end i Abrahams hus
alene og hos dem, som holde sig til Abraham.
Havde nu paven en sådan forjættelse, så kunne han rimelig rose sig af kirkens navn; for kirken sættes på Abrahams hus som på et højt og iøjnefaldende sted, så enhver
kan se, hvor Gud vil have sin bolig, og hvorfra man skal
vente hans velsignelse og det evige liv; for derfor kaldes
også Abraham Herrens velsignede. Engle, verdslige fyrster, præster og dommere kaldes vel også guder, fordi de
fører et guddommeligt embede; men Gud selv kaldes eljon, han som sidder i det høje eller er den højeste; for han
ene og alene er over alt. Derfor fremstiller Melkisedek i
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denne prædiken Abraham som den, hos hvem og i hvis hus
og slægt, der alene er sand kirke, Himmeriget, salighed,
syndernes forladelse og guddommelig velsignelse.
Og til denne herlige prædiken gav denne underfulde
sejr anledning. Sådan blev ikke alene de fangne forløst i
henseende til deres legemer, men der blev også utallig
mange sjæle hjulpet ud af den evige død, idet de af dette
åbenbare mirakel og en så herlig prædiken lærte at erkende
den sande Gud. Derfor er denne sejr, når man ret vil eftertænke sagen, slet ikke uden frugt, men var herlig og underfuld.
Jeg kan huske, at jeg også læste denne begivenhed i
min ungdom; men fordi jeg endnu var en uøvet teolog og
ikke havde haft nogen indsigtsfuld og dygtig lærer, læste
jeg den som en historie i Livius, uden nogen forundring,
så og tænkte ikke på, at Abraham deri fremstilles og prises
for os som den, hos hvem den guddommelige velsignelse
var at finde, det er, syndernes forladelse og evigt liv, al den
stund han alene har forjættelse om afkommet og derfor
kaldes Guds velsignede.
Til vidtløftigere at udvikle Guds navn tjene fremdeles
også de ord, som han siger: han som ejer himmel og jord.
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Det ord kanah betyder at eje eller besidde; deraf kommer
Kain, det er, et erhvervet gods eller en arvedel; dermed
mener han den Gud, som besidder himmel og jord som sin
ejendom. Herved udelukker han da atter alle falske guder,
ja englene, kongerne og de hellige fædre osv. For denne
eneste Gud i det høje tillægger han dette, at han er en husfader, som har himmel og jord til bolig og, ligesom en husfader, regerer alt, hvad deri er, såsom engle, djævle, mennesker, tyranner, tjenere, hellige og vanhellige; for alle
disse er under Guds regimente og hans tjenestefolk, og må
erkende ham som sin husfader og følge hans vilje. En sådan Gud, siger Melkisedek, har Abraham. Han alene er
den sande Gud; og den, der ikke tror dette, kan betragte
dette uhørte under, at han med trehundrede og atten hussvende, som er i pagt med ham, har fældet fire såre mægtige konger, så må han jo bekende, at alle tyranner, ja alle
engle og djævle er i Guds hånd.
Næsten på samme måde beskriver også profeten Daniel Gud, idet han i 5, 23 siger til kong Belshassar: Den
Gud, i hvis hånd din ånd er, har du ikke æret. Ånden, siger
Daniel, som ingen kan undvære et øjeblik, har Gud i sin
magt, og ikke vi. På samme måde priser også Melkisedek
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her den guddommelige majestæt, nemlig at han alene er
den højeste Gud, som har alle ting i sin stærke magt, og
skalter og valter dermed, al den stund han har overgiver
fire mægtige konger i en tiggers og fremmedes, nemlig
Abrahams, hænder. Hvorfor vil I da, siger han, bedrage jer
selv ved at tilbede sten og tro, jeres hænders gerninger?
Hvorfor omvender I jer ikke til Abrahams Gud, som øjensynlig har vist sig for jer som den, der alene har i sin magt
og ejer himmel og jord?
Sådan priser han den Gud, fra hvem velsignelsen kommer, underviser tillige sin kirke og kalder hedningerne tilbage fra deres afguderi til den sande Guds erkendelse. Til
denne prædiken føjer han nu en taksigelse, som man jo
plejer i prædikener, for fuldkommen at slutte sit præstelige
embede. For Abraham styrker han i troen; det øvrige folk
underviser og belærer han om, hvem der er den sande Gud,
viser dem bort fra afguderiet og takker sådan en nådig og
barmhjertig Gud for hans ord og andre gaver.
v20a. Velsignet være Gud den Højeste, som gav dine fjender i
din magt.

Hvad de sproglærde her får i stand for unyttig kiv om ordene, vil vi lade fare, og forblive ved denne enfoldige og
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rette mening, at Melkisedek med disse ord tilskriver Gud
hele underet, som den, fra hvem det er kommet. Som om
han ville sige: sandt er det, Abraham, du har udrettet store
ting; men Gud har gjort det ved dig, og denne sejr er ikke
dig at takke for, men den Gud, som ejer himmel og jord.
Og Abraham hørte gerne dette, at æren for denne gerning blev taget fra ham og tilregnedes Gud, hvem den tilkom, og som havde gjort alt dette ved ham. Han lod sig
nøje med, at han var velsignet af den højeste Gud, og at
hans hus var udset til den sande kirkes sæde; derfor takker
han Gud og giver ham æren; men sig selv lader han nøje
med freden på jorden og velbehag blandt mennesker.
Denne ydmyghed henviser Skriften også os til, for at vi
ikke skal hovmode os af vore gaver, men tænke, at de ikke
er vore, men Guds, så vi sådan endrægtig må love og takke
Gud.
Sådan ser du, at dette er en såre kort prædiken, efter
ordene at regne, men den, der vikler dem ud af hinanden
og udfører dem noget vidtløftig og dygtig, han vil befinde,
at det var en såre lang prædiken, hvori alt berøres, som kan
siges om religionen. For først lærer den, hvem der er den
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sande Gud, og fordømmer og gendriver afguderiet; dernæst formaner den til ydmyghed og taksigelse, fordi alt,
hvad vi har, er Guds skænk og gave.
v20b. Og Abram gav ham tiende af alt.

Denne tekst udlægge jøderne på mange slags vis, fordi ordene lyder, som om Melkisedek gav Abraham tiende. Men
derimod har vi for det første et klart vidnesbyrd i Hebr 7,
2, som ikke alene klart melder, at det var Abraham, som
gav tienden, men deraf også slutter, at Melkisedeks præstedømme er langt herligere end det levitiske, som jo også
velsignelsen selv vidner. For den mindre velsigner ikke
den større; men den større velsigner den mindre.
Men når teksten fremdeles siger, at han gav tiende af
alt, skal man ikke forstå dette sådan, som om Abraham gav
tiende af sit bytte; for teksten siger jo straks efter klart, at
Abraham ikke ville tage en tråd eller skotvinge til bytte,
selv da hele godset blev tilbudt ham af kongen af Sodoma.
Sådan må man ikke tyde de ord af alt om byttet, som Abraham atter tilbagegav enhver, hvem det havde tilhørt; men
om Abrahams eget gods, hvoraf han ikke nu alene, men
hvert år gav præsten Melkisedek tiende.
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For Abraham forholdt sig ydmygt også før denne sejr
og erkendte Sem for den højeste Guds præst og gav ham
tiende, hvilket også Lot og de andre fædre, som levede
dengang, gjorde. For alle disse hædrede præsten Melkisedek som sin ældste, der med sit præstedømme og prædikeembede var forbillede og skygge af Kristi åndelige rige.
Men om den tiende, som Abraham gav, taler Hebr 7, 1
såre viselig og mesterlig, og derved er der et stærkt vidnesbyrd af Helligånden; for ingen ville ellers have set det
heri, som forfatteren af dette brev har set. Først tager han
dette af Sl 110, 4, at Kristus er præst efter Melkisedeks vis,
og slutter deraf kraftig, at han ikke kan være præst efter
Levis vis, heller ikke er en timelig præst, som Aron, men
en evig; for Melkisedek var uden fader og moder, og
havde hverken dages begyndelse eller livs ende. Deraf følger også, at det levitiske præstedømme ganske skulle ophøre og et åndeligt præstedømme komme i dette timeliges
sted; alt dette er mesterlig tænkt, og intet kan indvendes
derimod.
Derefter taler han også om tienden. Abraham er Levis
fader; giver nu han Melkisedek tiende, så kan jo ingen
nægte, at Melkisedek er langt over Levi; for hvem ville
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ikke bekende, at hans præstedømme er langt større, værdigere og herligere, end Arons? Men nu er Kristus en
præst efter Melkisedeks vis. Lad derfor Aron bøje og
bukke sig, og den levitiske gudstjeneste og loven vige,
som en skygge må vige for legemet osv. Sådan slutter han
af en såre fuld og rig ånd, at lovens præstedømme nødvendigvis må ophøre, al den stund der forjættes en præst efter
Melkisedeks vis, for hvem Abraham, Levis fader, ydmygede sig, og hvem han gav tiende, mens Levi endnu var i
hans lænder. Men alt dette kan en flittig læser videre eftertænke og betragte i brevet selv; vi gå videre.
v21–24. Sodomas konge sagde til Abram: »Giv mig menneskene, og behold selv ejendelene.« Men Abram svarede Sodomas konge: »Jeg løfter min hånd til Herren, Gud den Højeste,
skaberen af himmel og jord: Jeg vil ikke have noget af dit, ikke
så meget som en tråd eller en sandalrem! Du skal ikke kunne
sige: Jeg har gjort Abram rig! Selv vil jeg intet have. Men de
unge mænd skal have deres fortæring. Og de mænd, der fulgte
mig, Aner, Eshkol og Mamre, de skal have deres andel.«

Hidtil har vi hørt, at der blev holdt en herlig prædiken i
kongens dal, hvorhen ikke alene kongen af Sodoma selv
kom, men også kongen i Salem og den højeste Guds præst,
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og uden tvivl flere andre byer og landskaber, som alle ønskede Abraham tillykke til denne herlige sejr og takkede
Gud for en så stor og overstrømmende nåde og gave. Derefter ser vi her, at kongen af Sodoma, undervist ved denne
prædiken af kongen i Salem og omvendt ved denne Abrahams underfulde sejr, nu taler såre venlig med Abraham,
som han forhen havde foragtet som en tigger og fremmed,
som ikke havde noget til eje i dette land, og ikke alene ønsker ham tillykke med denne herlige sejr, men også tilbyder ham alt godset til bytte, og selv vil være fornøjet, om
han blot kan få de levende personer selv til gave.
Nu var dette ikke lidt gods; for disse fire konger havde
plyndret alt vidt og bredt omkring og samlet et stort bytte;
og dog tilbyder han med al villighed Abraham dette bytte
og begærer selv kun folket, det er, kvinder, søstre, døtre
og borgere, ynglinge, små børn osv.; for alt dette betyder
nefesch, folket. Men det ord rakusch, som vi har oversat
godset, betyder alt, hvad man har af forråd, husgeråd, ejendom og gods, foruden mennesker, så han altså overgiver
Abraham alle slags kvæg, klæder, guld og sølv og hvad
mere gods der var, for at han kan tage det til sig som den,
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der havde tilkæmpet og erobret sig det; når han kun lader
ham beholde folket.
Men ligesom kongen af Sodoma med rette må roses,
fordi han viser sådan gavmildhed mod Abraham og anser
ham for en mand, der er en sådan løn værd, sådan bliver
også Abraham selv, der med fare, arbejde, møje og omkostning havde opnået denne sejr, fremstillet som et eksempel på alle dyder for hele verden, og især for hele kirken, fordi han så frejdig afslår alt dette, som tilbydes ham,
og atter overgiver og indrømmer det til enhver, hvem det
forhen tilkom, sådan at han ikke engang vil beholde en
tråd eller en skotvinge af hele byttet.
Heraf kan man da se, at hans hjerte var uden al ærgerrighed, begærlighed, pengegerrighed og andre laster, som
ofte findes også hos store mænd. For hvor forskellige herfra er ikke vore adelsmænd, herrer og fyrster, som med ret
eller uret river til sig, så meget som de kan rumme; når nu
til dags en fyrste bare får en landsby mere, så lader han
straks sin titel og sit våbenmærke udvide og forny; derfor
har de da heller ikke en dråbe af sådant adeligt blod, som
der var hos Abraham. For i alt, hvad de foretager sig, søger
de sin egen ære, berømmelse og nytte. Abraham derimod
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søger kun næstens nytte, vil ikke blive rig af dette bytte;
vil ikke engang tage en tråd deraf.
Og denne måde at tale på er os ikke bekendt, men er
såre eftertrykkelig. Det ord chut betyder en tråd; og det
bruges her på en billedlig måde, ligesom når man bruger
ordet jern og derved forstår et sværd. Sådan læser vi i
Josva 11, 18 om den røde tråd, som var bundet til vinduet;
og derved menes ikke en almindelig tråd, men noget flettet, som et tov eller en snor. Sådan står der i Højsangen 4,
3: dine læber er som en skarlagens snor. På denne måde
må det også her forstås, sådan at Abrahams mening er: jeg
vil ikke alene ikke have kvæget, okserne, æslerne, endsige
da folket eller fangerne; jeg vil ikke alene ikke have klæderne, som kjortlerne, kapperne, skoene osv., men begærer end ikke en stump snor, hvormed man binder sammen
en kjortel eller sko. Og denne måde at tale på var dengang
uden tvivl almindelig. Som når vi nu til dags siger: jeg vil
ikke have så meget, som der kan ligge på en negl.
Sådan siger også Johannes om Kristus i Mark 1, 7: jeg
er ikke værd at løse hans skorem, hvorved han viser en
såre stor ydmyghed. I andre tjenester ser vi, at tjenerne berører deres herrers arme, sider og fødder, når de skal

319

hjælpe dem med noget; dette, siger Johannes, formaster
jeg mig ikke til, men er ikke engang værdig at løse hans
skorem. En sådan måde at tale på er såre kostelig og eftertrykkelig, når man kan forstå, hvad dette folk på denne tid
mente dermed.
Men her kunne en sige: hvorfor opfører Abraham sig
så stolt og foragtelig, at han så groft foragter og afslår,
hvad denne konge så villig og ærbart byder ham? Nu var
det dog sandelig rimeligt at fordre eller tage tilbage, hvad
krigen havde berøvet ham; desuden har denne sejr kostet
ham stor fare, møje og arbejde; hvorfor afslår han da alt
dette, som med al ret tilkom ham som sejerherre, og nu
desuden af kongen bydes ham til gave?
Svar: alt dette er et kraftigt bevis for, at Abraham forstod de guddommelige forjættelser ganske anderledes, end
jøderne forstår dem endnu den dag i dag. For disse er
endnu i den indbildning, at forjættelserne i Den Hellige
Skrift henhører til dette elendige og usle liv her på jorden;
men Abraham lader kongens foræring og gave fare, uanset
at han havde den legemlige forjættelse om landet Kana’an
i sine hænder, dertil med guddommelig ret havde kunnet
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beholde alt dette gods (for han var sejrherren); for han kender til et andet, større og varigere gode, nemlig det velsignede afkom; med den lader han det bero og overlader alt
det andet i Guds vilje, river intet til sig, da lejligheden dertil bydes ham, men venter, indtil Herren selv tilskikker
ham det og giver ham det i hænde.
For han ser, hvordan folkene er sindede. Ganske vist
tilbyder kongen af Sodoma ham, for ikke at findes utaknemlig mod ham, alt godset, foruden de fangne mennesker, i retskaffen ydmyghed; men hvad ville vel følgen
være blevet, om Abraham havde taget imod disse gaver,
som blev tilbudt ham? Uden tvivl ville disse folk have
sagt, at Abraham var blevet rig af deres gods, hvilket intet
andet havde været, end at de utallige og evige forjættelser,
som var skænkede Abraham, ganske var blevet undertrykt
og fordunklet.
Derfor gør han ret i at afslå alt dette, som tilbydes ham,
og ikke at tage en tråd deraf, så at enhver kan vide og forstå, at alt det, som sidenhen skænkes Abraham, alene
skænkes ham af Guds velsignelse, og ikke af menneskers
gunst og velgerning.
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Fordi han derfor er vis på, at Gud vil vise ham velgerninger, og at han ved hans velsignelse vil få mere land og
gods, end kongen af Sodoma eller nogen anden, hvem det
så er, kan skænke ham, så afslår han med rette denne tilbudte gave. Kære, siger han, tilføj mig ikke denne hån og
skam, at du, konge af Sodoma, har gjort mig rig, og at jeg
ikke skulle have haft noget, hvis ikke du havde gjort dette;
men tag dit bytte og gods og drag bort; jeg vil ikke lade
mig noget fratage af dette, at jeg alene vil rose mig af min
kære Gud og hans forjættelser, som ejer himmel og jord;
du er alene konge over dem i Sodoma, derfor vil jeg holde
mig til ham, som giver, velsigner og hjælper; men dig vil
jeg lade fare med alt, hvad du har, som et menneske, der
selv trænger sin ejendom.
Sådan ser vi, at alle disse dyder rigelig boede i denne
hellige patriark. For i den højeste kærlighed tjener han for
sin broder Lots skyld den, som aldrig havde været hans
velgerning værd. Da han får overhånd og vinder sejr, tænker og beflitter han sig ikke på, hvordan han kan forøge sit
gods og sin magt, men har et hjerte uden al ærgerrighed,
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begærlighed og anden attrå, og hænger kun fast ved forjættelserne om det evige liv og ved ham, som ejer himmel
og jord.
Dette skulle de blinde jøder betragte hos sin fader
Abraham, som de her priser, og deraf lære, hvilken skikkelse Messias’ rige har, ved hvilket Abraham her alene
hænger fast, og hvorover han lader fare landet Kana’an
med alle dets ejendomme og skatte. For Messias var ham
ikke forjættet på den måde, at han skulle have et rige i Sodoma eller i landet Kana’an, og ligne andre verdslige fyrster og konger; men at han skulle være den højeste Gud,
som kunne give meget mere end kongen i Sodoma, som
ganske vist havde kunnet gøre Abraham rig, men ikke
havde kunnet hjælpe ham mod synden og døden.
Derfor ser vi heraf, hvor vanartede Abrahams efterkommere er, og ulige ham. For Abraham lader det bero
med de åndelige og evige goder, men de timelige foragter
han kækt; jøderne derimod digter og tragter ikke efter andet, end hvad der er timeligt; det åndelige bryder de sig så
lidt om, at de forfølger evangeliets prædiken og er den
fjendske, fordi den er en lære, som ikke taler om rigdom
og magt, men kun om syndernes forladelse.
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Sådan beskrives Abraham her for os som den, der er
fuld af tro og håb på det evige liv, hvorfor han bruger
denne timelige velsignelse alene som en mark eller en anden ting, der henhører til legemets nødtørft, men ikke giver hjertet noget at bestille; for sit hjerte lader Abraham
hænge ved den guddommelige nåde og forjættelse om det
kommende afkom, efter lærdommen i Sl 62, 11: Når jer
falder rigdom til, da sæt ikke hjertet dertil. Han har vel hustru, tjenere og tjenestepiger; men alt dette har han, som
den, der ikke har det, og er en ret munk. For han foragter
af hjertet al vellyst, verdens ære og gods, og lader hele sit
hjerte ikke digte og tragte efter andet, ikke håbe på andet
end forjættelsen om Kristus; denne alene længes han efter
og begærer, men alt andet stiller han dybt under denne herlige gave og foragter det næsten.
Derfor anvender de sin flid og sit arbejde vel, og gør
kirken større gavn, som foreholder folket sådanne historier
eller legender. For hvad er alle hellige (med undtagelse af
profeterne og apostlene) imod denne Abraham, som længe
har omgåedes med verden og tillige regerer og beskikker
det borgerlige og huslige liv, og dog med en stærk ånd, der
alene hænger fast ved det guddommelige og evige gode,
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foragter alt dette og træder det under fode? Han bryder sig
ikke om andre verdslige konger, eller om, hvad folk ville
sige og dømme derom; men det vil han beholde helt og
uforfalsket, at han må rose sig af den højeste Gud, som
ejer himmel og jord.
Men på sin næste tænker han sådan, at han, mens han
foragter og giver slip på sin egen ret, er sådan sindet og
vil, at andre skal få sin ret ubeskåret, og vil ikke være så
retfærdig og fuldkommen for sin person, at han derved
skulle gøre andre skade; derfor vil han, at de mænd Aner,
Eskol og Mamre skal beholde sin del hel og ubeskåret, og
vil sådan ikke ved sit eksempel få noget frataget dem. Sådan rimelighed er også en herlig dyd; for man finder
mange, som er retfærdige og fromme på en så forkert
måde, at de vil tvinge alle andre til at følge deres eksempel, hvilket er en stor urimelighed og slet ikke kan tåles.
Hvad nu angår Abrahams husfolk, da har vi også hos
dem skønne eksempler på fromhed og lydighed. For disse
mænd havde været Abrahams medhjælpere i denne krig,
og havde med rette kunnet fordre sin del af byttet, som de
havde erhvervet med stor møje og arbejde. Men Abraham
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giver dem ikke mere deraf, end mad og drikke, og dog fortørnes eller knurrer de fromme tjenere ikke derover, men
vil findes lige med sin herre, og efterfølger gerne hans
fromhed og opførsel.
Af sådanne eksempler skulle man fastsætte en bestemt
ret og alle slags god orden; for Gud havde givet denne verden en mand, rigelig og fuldkomment benådet med alle
herlige dyder, imod hvem de store og herlige mænd
Æneas, Achilles, Agamemnon osv., som hedningerne praler meget af, er intet. For her ser vi et eksempel på tro på
Gud, som ingen kan gøre ham efter; så er også hans retfærdighed og kærlighed til menneskene stor og fuldkommen.
Men her hører du ikke om faste, om særlig spise, om
kronragning, om særlig klædedragt, hvorom man hører
meget i pavens løgnagtige historier; men Abraham spiser
og drikker med sine, hvad der er for hånden; men tro og
kærlighed beviser han med al flid.
Og det var ikke forgæves, at Gud på denne tid antændte sådant lys for verden. For ved dette Abrahams væsen blev uden tvivl mange af hedningerne bevægede og
foranledigede til at antage Abrahams Gud. Men hvis nogle
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ikke lod sig bevæge ved et så herligt eksempel, så skete
det med rette, at de blev givet hen til et sind, som intet
duer, Rom 1, 28, og til sidst vil Gud straffe alle utaknemlige, som den følgende historie om sodomitterne vil vise.
Derfor skal vi holde fast ved et så herligt eksempel, og
i hele vort liv flittig foreholde os det, for at følge det efter.
For apostlenes og profeternes kald var et særligt; sådan
kan heller ikke Kristus og Johannes Døberen sammenlignes med nogen; men alle disse prædikede kun en kort tid,
hvorimod Abraham både levede en lang tid og udførte
mange underfulde gerninger. Derfor anses han med rette
for alle andre helliges hoved.
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Femtende kapitel
v1. Senere kom Herrens ord til Abram i et syn: »Frygt ikke,
Abram, jeg er dit skjold! Din løn skal blive meget stor.«

Dette er det fornemste kapitel, som man skal læse med højeste andagt og flid. Men nu er jeg i denne tid sådan overlæsset og forhindret med kirkens nød og anliggender, dertil også med hof-sager, at jeg ikke kan så omhyggelig, som
behov gøres, eftertænke alle sager, som indeholdes i dette
kapitel. Derfor vil vi simpelthen behandle det som ordene
lyder.
Nu har vi hidtil hørt om Abrahams herlige sejr og
Guds underfulde gerning, hvormed han åbenbarede sig for
hin verden, for at derved alle mennesker skulle lokkes og
bevæges til at antage Abrahams Gud, som alene er mægtig
og den højeste.
Her følger nu derefter om anfægtelse og trøst, som
Moses alt sammen indfører her og forbinder så nær med
denne beretning om Abrahams sejr, at det ser ud til, at han
ikke har givet stor agt på begivenhedernes virkelige orden
og følge, som han dog ellers plejer at gøre. Derfor mener
da en uerfaren læser ofte, at profeternes prædikener og
skildringer følger på hinanden uden nogen orden; men de,
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som er erfarne i åndelige sager, véd, at ingen orden er sikrere, bedre og almindeligere, end at der efter trøsten altid
følger og opstår ny fare, ulykke og forvirring.
Sådan følger her efter Abrahams herlige sejr, hvorved
hans tro uden tvivl blev såre styrket og hans hjerte særlig
trøstet, især da ypperstepræsten Sems alvorlige prædiken
kom dertil, en ny anfægtelse; men hvad det var for en, kan
man af historien ikke tilstrækkelig erkende. Dog er så meget vist og slår ikke fejl, at fordi Gud i disse ord tiltaler
Abraham og befaler ham ikke at frygte, er disse ord ikke
faldet forgæves og uden årsag; men Abraham, der kort i
forvejen var glad og vel til mode som en sejrherre, må nu
atter være blevet overilet og overfaldt af ny fare, sorg og
skræk.
For hvorfor havde denne formaning til ikke at frygte
og denne forjættelse om en så stor løn været fornøden, hvis
det ikke var kommet derhen med ham, at han enten næsten
fortvivlede om Guds beskyttelse, eller mistvivlede om belønningen?
Derfor vil vi her følge den sædvanlige regel, som
Salme 30, 7-10 foreholder os, som et almindeligt eksem-
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pel for alle hellige: "Jeg sagde i min tryghed: Jeg skal aldrig vakle. Herre, i din nåde gjorde du mit bjerg til en fæstning; men du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af rædsel. Til dig, Herre, råbte jeg, jeg bad Herren om nåde:
Hvad vinder du ved mit blod, når jeg går i graven? Kan
støvet takke dig og fortælle om din trofasthed?”
Dette er den sædvanlige måde, hvorpå Herren øver de
hellige og omgås med dem. For Gud fører og styrer sine
hellige underlig. Da Abraham først er blevet trøstet ved sin
underfulde sejr, er han i en så stor åndens glæde, og så
frimodig og tryg ved Guds gave og velgerning, at han siger
i sit hjerte: Jeg skal aldrig rokkes; men snart slår alt om
med ham, så han ligesom David må sige: Du skjulte dit
ansigt, da blev jeg forfærdet.
Men hvorfor eller hvordan styrer Gud det på denne
måde? Hvorfor skænker han ikke sine hellige en bestandig
og fuldkommen glæde? Det véd jeg ikke. Kun ser jeg
denne regel og dette sædvanlige eksempel hos alle hellige,
også hos deres hoved, den herre Kristus selv, som undertiden jubler i ånden og takker Gud med glæde i Helligånden, men sidenhen atter bedrøves i sin ånd, påkalder Gud
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om beskyttelse, beder om hjælp og klager, at han er forladt
i den dybeste nød, som man kan se af Sl 6 og Sl 22.
Derfor skal vi vel lære denne måde og dette eksempel
med de hellige, ja den rettergang, som han holder med dem
og fører mod dem. Abraham havde kort i forvejen været
glad over denne sin herlige sejr. For Gud havde gjort hans
navn berømt blandt alle hedninger, som boede omkring;
derfor havde han kunnet befrygte, at han ville komme i
fare for at synde ved forfængelig ære og selvros. For denne
vor natur kan ikke tåle noget mindre end sin egen ære og
Guds velgerninger. Derfor vender Gud sit ansigt lidt bort
fra ham og lader ham styre sig selv; straks følger da angst,
møje og arbejde. Sådan siger også Paulus i 2 Kor 1, 8-9:
Vi var overmåde besværede over evne, så vi endog mistvivlede om livet; ja, vi havde selv fældet den dom hos os
selv, at vi måtte dø, så at vi ikke skulle forlade os på os
selv, men på Gud, som opvækker de døde. For Gud hader
den formastelighed, som vi har hos os selv. Men nu er den
en synd, som stikker i vor natur, og driver og lokker alle
hellige, især de allerhøjeste, til at synde mod den første
tavle.
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For hvad angår den anden tavle, da er lysten tilstrækkelig dødet i dem, så de hverken anfægtes af tyveri, eller
af horeri, eller af mord, sådan som det går unge folk, hvis
kød endnu er stærkt og friskt. Men de angribes af en anden
langt sværere fare, nemlig de store og høje synder mod den
første tavle, såsom formastelig tillid til sig selv og sin
kraft, selvros og indbildning om egen retfærdighed og visdom. Med sådanne uhyrer har de hellige uden ophør at
kæmpe. Og Abraham, Moses, Aron, David har allermest
at bestille med at overvinde og betvinge formastelighed og
hovmodighed hos sig.
Derfor synes også Abraham, som ordene tilstrækkelig
viser, at have været i en sådan anfægtelse. Da derfor Gud
ser, at han står i fare for at komme ind på formastelighed,
vender han sit ansigt bort fra ham, og forebygger sådan
hans fristelse. For dette er vores alles fælles skrøbelighed,
at når Gud giver herligere gaver, opblæses den gamle
Adam og bliver stolt; for han ser, at andre ikke har sådanne
gaver. For at derfor denne synd ikke skal forføre de hellige
og bringe dem til fald, giver Gud Paulus en Satans engel,
der slår ham, for at han ikke skal hovmode sig af de høje
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åbenbarelser, 2 Kor 12, 7. Derfor har man et skønt eksempel om en biskop, som, da han blev nødt og tvunget til
præsteembedet, faldt på sine knæ og anråbte Gud om, at
han dog ville fritage ham for dette embede, eller, hvis han
endelig ville, at han skulle påtage sig det, da bad han, at
Gud først ville befri ham fra forfængelig ærgerrighed og
hovmodighed. For er ikke Paulus, den højeste apostel, sikker for denne syge, ja kan han ikke hjælpes mod denne
synd på anden måde, end at han lader Djævelen plage sig;
hvor meget må da vi ikke frygte, som står så dybt under
Paulus og slet ikke kan sammenlignes med ham?
For af naturen kan vi ikke andet end hovmode os af
Guds gaver og blive stolte deraf, ligesom vi atter ganske
fortvivler, når de fratages os. Og her behøves det ikke at
trækkes gamle begivenheder frem, som er sket før os. For
hvad andet har vel opvakt Müntzer, gendøberne, nadverfornægterne, Zwingli og Oekolampadius og bragt dem til
at træde frem, end gruelig formastelighed og ærgerrighed?
Kan nogen skrive fire ord græsk eller udlægge en eneste
salme, straks hovmoder han sig og opblæses af sin kundskab ligesom en surdej, så han indbilder sig, at han svæver
i luften, højt over alle mennesker.
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Denne fordærvelige syge har jeg i tide lært at kende,
og er blevet belært derom af så mange historier i Den Hellige Skrift. I evangeliets begyndelse, da Gud førte mig på
underfulde veje mod al min vilje ind på dette væsen, for at
kalde det sådan, bad jeg derfor Gud af mit ganske hjerte,
at han dog ville fri mig fra dette onde og bevare mig for
sådan synd; deri hørte han da min bøn og har holdt mig fri
for denne anfægtelse, dog ikke så ganske fri, at jeg jo har
følt den; men Gud har ladet mig få så fuldt op af opgaver,
sorger, fare, møje og arbejde, at jeg let har kunnet glemme
al ærgerrighed og få den ud af hjertet.
Og hvis ikke Gud på denne måde bevarer os derfor, så
ville denne store og hæslige synd tage os alle til fange. Vel
føler ungdommen og sidenhen den mandlige alder sin
plage og anfægtelse; for kødet fristes af utugt, hjertet med
gerrighed, vrede og had og lignende drifter, hvormed hjerterne anfægtes på mange slags måder; men alt dette er
kampstykker og synder, der hører under den anden tavle,
og som med tiden taber sig og slukkes.
Når vi derfor mener, at vi nu har kæmpet ud mod disse
synder og har overvundet dem, så angribes vi straks på timen af en ny og langt heftigere kamp mod den første tavle,
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hvori vi må stride mod hovmodet, ærgerrigheden og den
tillid, som vi sætter til os selv ved vore gaver. For at derfor
Paulus kunne reddes fra denne syge, måtte han i sit kød
føle Satans torn: at jeg ikke, siger han 2 Kor 12, 7, skal
hovmode mig af de høje åbenbarelser, er der givet mig en
torn i kødet, nemlig en Satans engel, for at han skal slå mig
på munden. Men hvor mange er der nu vel, som når de ser
Paulus, tænker og mener, at han må lide sådan anfægtelse?
Og hvem skulle ikke tro, at han for længst havde overvundet denne anfægtelse og trådt den under fode? Og dog viser han i brevet til romerne, at han står i en langt større
fare. For han klager i kap. 7, 23, over, at han tages til fange
under syndens lov, som er i hans lemmer.
Hvordan vil da nogen, fordi han ser og erfarer sådant
hos en så stor apostel, holde sig fri for al fare? Og sådan
var nu også Abraham endnu i kødet; hvad under er det derfor, om han, efter at Gud har givet ham en så herlig og
mægtig sejr, har hovmodet sig af sin lykke og er blevet
stolt og formastelig? For at han derfor ikke skulle hovmode sig alt for meget, tilskikkede Gud ham en stærk og
svær anfægtelse, for at hans mod derved kunne brydes, og
han selv ydmyges.
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Skønt vi derfor ikke kan vide, hvad det var for en anfægtelse, så er det dog troligt, at han led noget sådant, som
hvad vi kort ovenfor anførte af salmen. Efter at han havde
vundet sejren, var han glad i ånden og har vel med høj
stemme sunget Gud lovsange; har vel sagt: Jeg skal aldrig
rokkes, Sl 30, 5-7. Men da Gud skjulte sit ansigt for ham,
kom der sørgmodighed, der sådan indtog hans hjerte og
ængstede ham træt, at han ganske og aldeles glemte sin
herlige sejr og mente, at han nu var aldeles forladt af Gud.
Derfor skal vi omhyggelig mærke sådanne historier, så
vi kan trøste dem, som er sørgmodige. For anfægtelse tilskikkes os, for at vi ikke skal hovmode os af de gaver, som
vi har. Men skønt det er tungt, at føle sådan angst og sørgmodighed i hjertet, så skal vi dog trøste og opretholde os
dermed, og agte al skade og besvær ringe derimod, at vi
véd, at syndernes forladelse forbliver ukrænket, uforandret og sikker. Det skal vi se hen til, og foretrække denne
gave for alle andre, ja skal i sammenligning dermed foragte alle andre gaver, hvor store og iøjnefaldende, de så
end er. Når vi nu gør det, så bliver vort hjerte lidt roligt og
får trøst.
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Gud giver ganske vist sine store gaver, sådan som han
her giver Abraham en herlig sejr; men dog udøser han
endnu ikke fuldkommen sine gaver, eller giver sig selv
ganske til eje. Og om du nu har større gaver, end måske
Abraham eller Moses, så har du dog endnu ikke Herren
selv; for han holder sig tilbage og unddrager sig os ligesom, så vi, når vi er uden for anfægtelse og alt står vel og
sikkert til med os, da alligevel skal frygte ham og ikke sige
med de sikre: Jeg skal aldrig rokkes. For så snart vi synger
denne sang, så følger straks efter: Du skjulte dit ansigt for
mig, da blev jeg forfærdet. De, som derfor uden for kampen og anfægtelsen anser sig for uovervindelige, de forfærdes og forskrækkes alt for meget, når så anfægtelsen
sætter ind på dem.
Men nu sker dette ikke af den grund, at Gud skulle
være blevet anderledes til sinds eller har bortvendt sin
nåde fra os og vil nægte os syndernes forladelse; men hans
vilje, at han ved sin søn, til hvis rige han har kaldt os, vil
gøre os salige, forbliver sikker, fast og uforanderlig. Men
følelsen af denne nåde unddrages og berøves os en tid. De,
som derfor i klostrene har smagt og følt lidt af en sådan
anfægtelse, har kaldt den en gudsbespottelsens ånd; andre
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har med et mildere og mere passende ord kaldt den en unddragelse af nåden. Og da jeg var ung, læste jeg dette i deres
bøger, men kunne ikke forstå det, før jeg begyndte at læse
Den Hellige Skrift.
Nu er det heller ikke en ringe trøst, at man véd, at nåden ikke er ganske ophævet, men sikker, bestandig og
uforanderlig, skønt følelsen og erfaringen af den for en tid
unddrages, og der trænger frygt og skræk ind, som sådan
træffer og bedrøver hjertet, at mennesket giver sig over i
utålmodighed og mener, at han ikke kan tåle Guds vrede
og således gør Gud ganske til en djævel.
Denne anfægtelse følte Kristus i Getsemane, Matt 26,
41, da naturen kæmpede og stred med ånden, og ånden
ganske vist var villig, men kødet skrøbeligt, det er, han
forfærdedes, bævede og blev ængstet og bedrøvet; for ingen føler nogen ret sorg, medmindre Gud forlader ham;
ligesom hellere ingen kan være ret bedrøvet, som Gud er
hos. Sådan er sørgmodighed et tegn på, at Gud er veget fra
os og en tidlang har forladt os, som bruden i Højsangen
kap. 2, 9 klager over, at hendes brudgom står bag væggen
og kigger gennem sprækkerne. Hvor dette sker, der går det
da, som Sl 107, 27 siger: De drev omkring og ravede som
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den drukne, og al deres visdom blev opslugt. Men når så
Gud igen, som der står i Visdommens Bog 3, 9, lyser ind
i vore hjerter med sin barmhjertigheds glans, da må de
glæde sig, om de så end, som Stefanus i ApG 7, 57, bortrives i lidelser og død.
Derfor er det såre nyttigt, at man betragter sådanne eksempler og deraf lærer, at de hellige, når de er stærke i
Helligånden, er stærkere end Satan selv. Og når de så igen
gribes og trænges af anfægtelse, bliver de så frygtsomme
og mismodige, at de frygter endog for et raslende blad. For
derved påmindes vi om vor svaghed, så vi, om vi end har
store gaver, dog ikke skal hovmode os, men forblive i ydmyghed og frygte Gud. For hvem der ikke gør det, fra ham
vender Gud sit ansigt bort, og da følger der skræk og forsagthed.
Dette har jeg villet sige til indledning i dette kapitel,
hvori vi har et klart eksempel på, at Gud fører sine hellige
underlig, det er, lader dem øves og prøves på mange slags
måder, for at de ikke skal falde fra eller hovmode sig af
sine gaver og blive opblæste mod andre, som ikke har
dem. For de, som gør dette, de forarger sin næste, så han
falder.
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Derfor skal især de, som sættes til lærere i kirken for
at vejlede andre, bede imod denne anfægtelse, som mod
sin højeste og mest fordærvelige fjende.
For andre synder, som vrede, utålmodighed, drukkenskab, er af naturen så skændige, at man må skamme sig
derfor; for de, som begærer dette, véd, at de synder, og
skammer sig derfor derover; men forfængelig ære og formastelig tillid til egen visdom eller fromhed er en sådan
synd, der ikke agtes eller erkendes for synd, men folk takker endog Gud derfor, sådan som farisæeren gør i evangeliet, Luk 18, 11, og glæder sig derover, som over en særlig
gave af Helligånden. Derfor er det en sådan skade og djævelsk syge, som der hverken er råd eller hjælp for.
Derfor bevarer her Gud den hellige Abraham derved,
at han efter en sådan herlig sejr lader ham falde i en sådan
anfægtelse, at han atter må trøste ham med en røst fra himlen. Men skønt vi, som sagt, ikke kan vide, hvad det var
for en anfægtelse, så viser dog omstændighederne, at det
har været en såre svær og hård anfægtelse, der gjorde
Abraham ganske modløs og bedrøvet. Måske var Abraham, som hans ord viser, bekymret for en arving; for Gud
havde forjættet ham landet Kana’an og evig velsignelse;
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men fordi Sara var ufrugtbar, og håbet om en arving næsten ganske var ham frataget, tænkte han: Hvordan går det
til, at Gud, der er så nådig, ikke beskærer dig en søn? Måske har du fortørnet ham, og han har forandret sit hjertelag
og sind mod dig.
Om nu dette har været hans anfægtelse, vover jeg ikke
at påstå. Derfor bliver jeg stående ved den almindelige regel, at når Gud har glædet sine hellige, gør han dem snart
igen bedrøvede, så de ikke skal hovmode sig og blive
sikre; når han har levendegjort dem, så fører han dem ned
til Helvede, for atter at føre dem ud derfra. Om vi end derfor ikke så ganske kan forstå, hvad der var Abrahams særlige anfægtelse, så tager vi dog ikke fejl, når vi efter denne
almindelige regel taler sådan derom.
For disse ord: Frygt ikke, Abram, er såre tydelige og
vægtige, og vise, at der hos den hellige mand var stor frygt
og bæven og vantroens rette anfægtelse. For hvorfor skulle
Gud ellers have tilføjet disse ord: Jeg er dit skjold og din
meget store løn? Derfor har han vel tænkt: måske har Gud
udvalgt og udset sig en anden, som han vil skænke denne
forjættelse; og hvem véd, om han ikke med denne sejr har
ment alt, hvad han har forjættet dig?
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For når Gud drager sin hånd bort, laver kødet sig en
forunderlig disputerkunst og talekunst. Derfor sætter Gud
imod disse hårde stød, hvormed Abrahams hjerte bestormes, tre mægtige ord: Frygt ikke, jeg er dit skjold og din
meget store løn. Som om han ville sige: For hvem vil du
frygte, når jeg er dit skjold? Hvad vil du der videre, skal
gives dig, når jeg er din løn? Véd du da nogen større løn
for dig end landet Kana’an eller hele jorden? Dette er en
såre herlig trøst og viser også, hvilken stor anfægtelse og
frygt Abraham må have følt.
Hvad angår, at teksten siger, at Herren talte med Abraham i et syn, da har vi hidtil ikke haft denne måde at tale
på. I 1 Mos 12, 1 siges ligefrem; at Herren talte med Abraham; siden i v. 7, står der, at Herren åbenbarede sig for
Abraham; sådan står der også her, at Herren talte med
Abraham. Men det sker på en ny måde, nemlig i et syn.
Denne forskel lærer os, at der er tre slags profetier eller tre
slags åbenbarelser, som klart omtales i Fjerde Mosebog
12, 6-8, hvor Gud siger: ”Er der en profet blandt jer, giver
jeg mig til kende for ham i et syn, taler til ham i en drøm.
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Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses, han er den betroede i hele mit hus, med ham taler jeg ansigt til ansigt,
ligefremt og ikke i gåder, han får Herrens skikkelse at se.”
Et syn, eller åbenbarelse i en bestemt skikkelse, er det,
når Gud åbenbarer sig i et eller andet billede for ånden,
ikke i søvne, men i vågen tilstand; ligesom jo Abraham
sandelig ikke sov, da Herren talte dette til ham. For han får
befaling til at gå ud, se til himlen og tælle stjernerne. Derfor så han dette syn, som viste sig for hans ånd, mens hans
øjne var åbne og vågne, og det var ikke et foster af hans
egen tanke.
Men nu plejer sådanne syn at være billeder, som trænger en udlæggelse og forklaring. Sådan da profeten Amos
i kap. 7, 1 i et syn ser Gud stå og danne græshopper, da
eftersletten begyndte at spire frem. Disse græshopper betyder kongen i Babel, og han, som danner græshopperne,
er Gud, som vil lade denne straf gå over sit folk. Dette kalder Moses et syn eller en åbenbarelse.
Dernæst kommer drømme, som Skriften ofte omtaler,
nemlig når et sovende menneske, hos hvem sanserne hviler og ikke forretter sin gerning, ser billeder for sin ånd.
Sådan ser Farao i 1 Mos 41, 1 og Nebukadnezar i Dan 2,
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1 i søvne billeder, som viser dem, hvordan det skal gå i
fremtiden.
Og Augustin skriver en skøn historie om en læge, der
anså artiklen om de dødes opstandelse og sjælens udødelighed for tvivlsom, at der nemlig i søvne viste sig for ham
en såre skøn yngling, som tiltalte ham venlig og spurgte,
om han kendte ham? Da nu den sovende havde svaret, at
han ikke kendte ham, men alligevel tilstod, at han så og
hørte ham, sagde ynglingen: Hvordan kan du se mig, da
du jo sover, og dine øjne er lukkede? Og hvordan kan du
høre mig, da jo heller ikke dine øren er åbne, men er lukkede, i søvnen? Lær derfor og tro nu, at der også er andre,
åndelige øjne, hvormed de, som tror på Kristus, ser ham,
når deres legemlige øjne ved døden lukkes eller meget
mere ganske og aldeles mistes. En sådan skikkelse viste
der sig for denne læge. Og ellers vidner Skriften ofte, at
Gud på denne måde ofte har åbenbaret fromme mennesker
kommende ting.
Men her spørges nu, hvordan og hvorpå man kan erkende rette drømme? Og hvordan man, når man ser et sådant syn, kan vide, om det kommer fra Gud eller fra Djævelen? For hedningerne har også set, at hjerterne på mange
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slags måder bedrages ved sådan indbildning i drømme.
Derfor siger Cato: Drømme skal man ikke bryde sig om
eller lægge nogen vægt på. Og Sirak siger i 34, 6-7:
Drømme har bedraget mange, og det fejlede dem, som håbede på dem. Og fordi overtro og nysgerrighed giver menneskenes hjerter meget at bestille, så spotter Satan ofte
folk derved. Derfor er det ikke let altid at erkende dette og
skelne ret. Dog viser Den Hellige Skrift os denne sædvanlige regel, at de drømme, hvorved Gud åbenbarer noget,
sådan indpræger og indgraverer sig i hjertet, at ikke alene
forstanden, men også viljen bevæges på en usædvanlig
måde. For Nebukadnezars hjerte var blevet sådan rørt og
truffet af drømmen, at han truede sine vise med døden,
hvis de ikke udlagde ham drømmen, Dan 2, 5, for hans
hjerte kunne ikke slå sig til tåls, hvis ikke drømmen og
dens betydning åbenbaredes ham på ny.
Men ligesom også Satan kan bevirke både drømme og
syner, hvorved han narrer og bedrager de uforsigtige, sådan er den tredje åbenbarelsesmåde ganske sikker og ubedragelig, nemlig når Gud taler mundtlig med Moses, 4
Mos 12, 8, og dertil giver Helligånden, som sænker ordet
ned i hjertet og gør det vist og sikkert.
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For da Abraham hører forjættelsen om det velsignede
afkom og derved tillige modtager Helligåndens åbenbarelse, forstår han den ikke alene, sådan som jøderne gør,
om det kødelige afkom og den legemlige velsignelse, men
i hans hjerte opstår dette nye lys om syndernes forladelse
og forsoning med Gud.
Derfor er denne åbenbarelsesmåde, at Gud taler
mundtlig og med sin lysende glans oplyser hjerterne, meget sikrere end drømme og syner.
Men når her står, at Herren talte i et syn, skal vi forstå
dette sådan, at Abraham hørte Gud tale i synet, det er, han
hørte ikke alene ordet, men dette ord var overskygget og
indhyllet i billedet af ham, som talte med ham, hvad for et
billede det nu end var; for Moses angiver ikke det.
v2-3. Abram svarede: »Gud Herre, hvad kan du give mig, når
jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving.«
Abram sagde: »Du har ikke givet mig afkom, så min hustræl
skal arve mig.«

Disse ord viser, som sagt, på en måde, hvad det var for en
anfægtelse, Abraham kæmpede med, at Gud måtte trøste
ham fra himlen dermed, at han ville beskytte og rigelig
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velsigne ham. Og det er intet under, om han snublede noget i disse tanker og bekymringen for en arving, og mente,
at Gud var vred på ham. Men ovenfor sagde jeg, at skønt
Moses ikke udtrykkelig siger, hvad det var for en anfægtelse, så giver dog Den Hellige Skrift, fordi den behandler
og foreholder os disse de helliges eksempler, os nogle
vink, hvorefter man kan erkende og bedømme anfægtelserne. Derfor har vi en almindelig antydning til, at Abraham begyndte at tvivle på Guds beskyttelse og velsignelse.
Men hvad der var årsagen til denne tvivl og tanke, siges ikke med klare og udtrykkelige ord. Dog synes Moses
hemmelig at antyde, at Abrahams husfoged, Eliezer, hovmodede sig over ham og sikkert håbede, at hele den velsignelse, som var Abraham forjættet, ville gå over på ham,
fordi Abrahams ægteskab var ufrugtbart.
Dette antydes først derved, at Abraham med sådan
sørgmodighed og sukken klager over, at han ingen arving
har. For sådanne ord, som han bruger, kommer ikke af latter eller jubel, men af stor bedrøvelse og hjertesorg: jeg
går bort uden børn, siger han, og Eliezer fra Damaskus
skal arve mig. For hvad andet kunne han vel også håbe i
denne sin alderdom og med en ufrugtbar hustru? Du har,
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siger han, givet mig en herlig sejr, har velsignet mit hus,
men du giver mig ingen arving. Han, som er min tjener,
har dette håb, at han efter min død skal arve alt, som du
har forjættet mig, og beholde det.
Ved disse tanker er hans hjerte uden tvivl blevet over
al måde bedrøvet og ængstet. Og denne mening bekræftes
af Herrens svar, som siger til ham i v. 4: Nej, han skal ikke
arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Sådan var dette
egentlig Abrahams anfægtelse, at han frygtede for, at forjættelsen fra hans afkom og slægt ville gå over på hans
tjener. Og denne anfægtelse var ikke ringe, især da tjeneren hovmodede sig af dette håb. For kødet og verden er
afskyelig fordærvet ved ærgerrighed og tragter med stor
flid efter ære. For sådan tragtede Kain efter kongemagten
og præstedømmet og slog derfor sin broder ihjel, 1 Mos 4,
8. Sådan også Ismael, 1 Mos 21, 9; og Esau, 1 Mos 27, 41;
og derover fortørnedes også Sara og drev moderen med
hendes børn ud af huset, 1 Mos 21, 10. Kort sagt, sådan
har til alle tider de ugudelige tilranet sig kirkens navn og
titel og smykket sig dermed.
Sådan vil papisterne, gendøberne, nadverfornægterne
og de, som har afstedkommet alt oprør, såsom Müntzer og
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andre, ikke være andet end kirken, ja give sit liv derfor,
skønt de dog ikke er noget mindre end kirken. Men de
sande hellige, som er den sande kirke, sukker og bedrøves,
når de ser, at de ugudelige så sikkert og formastelig tilegner sig Guds velsignelse og forjættelse, ligesom vi nu til
dags må se og tåle, at paven praler højt af, at han er kirkens
hoved, da det dog er sikkert, at han ikke tragter efter andet
end at fylde verden med afguderi.
Denne anfægtelse fik også David at føle, da han blev
forjaget fra sit land og befaler Sadok atter at bringe Guds
ark tilbage til byen og siger til ham: ”Bring Guds ark tilbage til byen! Hvis jeg finder nåde for Herrens øjne, lader
han mig komme tilbage, så jeg igen får arken og dens bolig
at se. Men skulle han sige, at han ikke længere bryder sig
om mig, så må han gøre ved mig, som han finder for godt.”
2 Sam 15, 25-26. David havde såre klare og sikre forjættelser om et evigt kongerige, og dog gribes han af en så
stærk anfægtelse, at han tvivler på, om Gud atter vil hjælpe
ham til hans rige, og overlader dette til ham.
Ligesom derfor de ugudelige i sin store tryghed river
forjættelserne til sig, sådan ydmyger de hellige sig under
Guds vældige hånd, 1 Pet 5, 6, og giver sig under ham i al
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frygt og ærbødighed. Skønt derfor Abraham ved Guds ord
var forvisset om den kommende velsignelse, så falder han
dog i tvivl, idet han betragter sit ufrugtbare ægteskab og
sin tjeners håb og planer.
Og sådan ser vi, at dette er den sædvanlige gang med
kirken og de verdslige magter, at de kæmper mod hinanden om forjættelserne. Paven med sine vil være kirken; sådan vil også muslimerne være kirken, og dog er ingen af
dem det. Sådan også kætterne, som anstifter alle forargelser, omstyrte den sunde lære og er fjender af Kristi kors,
som Paulus med tårer klager i Fil 3, 18-19. De er ikke vissere på nogen ting end på, at de er kirken, og roser sig uden
ende deraf imod den sande kirke.
Sådan var, som det synes, dette Abrahams anfægtelse,
at hans tjener hovmodede sig over ham og foragtede ham.
For skønt Abraham havde en klar forjættelse om sit afkom,
som kap. 12, 7 og 13, 15 viser, så var der dog nogle, der
drev spot med de guddommelige forjættelser, sådan som
kætterne plejer, og bragte Abraham derhen, at han begyndte at tvivle derpå. For sådan har de vel sagt, at man
ikke måtte forstå forjættelsen om det naturlige afkom, men
om en fremmed, som han havde i sit hus, al den stund jo
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Abraham nu var gammel og Sara ufrugtbar, og Gud ikke
havde givet ham nogen befaling eller noget vink om, at
han skulle tage en anden hustru.
Sådan var forjættelserne sikre; men Djævelen blandede sin disputerkunst ind deri og gjorde en forskel mellem den naturlige og fremmede eller i barns sted antagne
afkom. Denne forfalskning og forskel bedrøver og bekymrer den hellige patriark sådan, at han ydmyger sig og underkaster sig under Guds vilje, men ikke uden stor bekymring og sorg i hjertet. For han mener, at han er forladt af
Gud, og at Gud har forandret sin vilje imod ham. Derfor
trøster også Herren ham og byder ham ikke at frygte: Jeg,
siger han, er dit skjold, vil beskytte dig mod det onde og
overøse dig med rig velsignelse, og den, som skal være din
arving, skal være dit eget kød og blod.
Alt dette stemmer overens med andre eksempler i
Skriften. Selv om vi derfor ikke på en prik kan sige, hvad
der var Abrahams særlige anfægtelse, så følger vi dog den
almindelige regel, som mange eksempler i Skriften stemmer overens med. Sådan er Abraham nu i stor sorg, og
kommer med sine tanker derhen, at han slutter, at han er
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forladt af Gud. For han frygter for, at de trøstelige forjættelser, som var ham givet, ville gå over på hans husfoged,
som måske havde vist sig mandhaftig i dette slag og havde
mange børn. Dette eksempel støder den hellige mand, så
han tænker: Hvorfor giver Gud ikke også mig børn, da han
dog giver min tjener så mange? Måske skal han blive min
arving osv. På denne måde har han uden tvivl bragt sin
klage og sit såre bedrøvede hjertes tanker for Gud.
v4. Da lød Herrens ord til ham: »Nej, han skal ikke arve dig,
dit eget kød og blod skal arve dig.«

Disse ord tjener til at forsikre og trøste Abraham, for at
han også med vished kan vide den person, som skal modtage velsignelsen. Denne arving, siger Gud, skal komme
af dit kød og blod, derfor skal du ikke forstå forjættelsen
sådan, som andre udlægger og tyder den; det skal være dit
kødelige afkom, derfor tro mig og ikke dem.
Men i denne tekst indeholdes også en hemmelig trøst
og nyttig lære. De ugudelige hænger, som sagt, denne ærgerrighed ved, at de river til sig og tillægge sig de guddommelige forjættelser; derfor forfølger og plager de den
sande kirke. Derfor er der nu intet andet råd, end at vi befaler vor sag til Herren, som Moses gør i den hårde strid
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mod Kora, Datan og Abiram, 4 Mos 16, 15. For disse var
slet ikke at afholde fra sit foretagende, men så sikre deri,
at de ikke ville eller kunne lade sig belære. Derfor bringer
Moses denne sag for Guds dom og beder, at Gud ikke vil
se til deres offer. Derfor kommer da Guds kendelse og
dom, hvorved den sande kirke bekræftes og forsikres.
Sådan har Müntzer, gendøberne og andre med fuldt alvor sat sig imod os, gruelig angrebet vort rygte og vor ære
og fornærmet os med alle slags skældsord og bespottelser.
Men vi har holdt os efter denne regel, bestandig blevet
ved med ordet og overgivet og befalet os og vor sag til
Gud; men æren og berømmelsen har vi gerne overladt til
vore modstandere. For vi vidste, at man ikke skulle kives
derom; men det vidste vi, at Gud havde betroet os sit ord,
for at vi skulle opretholde dette purt og rent. Og mens vi
anvender alt vort arbejde og al vor flid derpå, skikker Gud
det sådan, at vore modstandere stedse falde hen den ene
efter den anden, men sandheden bliver stående fast. Ligesom derfor Abraham her forvisses ved Guds ord, for at han
skulle være ganske vis på den forjættelse, som hans husfolk forfalskede for ham, sådan plejer Gud altid at være
hos sin kirke, når den er i nød, og styrke og forvisse den.

353

Men her har de sproglærde en strid om det hebraiske
ord meschek, som vi har oversat ved den, som forestår mit
hus. Herom lader jeg dem stride, som er kyndige i dette
sprog; for det kommer ikke an på, om Eliezer var Abrahams husfoged eller mundskænk. For det er nok for os, at
der her handles om den fornemste person i Abrahams hus,
som tillagde sig forjættelserne, fordi han havde fortrin såvel i værdighed som i børnenes antal.
Ligesom jo Kain under Adam, Esau under Isak, Ruben
under Jakob, Judas under Kristus og apostlene anmassede
sig forrangen og forjættelserne. Men navnet Eliezer er lige
så meget som Lazarus og betyder Guds hjælp. Også deraf
er da måske denne tjener blevet opblæst og har ment, at
han i virkeligheden fortjente dette navn, fordi han havde
det fornemste embede i Abrahams hus og var fra en berømt by i Syrien, så han har indbildt sig, at han var en første eller ligesom en fornem person, og langt højere end
Abraham selv, der ikke havde et så prægtigt navn, heller
ikke et så berømt fædreland eller en så rig velsignelse i sin
ægtestand.
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Hvordan det derfor så end er med ordet meschek, så
véd vi, at om vi end ikke har truffet den nøjagtige ordbetydning, så har vi dog truffet den teologiske og rette mening bedre end rabbinerne. For alt dette er en af de farver,
hvormed de hellige afmales i Skriften, nemlig at de må tåle
oprør og sekter, selv blandt sine egne husfolk; for de må
leve blandt de ugudelige, som af naturen er oprørske og
hovmodige. Derfor ængster og plager disse de hellige, som
overgiver sig til sin Gud og befaler ham sin sag. Han kommer da til sidst og trøster og styrker de ydmyge, men adspreder dem, som er hovmodige i deres hjerters tanker,
Luk 1, 51. Sådan siger Johannes i 1 Joh 2, 19: De er udgået
fra os, men de var ikke af os.
For Djævelen lader ikke de hellige og kirken i fred;
men når én sekt enten er blevet adsplittet eller ydmyget, så
indfinder sig straks en anden, som Paulus siger i Apostlenes Gerninger 20, 29-30: ”Jeg véd, at når jeg er borte, vil
der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk
for at få disciplene med sig.”
Ganske på samme måde gik det Adam, Abraham, Isak,
Jakob; også Kristus selv, der havde sin Judas, i hvis sted

355

paven er kommet, som endnu den dag i dag bedrøver kirken og plager og anfægter den på mange slags måder. Derfor lad os befale vor sag til Gud, så vil de i sin tid finde sin
rette dommer, som det gik med Kora, Datan og Abiram, 4
Mos 16, 31.
v5. Så tog han ham udenfor og sagde: »Se på himlen, og tæl
stjernerne, hvis du kan.« Og han sagde: »Så mange skal dine
efterkommere blive.«

Vi ser her atter, at den anfægtelse, som ramte og plagede
den hellige mand Abraham, ikke må have været ringe,
fordi Gud tiltaler, og trøster ham med så mange ord og
også føjer et tegn dertil. For Gud taler ikke forgæves. Vi
kunne mene, at det var nok med, at han så klart og tydelig
havde fået forjættelsen om en kødelig søn, der skulle fødes
af hans legeme; men nu føjer Herren her også et tegn dertil, byder ham at gå ud, at se til himlen og tælle stjernerne,
og forjætter ham en utallig slægt.
Ligesom jeg derfor ofte har sagt, at sådanne historier
af den grund er herlige, fordi Guds ord lyder i dem, sådan
skal vi med rette agte denne tekst højt, fordi Gud taler så
mange ord til Abraham. For han taler ikke anderledes med
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ham end en ven med en anden fortrolig ven. Og sådan plejer Gud at gøre; det er også hans art, at når han først har
bedrøvet og øvet sine, viser han sig allervenligst og hengiver sig hel og holden til dem.
Men at han byder Abraham at tælle stjernerne, er et
bevis på, at Abraham havde dette syn om natten, mens han
måske lå i suk og tårer. For det er ret sådanne høje anfægtelsers vis, at de overlister og overfalder hjerterne, når de
er alene. Derfor står der i Skriften ofte om natlig og ensom
bøn, som anfægtelsen lærer og driver til.
Da nu Abraham var grebet og overfaldt af sådanne sørgelige tanker, kunne han ikke sove, derfor stod han op og
bad; men mens han beder sådan og kæmper med sig selv,
åbenbarer Gud sig for ham og taler venlig med ham, sådan
at han, lysvågen, ganske henrykkes i dette syn.
Ligesom Peter, da han i ApG 12, 9 om natten føres ud
af fængslet, først ikke føler, at dette virkelig sker, men mener, at han ser et syn eller er i en drøm, men snart efter, da
han kommer til sig selv, ser, at det virkelig sker: sådan forekommer også dette syn her Abraham, og dog føler han,
at det virkelig forholder sig sådan, og at han ikke bedrages
i en drøm. For sådanne syn har denne art, at de fører folk
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ud af sig selv, som Lukas siger om Peter: da han kom til
sig selv, for forhen havde han ment, at han så et syn i
søvne, og følte ikke, at det i virkeligheden skete sådan, at
han ved en engel førtes ud af bånd og fængsel.
Sådan skete dette syn om natten og var dog ikke en
drøm, men en virkelig begivenhed; for Abraham hørte
Herrens stemme, gik du af sit kammer under fri himmel
og så på stjernerne, hvordan de blinkede og lyste, og derpå
hørte han til sidst forjættelsen om sit utallige afkom og
slægt.
Men ovenfor (kap. 13, § 147. 148.) talte jeg om forskellen mellem denne og den forrige forjættelse, hvori det
forjættes ham, at hans slægt skal blive som sandet ved havet. For Moses antyder her på en skjult måde, at denne
forjættelse gælder det åndelige og himmelske afkom,
mens han ovenfor alene taler om den legemlige afkom;
hvorfor da også her tilføjes:
v6. Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.

Denne tekst har aldrig noget menneske udlagt rigeligere,
klarere og kraftigere end Paulus i Romerbrevet fra det
tredje kapitel til det tolvte. Men sådan udlægger han den,
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at han viser, at man må forstå denne forjættelse om afkom
eller slægt ikke alene om det timelige eller legemlige afkom, men om åndelige og evige arvinger. For Moses tager
ikke en lignelse af jordiske eller timelige ting, men af himmelske. Derfor er også forjættelsen himmelsk, og handler
ikke om kødets børn, men om åndens, eller, som Paulus i
Rom 9, 8 kalder dem, forjættelsens børn; det forstår man
klart af Paulus.
Men at Moses derved tilføjer: Han troede på Herren,
det er den første tekst i Skriften, som vi hidtil har haft om
troen. For de øvrige tekster, som Moses ovenfor har fremsat, kræve kun troen, men berømmer, priser eller roser den
ikke; såsom den om kvindens afkom, ligeledes befalingen
til Noa om at bygge arken og truslen om Syndfloden; befalingen til Abraham om at forlade sit land osv. Alle sådanne forjættelser eller trusler er Guds ord, der kræve
troen, men ikke priser den, sådan som denne tekst her.
Derfor er den også en af de fornemste tekster i hele Skriften.
Og Paulus har ikke alene på det omhyggeligste udlagt
den, men han lægger den også med stor flid kirken på
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hjerte, når han tilføjer, at dette er skrevet ikke for Abrahams skyld alene, der sidenhen er død, men også for vor
skyld, at vi derved skal have lærdom og trøst (Rom 4, 23;
15, 4). Dette er at behandle Skriften på ret apostolsk vis,
og at udlede af den en sådan almindelig sætning, for hvilken alle Helvedes porte forfærdes, og som de må være
fjendske, nemlig at alle de, som tror Guds ord, er retfærdige.
For at jeg derfor ikke ved min udlæggelse og udvikling
skal formørke den allerbedste lærer og udlægger af Skriften, vil jeg blot kort fremsætte min mening derom. Læs
Paulus, og læs ham på det opmærksomste, så vil du finde,
at han af denne tekst grundfæster og opbygger den fornemste artikel i vor tro, som verden og Djævelen ikke kan tåle,
nemlig at troen alene gør retfærdig og salig, Rom 3, 28,
og at troen intet andet er end at give Guds forjættelser sit
bifald og slutte med sikkerhed, at de er sande. Og af denne
grund indeslutter forfatteren af Hebræerbrevet i 11, 1 såre
mesterlig alt, som de hellige har gjort, under troen, og siger, at de har gjort alt ved tro; for uden tro er det umuligt
at behage Gud, Hebr 11, 6 og når Gud forjætter noget, så
vil han have, at vi skal tro det, det er: være visse på, at det
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er vist og sandt, og ikke tvivle på, at det jo vil gå sådan,
som forjættelsen lyder.
Hvis derfor nogen ville spørge, om også Abraham var
retfærdig før denne tid, da ville jeg svare: Ja, han var retfærdig, fordi han havde troet på Gud. Men det har Helligånden her klart bevidnet, at, fordi forjættelsen er om et åndelig afkom, da skal du med vished drage den slutning eller følge heraf, at alle de, som antager dette afkom eller
tror på Kristus, er retfærdige.
Abraham havde vel også dengang, da han på Guds befaling forlod sit fædreland og vovede sig ud i elendigheden, en herlig tro; men at gøre dette befales ikke os alle.
Derfor tilføjes heller ikke der, at Abraham troede Gud, og
det tilregnedes ham til retfærdighed; men her sætter Helligånden det, hvor han taler om det himmelske afkom, for
at denne lære må bekræftes i kirken for alle tider, at alle
de, som med Abraham tror denne forjættelse, i sandhed er
retfærdige. For dette ord har Helligånden villet sætte klart
og tydelig i denne tekst som den, hvor det egentlig hører
hjemme, nemlig at retfærdighed ikke er andet end at tro
Guds forjættelser.
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Men her opstår nu megen tale om loven og troen, nemlig om loven gør retfærdig, og om troen ophæver loven
osv. Alt dette giver Paulus i Rom 4 besked på, idet han
mesterlig lægger vægt på tidsforholdene, nemlig at Moses
i dette kapitel taler om den retfærdighed, hvormed Abraham retfærdiggjordes før loven og før alle lovens gerninger, ja før lovens folk og førend Moses, lovgiveren, var
blevet født. Derfor er retfærdigheden ikke alene ikke af
loven, men er før loven, og loven eller lovens gerning gør
intet dertil.
Hvordan, er da loven ganske unyttig og udygtig til retfærdighed? Ja sandelig. Og troen alene uden gerninger
gør salig? Ja sandelig. Eller hvis du ikke vil tro det, da
fornægt Moses, som siger, at Abraham var retfærdig før
loven og før lovens gerninger, ikke fordi han havde ofret
sin søn, der endnu ikke var født, heller ikke fordi han
havde gjort denne eller hin gerning; men fordi han troede
Gud, som gav ham forjættelse.
Her tales ikke om nogen forberedelse til nåden, ikke
om nogen tro, der har fået sin rette skikkelse ved kærligheden, eller om nogen forudgående dygtighed; men det siges, at Abraham dengang var midt i synder, frygt og tvivl,
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og midt i sit hjertes højeste bedrøvelse og uro. Hvordan
erhvervede han da retfærdigheden? Svar: Kun på denne
måde, at Gud taler, og Abraham tror hans tale. Men dertil
kommer Helligånden, der som et sikkert og troværdigt
vidne sandelig kan tros, og siger, at netop det, at han tror
eller denne tro er retfærdigheden, eller af Gud tilregnes
ham og anses for en retfærdighed.
Men fordi de ord, som Herren taler til Abraham, især
gå på det åndelige afkom, nemlig Kristus, så udfolder Paulus i Gal 2, 16 denne hemmelighed, åbenbarer det og siger
rent og klart, at retfærdigheden er ved troen på Kristus.
Lad os derfor være tilfredse med denne mening og holde
fast på den, så hverken Djævelens eller pavens raseri og
vrede skal rive os bort derfra.
For at Djævelen er denne lære fjendsk, kan ses deraf,
at han ikke alene nu til dags så gruelig anfægter og frækt
spotter og fordømmer den ved pavens kreaturer; men her
lægger også rabbinerne for dagen sin dårskab og sit fjendskab mod Kristus. For sådan oversætter de denne tekst:
Abraham troede på Gud og tænkte om ham i retfærdighed,
det er, han troede Gud og tænkte, at han var retfærdig og
ville give ham et afkom, fordi han var retfærdig, det er,
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fordi han ville se hen til den hellige fader Abrahams fortjeneste og hellighed. Sådanne tanker er rabbinerne og
Kristi fjender vel værdige. For sådan fordrejes hele teksten
og meningen, forjættelsen og nåden udelukkes, og den
menneskelige retfærdighed bekræftes, da dog Paulus just
med denne tekst kraftig kæmper mod denne mening, som
en ugudelig.
Om det hebraiske ord chashab som vi har oversat med
tilregne, betyder at tilregne eller at tænke, derom vil jeg
ikke stride stort, da begge ord komme ud på én og den
samme mening. For hvis den guddommelige majestæt om
mig tænker, at jeg er retfærdig, at mine synder er mig forladt, at jeg er befriet fra den evige død, og jeg med taksigelse i troen antager og griber disse Guds tanker om mig,
så er jeg sandelig retfærdig, ikke ved mine gerninger, men
ved troen, hvormed jeg griber og fatter Guds tanker.
For Guds tanker er sandhed. De kan ikke bedrage nogen eller slå fejl; griber jeg dem derfor med min samvittighed og faste tanker, ikke med en usikker og tvivlende
mening, så er jeg retfærdig. For tro er en bestandig og sikker tanke eller tillid til Gud, at han er nådig ved Kristus,
og at han for Kristi skyld har fredstanker mod os, og ikke
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tænker på at vredes på os og straffe os. For disse to, Guds
tanke eller forjættelse, og den tro, hvormed jeg griber
Guds forjættelse, er hos hinanden og hører sammen.
Derfor gengiver Paulus ordet chashab med rette ved
ordet at anse, hvormed han også ser hen til Guds tanker,
ligesom ved ordet tilregne; for tror du Gud, som giver dig
forjættelsen, så holder eller anser Gud dig for retfærdig.
Og her tales hverken om loven, eller omskærelsen, eller ofrene, at Gud vil anse dem for retfærdighed; men dette
gør alene hans tilregnelse, og alene hans tanke om os, at
han vil være os nådig. For Abraham skænkes retfærdigheden, ikke da han gør gerninger, men da han tror. Retfærdigheden gives heller ikke til troen som en gerning af os,
men for den Guds tankes skyld, som troen griber.
Derfor er det såre skønt, at Paulus sådan indprenter ordet tilregne. For sådan siger han i Rom 4, 4-5: den, som
har gerninger at fremvise, tilregnes lønnen ikke af nåde,
men som skyldighed; den derimod, som ikke har gerninger, men tror på ham, som retfærdiggør den ugudelige,
ham tilregnes hans tro til retfærdighed. Og kort i forvejen
i 3, 20 siger han, at ingen kan blive retfærdig ved lovens
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gerninger. Men nu véd man, hvad lovens gerning er, nemlig de allerhøjeste og skønneste dyder. Skulle de da ikke
gøre noget til retfærdighed? Slet intet, siger Paulus; men
kun Guds barmhjertighed gælder; alle vore gerninger forkastes.
For skønt Gud fordrer vore gerninger og dyder, og
ikke vil have, at vi skal følge kødets lyster, men alvorlig
byder, at vi ikke alene skal betvinge disse og holde dem i
tømme, men ganske og aldeles dræbe dem, så kan de dog
ikke nytte eller hjælpe os noget for Guds dom; for de er
besmittede med den syndige lyst. Hvis derfor Gud ikke
vender sine øjne bort fra vore synder, ja fra vor retfærdighed og vore dyder, og holder os retfærdig for den tros
skyld, som holder sig til hans søn, da er det ude med os.
For vi frelses og saliggøres alene ved nåde og barmhjertighed eller ved denne tilregnelse. Sådan er her vor lære
grundfestet, at vi bliver retfærdige for Gud alene ved Guds
barmhjertighed, som antager os som retfærdige.
Og Paulus har af denne tekst ligesom af en brønd øst
sine ord, hvormed han i brevene til romerne og galaterne
giver og tilskriver troen retfærdigheden, ikke gerningerne
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eller loven. Men se, hvor efterladende, blinde og uagtsomme lærerne før os har været; for også Lyra har forfalsket denne tekst med sin udlæggelse.
For Lyra siger, at det, som retfærdiggør hjertet, er
troen, når den har fået sin dannelse og rette form ved kærligheden. Derfor anser han den for en bar og kraftløs tro,
som ikke er tilberedt ved kærligheden, og forkaster den.
Men hvad er dette andet end at sige, at Gud ikke agter på
troen, men alene ser hen til kærligheden og gerningerne?
Men hvordan stemmer dette med Moses og Paulus? For
får troen først ved kærligheden sin rette form og dannelse,
så følger jo deraf, at det især er gerningerne, som Gud ser
hen til; men er det gerningerne, så er det jo os selv. Sådan
skulle da kærligheden eller gerningerne være de levende
farver, men troen skulle være et stumt skrifttegn, en kraftløs, unyttig ting, som ikke var værd at bryde sig særlig om.
Og sådanne dårlige tanker komme intet andet steds fra,
end af stor blindhed og uvidenhed i Den Hellige Skrift,
hvorved lov og forjættelse, tro og gerninger kastes om hinanden og sammenblandes, da de dog skulle stilles såre
langt fra hinanden. For forjættelsen er hovedstykket og det
fornemste i denne lære; til den slutter troen sig, eller, for
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at sige det tydeligere, troen griber forjættelsen. Men når
denne griben er uden nogen tvivl og sikker, da kaldes den
tro og retfærdiggør, ikke som nogen vor gerning, men som
Guds gerning; for forjættelsen er en skænk, gave eller
tanke af Gud, hvorved Gud tilbyder os noget; og det er
ikke vor gerning, som om vi skulle gøre og give Gud noget, men vi får alene af ham af hans nåde og barmhjertighed.
Den, som derfor tror Gud, når han forjætter noget, og
holder ham for sanddru og for en sådan Gud, som vil
holde, hvad han har lovet, han er retfærdig, eller anses og
holdes for retfærdig.
Dernæst er også loven derhos; for Gud giver ikke alene
forjættelser, men byder og befaler også. Men nu hører det
til loven, at du retter din vilje efter den og er Gud lydig,
når han befaler dig noget.
Må nu ikke enhver sige, at det er en såre bagvendt ting,
sådan at slutte, at forjættelse og lov er ét og det samme?
Men skal de derimod adskilles fra hinanden, sådan at troen
alene griber forjættelsen, mens gerningerne tjener loven,
er det da ikke en stor tåbelighed, at man foregiver, at troen
i sig selv er en bar og ufuldkommen ting, og siger, at troen
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ikke retfærdiggør på anden måde, end når den har fået sin
form og dannelse ved kærligheden? Hvorfor lader man
ikke disse to, troen og gerningerne, hver beholde sin plads
og sin værdighed inden for sine grænser?
Tro er sandelig intet andet, formår heller ikke andet
end at skænke forjættelsen bifald og tro på den; men såfremt nu dette bifald eller denne tro anses for retfærdighed,
hvorfor foregiver du da, du tåbelige ordkløver, at kærlighed, håb og andre dyder af Gud holdes for retfærdighed?
Jeg véd vel, at dette er herlige Guds gaver og påbudt
af Gud, tillige at de ved Helligånden opvækkes og opretholdes i vore hjerter; jeg véd også, at troen ikke er disse
gaver. Men her spørger vi om, hvad der tilhører og tilkommer enhver af dem i særlighed, ligesom når du i hånden
holder flere slags frø, og jeg ikke spørger om, hvad slags
frø det er, som ligger ved hinanden, men hvad der er ethverts ejendommelige kraft og virkning.
Sådan sig nu her klart og tydelig, hvad troen i sig selv
alene gør og virker, og ikke, med hvad for dyder og gerninger den er omgivet eller prydet. Nu griber troen for sig
alene forjættelsen, tror Gud på hans ord, og når Gud tilbyder og giver den noget, strækker den hånden ud derefter
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og tager imod det. Dette er alene troens særlige gerning.
Men kærligheden, håbet, tålmodigheden og andre gerninger omgås med andre ting og har sin særlige plads, mål og
grænse, inden for hvilke de holder sig; for de griber ikke
forjættelsen, men udfører befalinger; de hører Gud, når
han byder og befaler, men hører ikke, hvad han forjætter,
sådan som troen gør.
Sådan har vi her et klart og sikkert vidnesbyrd af Skriften for, at retfærdigheden tilregnes troen, det er, at Abraham, fordi han troede Gud, af Gud anses og regnes for retfærdig. Noget sådant siger Skriften ikke om gerningerne.
Dette skal man derfor bedømme efter Skriften som den
rette grundvold, og ikke efter sofisternes tåbelige og dårlige tanker, som tænker sådan: Se, det er ikke nok, at du
tror, du må også gøre gode gerninger. Ligesom om vi
lærte, at Gud alene gav forjættelser, og ikke også pålagde
loven og bød os, hvad vi skulle gøre og undlade.
Men når Gud giver forjættelser, så handler han selv
med os og giver og tilbyder os noget. Når han derimod
byder og befaler ved loven, kræver han noget af os, og vil,
at vi skal gøre noget. Derfor skal man holde fast ved denne
forskel, at troen, som har at gøre med Gud og hans løfte
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og griber dette, alene gør retfærdig og salig, mens kærligheden, som har at gøre med Gud og hans befaling og bud,
er Gud lydig og udretter hans befaling.
Men ligesom forjættelsen og loven må adskilles fra
hinanden, sådan skal også troen og kærligheden, og troens
og kærlighedens mål adskilles fra hinanden. Og man skal
slet ikke høre på denne fordærvelige forklaring om troen,
der får sin rette form og dannelse ved kærligheden, men
afvise og forkaste den, da den giver og tillægger kærligheden alt, men berøver troen alt.
Og man skal alene give agt og se hen til Den Hellige
Skrift, som tilstrækkelig vidner og beviser, at ingen kan
gøre loven fyldest. For loven kræver af dig, at du skal elske Gud af dit ganske hjerte og din næste som dig selv, 5
Mos 6, 5; 3 Mos 19, 18. Men sig mig, hvem gør det? For
også de helliges kærlighed er ufuldkommen og bliver ofte
forstyrret og forhindret ved frygt, vantro og utålmodighed
i ulykken. Hvor bliver der da af, at troen skal få sin rette
form og dannelse ved kærligheden? For vil Gud ikke anse
dig for retfærdig, førend du har elsket ham af ganske hjerte
og holdt loven, så bliver du aldrig retfærdig.
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Lær derfor, at du ikke må tilskrive din kærlighed, dine
gerninger og fortjenester retfærdigheden; for disse er altid
besmittede, ufuldkomne og plettet, hvorfor de tiltrænger,
at man bekender sin uværdighed, ydmyger sig og beder
om nåde, men alene tilskriver Guds nåde og barmhjertighed den, alene forjættelsen om Kristus, som troen tager
imod og dermed forsvarer sig mod Guds dom og sin samvittighed. Dette er den rette, rene og sande lære. Derimod
er hin sofistiske lære om den ikke dannede og den dannede
og tilberedte tro af Djævelen, som udslukker læren om
troen og forvirrer os med muslimske og jødiske vildfarelser; derfor skal vi fly og forkaste den, som Djævelen og
Helvede selv.
Vi véd jo godt, at troen aldrig er alene, men bringer
kærligheden og mangfoldige andre gaver med sig. For
den, der tror på Gud og, er vis på, at han vil os vel, al den
stund han har skænket os sin søn og med sin søn håbet om
det evige liv, hvordan kan han vel andet end elske Gud af
ganske hjerte? Hvordan kan han andet end frygte og ære
ham? Hvordan kan han andet end beflitte sig på et taknemligt hjerte for så store gaver og velgerninger? Hvordan kan
han andet end bevise Gud tålmodighed i ulykke? osv.
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Sådan fører troen en hob såre herlige og skønne dyder
med sig og er aldrig alene; men derfor skal man ikke
blande det ene sammen med det andet, og tilskrive andre
dyder eller gerninger, hvad der alene hører troen til. Troen
er ligesom en moder, hvoraf disse børn, de skønne dyder,
udspringer og fødes; hvis derfor troen ikke først er til
stede, vil du forgæves søge efter disse dyder. For hvor den
ikke har grebet forjættelserne om Kristus, kan hverken
kærligheden eller andre dyder findes der, skønt øjenskalkene og hyklerne praler meget deraf og en tidlang foregiver opdigtet fromhed.
Derfor skal man skelne forjættelsen fra loven. Forjættelsen kræver tro, men loven kræver gerninger. Forjættelsen er sikker og fast og sker visselig, for Gud opfylder den,
men loven sker ikke, for vi, som skal opfylde den, er mennesker, det er svage, skrøbelige og elendige syndere.
Sådan grunder vor retfærdighed sig ikke på lov og gerninger, fordi vi ikke fuldkommen kan opfylde loven, men
på forjættelsen, som er fast, sikker og uforanderlig. Når
derfor troen griber den, sker den visselig og opfyldes, og
sådan følger deraf med vished og i sandhed, at troen alene
griber forjættelsen, og også alene retfærdiggør.
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Men loven og gerningerne retfærdiggøre ikke, og dog
skal man forkynde loven, også forkynde og gøre gerningerne, så vi kan lære at erkende og forstå vor elendighed
og skrøbelighed og desto begærligere antage nåden.
Denne teologi er ikke, sådan som de gudsbespottere
papisterne skriger mod os, først fremvokset med os, eller
født af os selv, udtænkt eller opfundet af os; men den hellige Paulus lærer den og beråber sig på Moses’ vidnesbyrd,
som siger, at Abraham troede på Gud, og at dette blev tilregnet ham til retfærdighed, det er, at Abraham af den
grund blev regnet for retfærdig, fordi Gud forbarmede sig
over ham, da han troede forjættelsen. Men nu indeslutter
enhver forjættelse Kristus i sig; for var det ikke for denne
midlers skyld, ville Gud aldrig indlade sig med os. Sådan
er der mellem vor og Abrahams tro ingen anden forskel,
end at Abraham troede på Kristus, som skulle komme, men
vi tror på Kristus, som nu allerede er kommet og åbenbaret, og alle retfærdiggøres vi ved denne tro.
v7. Han sagde til ham: »Jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur
i Kaldæa for at give dig dette land i eje.«

I den romerske kirke er der få, som har skrevet over Moses. Lyra er den fornemste, og sidenhen har andre sluttet
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sig til ham, såsom Hugo. Og Lyra angiver i anledning af
denne tekst en regel, som skal være såre nødvendig til at
forstå Den Hellige Skrift, nemlig at mange ord i Skriften
er at forstå på en dobbelt måde: først efter bogstaven, om
jordiske og legemlige goder, dernæst om åndelige og
evige; og blandt dem regner han også denne tekst.
Og i teologernes skoler er dette en såre bekendt regel,
at man skal forstå Skriften på en firdobbelt måde; først efter bogstaven eller den virkelige begivenhed; for det andet
efter det eksempel og den lære, den giver om gode skikke;
for det tredje efter den himmelske mening; for det fjerde
efter allegorien eller den hemmelige udtydning. Og jeg vil
ganske vist indrømme, at hver af disse kan være ret i sin
betydning; men når vi vil udlægge Skriften ret, skal vor
flid især være rettet på, at vi kan få en enfoldig, ret og
sikker ligefrem mening.
For at udlægge Skriften på flere måder og i flere betydninger, anser jeg ikke alene for farligt og unyttigt at
lære; men det formindsker og svækker også Skriftens navn
og anseelse, da den bestandig skal beholde én og den
samme sikre mening og betydning.
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Skønt jeg derfor her ikke vil forkaste Lyras mening, så
vil jeg dog heller ikke følge ham, fordi han udlægger
denne tekst sådan, at den ganske vist også er en forjættelse
om Kana’ans land, men ikke først og fremmest; for først
og fremmest skal den tale om, en åndelig forjættelse og det
evige liv. Så siger han også, at dette sprog Sl 89, 27-28 og
2 Sam 7, 14: Jeg vil være ham en fader, og han skal være
mig en søn, ganske vist på en måde, men ikke især, er at
forstå om Salomo, Davids søn, men at det især er at forstå
om Kristus.
Dermed mener Lyra at ville være dem, som studere i
Den Hellige Skrift, til hjælp, så de kan klare sig ud af
dunkle sprog. Men jeg mener det modsatte og siger, at man
i kirken ikke uden fare kan følge denne regel, og at det er
ganske unyttigt. For i Skriften skal man overalt lægge an
på, at man kan få et sikkert og enfoldigt skøn på den ligefremme mening, og hvis nogen forandrer denne eller træder af fra den, skal han vide, at han er afveget fra Skriften
og følger en usikker og tvivlsom mening.
Hvad derfor angår denne tekst her, da er det sikkert, at
Moses taler både om den legemlige og åndelige besiddelse; men ikke, som Lyra mener, med de samme ord, men
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med forskellige ord, sådan, at han i nogle ord sigter til den
åndelige, i andre til den legemlige besiddelse. Som han
også gør ovenfor kap. 12, v. 2. 3. Der taler Gud om besiddelsen af landet Kana’an, men til sidst tilføjer han dette
stykke: I dit afkom skal alle jordens slægter velsignes,
hvilket er ligefremme og tydelige ord, der indeholder en
forjættelse om Kristus. Og det ville være en grov og fordærvelig vildfarelse, om Lyra, efter sin regel, ville tyde og
drive disse ord i en anden mening, og på en måde gøre det
legemlige afkom, som jo her især omtales, til et åndelig.
Derfor er altså dette her den fornemste, eneste og særlige mening, at Herren taler om den legemlige forjættelse
om landet Kana’an, og man kan her ikke indrømme eller
tillade nogen dobbelt betydning af den ligefremme eller
bogstavelige mening.
Men vil nogen udspekulere en allegori, og ved Ur i
Kaldæa forstå Helvede, synd og død, men ved Kana’ans
land det evige liv, han vil, som ingen skal tvivle om, følge
en fremmed mening, som slet ikke indeholdes i disse ord.
Men skønt allegorien ikke er så aldeles udygtig og upassende til lærdom, så er dog denne mening og udlæggelse
for svag, og man kan ikke udrette noget med den; for var
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dette ret, da kunne man udtænke mange sådanne udtydninger i Skriftens sprog, ligesom man i voks kan danne og
trykke mange slags former.
Men vi skal lade det være os magtpåliggende at få en
sikker og sand mening ud af Skriften, hvilken da ikke kan
være andet, end den bogstavelige og ligefremme, som teksten eller begivenheden giver. Ligesom derfor Moses forhen har talt om den åndelige, forjættelse og den sande retfærdighed, sådan taler han nu om forjættelsen om
Kana’ans land, og her tiltrænges ingen allegori, så man
ville sige, at Ur betyder synden, men det forjættede land
den evige salighed; for det har Moses forhen sagt om
Abraham, at det regnedes ham til retfærdighed, at han troede på Gud, det er, at ved troen blev hans synd forladt ham,
og at han ved den fik evigt liv.
Hvis man således behandler bogstaven rigtig, så fører
den selv med sig og viser, at Abraham ved Kristus var arving til retfærdigheden og det evige liv. Og fordi nu Abraham ikke er alene, men har forjættelse om et afkom og
slægt, men hans afkom og slægt er den, som er af forjættelsen, det er, som tror forjættelsen, så anvender Paulus
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forjættelsen om det legemlige afkom på de troende af hedningerne. For fordi den hele sag beror på, at Abraham troede på Gud, og at dette blev ham tilregnet til retfærdighed,
det er, at han ved troen er blevet retfærdig og en arving til
det evige rige, så drager han deraf denne almindelige slutning, at enhver, som tror forjættelsen, ligesom Abraham,
er arving til det evige rige og er retfærdig, han være nu af
Abrahams legemlige eller kødelige afkom, eller ikke.
Og havde ikke Paulus øst denne mening af bogstavens
enfoldige betydning, havde han aldrig set den. I Galaterbrevet 3, 9 siger han: De af troen velsignes med den troende Abraham; ligeledes v. 7: De, som holder sig til troen,
disse er Abrahams børn; derimod v. 10: Så mange, som
holder sig til lovens gerninger, er under forbandelsen.
Men hvorfra tager Paulus denne udvikling? Ligefrem
af denne tekst, som vi alle sammen, hvis ikke han i apostolsk ånd havde foretaget sig at forklare den, havde gået
forbi som en unyttig og foragtelig tekst. Derfor er vi alle
især Paulus ære skyldige, som den højeste lærer og udlægger af Den Hellige Skrift, og følger ham rimelig efter,
og vil ikke lade de løgnagtige sofister på nogen måde lede
os væk fra hans lære og mening. Dette har jeg villet sige
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for deres skyld, som endnu er uerfarne i Skriften; for når
disse støder på sådanne sprog og udlæggelser af fædrene,
mener de, de har fundet en perle, skønt de dog ikke er uden
fare og fører bort fra Skriftens rette betydning, det er, viser
os bort fra bogstaven og den ligefremme mening, som man
alene skal beholde og indskærpe.
v8. Men han sagde: »Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg
skal få det i eje?«

Den Hellige Skrift har den måde, at den til forjættelserne
føjer tegn. Sådan er i dåben og i Herrens nadver ikke alene
forjættelsens ord, men også et tegn eller en gerning, eller
en ydre skik. Da nu derfor Abraham er blevet mere kendt
og fortrolig med Gud og trøstet af ham, tager han mod til
sig og begærer et tegn, hvilket ellers havde været at friste
Gud og en synd; ja ikke alene at friste Gud, men også en
tvivl. Derfor synes jomfru Maria at handle meget bedre,
fordi hun tror forjættelsen og ikke begærer noget tegn;
men englen giver hende selv et tegn med Elisabeth.
Men hvordan nu dette er, må man ikke tale om sådanne
sager efter fornuftens dom og mening, men man skal se
hen til personen; den er troende og en arving til den evige

380

retfærdighed, derfor behager den Gud selv da, når den begærer, at Gud til forjættelsen vil føje et tegn. Men havde
personen været uden tro, da havde det været synd, om den
havde begæret et tegn. Sådan beder Gideon i Dom 6, 36
ff. og David om tegn, og får derved lykke til sine foretagender; men den ugudelige Akaz Es 7, 11 begærer intet
tegn, selv da det befales ham af Herren, men forbliver
hårdnakket i sin vantro.
Sådan skal man fælde sin dom enten efter personen,
eller, for at tale tydeligere, efter selve hjertet; for hvad der
ikke sker af tro, det er synd, Rom 14, 23, og atter, hvad der
sker af troen, det behager Gud. David fører krig, og har
lykke dertil, en anden har uheld i krigen; for David forbliver i troen og i sit kald og tjener Gud også med at slå sine
fjender ihjel.
Men nu er kaldet ikke ét og det samme; for det sker
enten ved tegn eller ved det mundtlige ord eller ved en indre åndens drift. Sådan dræbe David og Samson løver (2
Sam 17, 34 og Dom 14, 6), uden nogens befaling, alene af
guddommelig tilskyndelse og drift; men den, der ikke føler en sådan drift, og dog indlader sig på dette, han kommer i sikker fare. Ligesom man derfor ingenlunde må gøre
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sådanne enkelte og særlige kaldsgerninger til eksempler
til efterfølgelse, sådan må hellere ingen tage sig til at følge
dette Abrahams eksempel efter. For du skal ikke også
kræve et tegn af Gud, fordi Abraham har gjort det, der her
skildres som den, der ved Guds tilregnelse var retfærdig
og fuld af Helligånden; derfor synder han heller ikke dermed, at han uden befaling begærer et tegn af Gud, men
behager Gud, og Gud hører ham villig og gerne. Dette skal
du aldrig gøre, hvis ikke Helligåndens sol lyser for dig i
dit hjerte, men skal holde dig til Guds ord og bud, som du
skal anse for vissere end alle tegn.
Men nu har jeg ofte talt om, at når man vil bedømme
de helliges gerninger, udkræves der stor klogskab og forstand dertil. Da Helligånden kom over Saul, og hans vrede
opflammes, tager han et par okser, sønderhugger dem og
truer med, at det skal gå sådan med deres kvæg, som ikke
fulgte ham og Samuel i krigen. Et sådant herligt heltemod
i Helligånden fulgte også held og lykke.
Müntzer indbildte sig også, at han havde en retfærdig
sag, og da han havde oprørt bønderne og fået dem til at
gribe til våben, håbede han også, at han skulle få overhånd
og sejre, men han tabte – og det med rette; for alt dette
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bedrev han af sin egen og ikke af Guds Ånd, og de helliges
eksempler i Det Gamle Testamente, hvorpå han dog forlod
sig, kunne slet ikke hjælpe ham; for de helliges eksempler
er for størstedelen mirakler, derfor skal ingen tage sig til,
at ville efterfølge dem.
Jeg har ikke fået nogen befaling til, ligesom Peter, at
gå på havet; men det har jeg fået befaling til, at jeg skal
elske min næste, være tålmodig i kors og lidelse osv. Og
når jeg gør dette, da farer jeg ikke vild og er uden for faren.
Sådan skildres her Abraham som Guds ven, der taler
med Gud som den ene ven og broder med den anden, og
Gud lader sig også behage alt, hvad han gør. Når vi er nogen gunstige, tåler og udholder vi for hans skyld alt, og
lader os ikke forvilde eller forhindre ved noget; som Paulus siger 1 Kor 13, 7: Kærligheden tåler alt. Men når vi er
fjendtlige mod en, da finder vi ikke behag i noget, som han
gør, og tilgiver ham ikke den mindste forseelse. Sådan går
det også her: Abraham går i sin høje tro og tillid til Gud,
ved hvilken han er retfærdig, hen og begærer et tegn, ikke
for sin egen skyld, for han skulle ikke besidde landet, men
for sine efterkommeres skyld, så deres tro ikke skulle blive
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svag og falde i de gruelige forfølgelser og besværinger,
som skulle møde dem.
For hvad for frygt og bæven var der ikke hos dem, da
de skulle føres ud af Egypten og blev plaget så ynkelig og
gruelig der? Hvor ofte knurrede de ikke også af utålmodighed i ørkenen? Og hvortil behøves mange ord? Af en
så stor masse mennesker kom kun to mænd ind i landet
Kana’an. Havde derfor ikke disse og lignende forjættelser
opretholdt og styrket dem i sådan nød og fare, hvordan
skulle deres tro da have bestået? Derfor var dette tegn, som
Abraham beder om, nyttigt og nødvendigt for kirken.
v9–12. Herren svarede: »Hent en treårig kvie, en treårig ged
og en treårig vædder samt en turteldue og en dueunge.« Han
hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der
kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abram jog dem
væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og
et stort, rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham.

Dette er nu det tegn, som Gud giver Abraham, så hans
slægt derved skulle lære og forvisses om, at forjættelsen
om Kana’ans land var sikker, hvor længe end Gud tøvede
og forhalede den. Moses beskriver dette offer meget udførlig, og uden tvivl er denne måde at ofre på gået i arv fra

384

Adam selv til hans efterkommere, hvorfra da også hedningerne har taget den og fået den til skik, indtil den ved loven
bekræftedes på ny. Men det synes, som om Abraham hele
dagen igennem havde at bestille med tilberedelsen af dette
offer og bygningen af alteret, indtil endelig søvnen overfaldt ham om natten, da han var træt. Men hvorfor Moses
især omtaler rovfuglene, og hvad hele dette tegns indhold
og betydning er, udlægger teksten selv.
v13–16. Da sagde Herren til Abram: »Du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres.
Dér skal de være trælle og plages i fire hundrede år. Men så
vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de
drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i
fred; i en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoritternes synd
er endnu ikke fuldt.«

Dette er udlæggelsen af tegnet. De slagtede dyr betegne
Israels folk, som på mange måder pintes og plagedes i
Egypten. Rovfuglene, som vil opæde kødet af de slagtede
dyr, er Farao og egypterne. Men Abraham, som er dette
folks fader, forjager og bortdriver fuglene; for den forjættelse, som er givet Abraham, lader ikke dette folk ganske
undertrykkes og udryddes, om det end plages hårdt.
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Men ligesom der slagtes fire slags dyr, sådan plages
Abrahams slægt fire hundrede år i Egypten. Fuglene betegne den sidste alder, hvori Israel undslap og undkom fra
trældommen til friheden og til det forjættede land. Vil man
nu betænke tiden, så var det jo hårdt og tungt, at besværes
og plages med en så langvarig trældom; men dog er det
såre trøsteligt, at her forjættes en sikker forløsning til sidst.
Derfor har Abraham uden tvivl indprentet og foreholdt
sine efterkommere dette tegn ved bestandig forkyndelse,
så de ikke skulle blive trætte i sin ulykke og elendighed og
vige tilbage for den, men med standhaftig og fast tro og
håb skulle vente på forjættelsen om Kana’ans land og sin
forløsning; har vel også formanet dem til, at ligesom han
havde bortjaget fuglene, for at de ikke skulle besmitte ofrene, sådan skulle også de modsætte sig forargelserne og
overvinde dem, indtil Gud i sin barmhjertighed ville gøre
en ende på deres ulykke og ødelægge sit folks fjender.
Sådan fik Abraham ikke alene forjættelsen om et legemlig afkom før tiden, men for dette afkom blev også
længe i forvejen forkyndt den forfølgelse og nød, som
skulle gå forud for forjættelsen. Abraham var endnu alene
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og uden arvinger; men for Gud var hans folk dengang allerede født, ja det blev allerede angrebet og opædt af fuglene, og disse var også allerede bortjagede, ja druknede i
havet; men folket var frelst og sikkert. Men Abraham ser
dette alene i ordet og i forjættelsen, og tror, at det visselig
vil gå sådan.
Sådan er dette den bogstavelige mening af denne tekst,
at Gud ved dette offer ville give Abraham et tegn, hvoraf
han kunne lære, hvordan det i fremtiden skulle gå ham og
hans afkom. Som om han ville sige: Dette folk skal i verden være mig som et såre velbehageligt offer; men fuglene
under himlen, eller de ugudelige hedninger, skal ikke ophøre og stoppe med at angribe det; men du skal jage dem
bort, det er, min forjættelse, som jeg har givet dig, vil opretholde det uskadt. Og jeg vil dømme hedningerne, og
udføre mit folk med meget gods. Sådan var dette tegn fornødent, ikke for Abrahams skyld, som troede på Gud og
var retfærdig, men for hans efterkommeres skyld, som
skulle lide så mange slags plager og forfølgelser blandt
hedningerne, for at de ikke skulle blive mismodige derover og havne i fortvivlelse.
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Fremdeles tjener denne tekst også til at lære os, hvordan Guds art er. Han er en hjælper og forløser fra døden;
men før han hjælper, ødelægger han, og før han levendegør, nedstøder han i døden. For sådan plejer han at handle,
at han gør alt af intet, Hebr 11, 3. Da han derfor vil ophøje
dette folk og formere det over stjernernes antal, lader han
først fuglene flyve imod det og plage, trykke og slide i det
på mange slags måder.
Deraf kom da det tyranni, at folket blev besværet og
tvunget og drevet til arbejde, foruden anden uudsigelig
grusomhed, som på den egyptiske tyrans befaling blev forøvet mod de små børn, 2 Mos 1, 8 ff. Sådan tænkte Djævelen også at opsluge Moses, da han havde fået ham ud i
vandet, 2 Mos 2, 3, så dette folk her med rette sammenlignes med et offer; for det er altid blevet dræbt på kødet.
Og det er betydningen af den skræk, hvoraf Abraham
overfaldes om natten; for når kødet føler korset, kan det
ikke andet end føle smerte og veklage.
Her opstår da et spørgsmål om årenes antal, hvor man
skal begynde at regne dem. I henseende til enden er det
vist, at disse år varede indtil udgangen af Egypten; men
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hvor man skal begynde at regne dem, derover gør den ene
sig denne, den anden hin tanke.
Og Lyra beviser tilstrækkelig klart af beretningen 2
Mos 16, 6 ff., at jøderne ikke var fire hundrede år i Egypten. For Levi havde tre sønner, før han kom ned til Egypten; Kahath blev født i Kana’ans land og levede 133 år,
men døde i Egypten; hans søn Amram blev født i Egypten,
levede 137 år, og døde også der; Amrams søn er Moses,
under hvem folket drog ud af Egypten, da han var i sit 80.
år.
Derfor kan man ikke begynde denne regning fra Israels børns indtog i Egypten; for regner du de år, som disse
fædre levede, får du ikke mere end 286 år. Derfor begynder jøderne at regne fra det år, da Isak blev født; men da
kommer man også mange år til kort.
Derfor må man begynde fra det år, da Abraham blev
kaldet fra Ur i Kaldæa; for fra den tid af, til indtoget i
Egypten, er der netop 215 år. Men nu udgør også den tid,
hvori de forblev i Egypten, 215 år. Lægger man nu disse
sammen, så får man 430 år, som der også regnes 2 Mos
12, 40 og Gal 3, 17.
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For da Abraham drog ud fra Ur, var han 75 år gammel;
fra dette år indtil hans hundrede, hvori Isak blev født ham,
er der 25 år; men fra Isak til indtoget i Egypten er der 190
år. Disse år udgøre tilsammen 215 år. Lægger du nu dertil
de 215 år, hvori de levede i Egypten, så bliver det tilsammen 430 år. Denne regning anser jeg for sikker og rigtig;
for Moses i sin anden bog og Paulus i brevet til galaterne
sætter fire hundrede og tredive år.
Men at Skriften her kun nævner fire hundrede år, kommer deraf, at den ikke regner tiden så nøjagtig; men viser,
at folket skulle få glæde omtrent efter fire hundrede års
forløb. For det gør også vi ofte, at vi undertiden beregner
en ting nøjagtig og tager alle år med, men undertiden også
kun så omtrent, så vi ikke bestemmer tiden på en prik.
Men en kunne sige: hvorfor begynder du regningen fra
Abrahams udgang fra Ur i Kaldæa, da dog teksten klart
siger, at Abrahams afkom skulle være så mange år i elendighed? Svar: Abraham fik dengang tilsagn om, at han
skulle blive dette folks fader, da han blev kaldt fra Ur, og
hvad forjættelsen angår, var han allerede fader, skønt han
endnu ingen arvinger havde.
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Sådan siger brevet til hebræerne kap. 7, 9: at Levi betalte Melkisedek tiende, da han endnu var i Abrahams lænder. For idet Abraham alene, der ved forjættelsen var fader
til dette folk, blev lagt i tiende, da betalte tillige hele hans
efterfølgende slægt tiende, skønt den endnu var skjult i
hans lænder. Mens således Abraham er i elendighed, er
hans hele slægt i elendighed, og når hans slægt plages, så
plages han selv; men dog havde de det allersørgeligst og
elendigst, da det nu næsten var kommet til det yderste, og
befrielsen stundede til. Ligesom det nu til dags, da Herrens dag er for hånden, og kirkens sande befrielse er nær,
står allerværst til og nøden og forfølgelsen er heftigst; for
tyrken og paven udgyder mere blod, end der nogensinde
er blevet udgydt før i tiden.
Men her vises det os atter, hvordan Den Hellige Skrift
skal holdes højt og i ære. For hvor finder man sådanne historier i alle hedningers bøger? For her beskrives, hvordan
det skal gå i fire hundrede år, og Abraham ser afmalet for
sig sin slægts historie gennem en så lang tid, nemlig at den
skulle plages i Egypten, men til sidst atter befries med ære.
Sådan kalder Gud de ting, der ikke er, som om de var.
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Rom. 4, 17; for hos Gud er hverken forgangen eller kommende tid; men alt er nærværende for ham, også det, som
længe herefter skal overgå og hændes os.
Sådan er dette kapitel et af de fornemste i hele Den
Hellige Skrift, og profeterne har ved Helligånden taget
meget deraf. Sådan er deraf taget, hvad der står i Sl 100,
3: Herren gjorde os, og ikke vi selv. Ligeså er deraf dannet
Salme 139: Herre, du randsager mig. Deraf er også taget
alle profetierne om de retfærdiges trængsler og forfølgelser; for denne tekst er underfuld rig og kraftig, når Helligånden kommer dertil og udlægger den for os. Disse ting,
siger David i den omtalte Sl 139, 16, var alle sammen skrevet i din bog, de dage, som blev formet, da der endnu ikke
var én af dem. Har vi nu ikke her et såre klart eksempel på
dette ord? Årene opregnes, og mangfoldig nød og trængsel
forudsiges; men de, hvem det skal gå sådan, af dem er
endnu ikke en eneste til. For de, hvorom Herren her taler,
er endnu ikke født. Sådan har de hellige profeter, oplyst
ved Helligånden, øst alle sine prædikener af Moses.
Men nu er det den allerstørste trøst, at den guddommelige sandhed hverken bedrager i det forbigangne eller

392

det kommende. Skønt Abraham således endnu er uden arvinger, så er han dog ved denne forjættelse vis på, at han
skal besidde Kana’ans land og få en slægt, og hvad hans
tro angår, har han det allerede i besiddelse.
Desuden tjener denne tekst os også til at bekræfte vor
tro imod jøderne. For har Gud elsket Abrahams afkom sådan, at han har bestemt den en vis tid, da den skulle forløses, hvordan vil da vore jøder klare det, at de nu i henved
femtenhundrede år har flakket omkring uden profeter,
uden nogen bestemt tid, i en hård elendighed, uden gudstjeneste og regering, især da der hos profeten Jeremias står
såre herlige og kraftige profetier: Der skal ikke fattes David en mand, som skal sidde på Israels huses trone, osv.
Jer. 33, 17?
Dengang da i det babyloniske fangenskab alle sager så
sådan ud, som om hele folket var forkastet og forstødt af
Gud, holdt dog de troende sig til Jeremias’ profetier, som
ved Helligånden med vished havde bestemt og nævnt fangenskabets tid, nemlig at de atter skulle drage ind i
Kana’ans land efter 70 år. Men må nu ikke vore jøder be-
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kende, at der fra den tid af, da Kristus blev korsfæstet, aldrig har været nogen, som har siddet på Davids trone for
Guds ansigt?
Hvordan da? Lyver Gud? Nej, men de, jøderne, lyver
selv, idet de siger, at Kristus endnu ikke er kommet, og så
mange år forgæves venter på sin Messias.
Men mener du vel, at de, hvis det var ret fat med deres
håb, og Messias virkelig skulle komme, da ikke ville have
profeter, som ville give dem besked om tiden, når han
skulle komme? Men fordi de har været en så lang tid uden
profeter, og hverken kender nogen bestemt eller omtrentlig tid, når deres fangenskab skal tage ende, så er det sikkert, at deres lange venten er forgæves og deres tro forfængelig og unyttig; men Guds ord, hvori der forjættes, at
der aldrig skal mangle en af Davids slægt, som skal sidde
på Davids trone, førend Messias kommer, er sikkert og
sandt. Så følger deraf også, at jøderne ikke længere er
Guds folk, men forkastede og forstødte af Gud for sin vantros skyld, fordi de ikke har villet antage den sendte Messias.
Derfor mærk jer vel dette bevis, som man på ingen
måde kan omstøde eller bespotte. Gud holder over sit
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løfte, og holder så vist derover, at han også sørger for dem,
som endnu ikke er født, som vi ser her i denne tekst. Hvordan skulle han da ikke antage sig dem, som allerede er
født, og lade dem flakke omkring i landflygtighed i så lang
tid uden profeter, hvis de virkelig var Guds folk eller
Abrahams afkom? Derfor overbevises de af virkeligheden
og erfaringen selv om, at de ikke er Guds folk, men forstødt af ham.
For skønt hedningernes kirke i disse sidste tider trykkes og plages på mange slags måder, har den dog sine vidnesbyrd, hvorved Gud viser den, at han tager sig af den.
Skønt islam og pavedømmet således er de mægtigste grueligheder, hvorved kirken i disse sidste tider græsselig anfægtes og plages, så beholder den dog dåben midt i løvens
og dragens raseri; den beholder Herrens nadver; den beholder nøglemagten; den beholder Bibelens tekst eller Den
Hellige Skrift; ikke ved menneskers kraft eller visdom, ellers havde tyrken og paven for længst tilintetgjort og udryddet dem, men Gud opretholder dem ved sin kraft, så at,
når ordet og sakramenterne forbliver, også troen og kirken skal forblive, hvor ugerne så end paven og tyrken ser
og tåler det.
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Fordi derfor Gud endnu taler med os, så har han endnu
ikke forladt sin kirke, om han end lader den anfægtes og
plages. Noget sådant kan jøderne ikke sige om sig. For om
de end også har Den Hellige Skrift, så har de dog også
denne straf derhos, at deres bord er blevet dem til en snare,
Sl 69, 23. Og Esajas sammenligner dem i 29, 11-12 med
en, der holder en bog i hånden, men er så ulærd, at han
ikke kan læse den; sådan kalder han også Skriften en lukket og forseglet bog, som de ikke kan åbne; derfor forbliver jøderne i bestandig vildfarelse.
For altid viser Gud sit folk ved profeterne en bestemt
tid, hvor længe de skal plages og forfølges, og hvornår han
vil frelse dem; derfor passer dette hverken med Guds eller
hans folks art og egenskab, at de nu i hen ved femtenhundrede år har været i elendighed, borte fra sit land og uden
profeter.
Derimod er vi kristne ganske visse på, at vi ikke har
andet for os end den yderste dag og vor forløsning. Men
imidlertid taler Gud med os, formaner og lærer os, at vi
skal være beredt hver dag og time; hvilket er et sikkert tegn
og bevis på, at vi er Guds folk, den sande kirke, som Gud
aldrig forlader, sådan at han endog omhyggelig lærer
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Abrahams slægt, før den er født, hvor længe den skal være
i elendighed.
For Gud er både det forgangne og det kommende nærværende. Abrahams slægt levede allerede dengang for
Gud. Derfor taler han til den og underviser den. Sådan er
og lever også de døde for Gud. For ligesom jeg har levet
for ham, før jeg var til og blev født, sådan skal jeg også
være og leve for ham, når jeg er død.
Alt dette slutter denne tekst med kraft, nemlig at Gud
er de levendes Gud, og for ham lever de, der endnu ikke
er lige så vel som de, der er, eller de, der ved døden er
overgået fra dette liv. Og af denne tekst har de hellige profeter taget mange herlige prædikener.
At der nu følger: Selv skal du gå til dine fædre i fred,
er en skøn og herlig trøst. For sådan tænker vi: Abraham
dør som landflygtig, og hans slægt får først så lang tid efter
hans død forjættelsen om landet Kana’an; hvor bliver der
da af dette, som ovenfor (v. 1.) er sagt til ham: Frygt ikke,
jeg er din meget store løn? Hvad hjælper dette en død? Det
er ganske vist meget, og jeg ville gerne ønske, at det timedes mig, at der forjættes ham en fredelig alderdom og en
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salig død; men hvad er dette mod en så stor og herlig forjættelse?
Abraham var oplyst ved Helligånden og forstod her de
dødes opstandelse og et kommende evigt liv; tegn og vidnesbyrd herpå, forstod han godt, var denne legemlige forjættelse om Kana’ans land. Derfor var han vis på, at Gud
ville være hans rige løn, når han var død og hvilede i jordens støv.
Og især skal man her mærke den kostelige beskrivelse
af døden, som han ikke kalder død, men taler lempelig og
mildt derom, sådan: Du skal gå til dine fædre i fred, og
hvile hos Noa og andre helte; fremdeles: Du skal begraves,
det er, du skal ikke bortrykkes, sådan som Enok, men skal
begraves i jorden og blive til støv, i en rolig og god alderdom, når du er blevet træt og mæt af dette liv.
Sådan viser han, at Abraham skal dø, og forjætter ham
dog, at han vil være hans løn. Men hvordan vil vi nu forlige dette med hinanden, hvis vi ikke vil slutte, at der efter
dette liv er et andet, bedre og evigt, til hvilket vi ved Guds
søn skal opvækkes af jordens støv?
Sådanne tegn og mærker på det kommende liv havde
de hellige fædre, ved hvilke de trøstede og opretholdt sig i
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dette så usle og elendige liv, og hertil tjener også det, som
ovenfor (§ 69 ff.) blev sagt om den tilregnede retfærdighed, det er, om syndernes forladelse af nåde og forløsningen fra den evige død. Men nu er dette ikke skrevet for
Abrahams skyld, siger Paulus i Rom 4, 23-24, men for vor
skyld, så vi også skal tro, at vor løn ej er gemt for os, om
vi så end må begraves og ligge i jorden, og det en sådan
løn, at vi skal leve med Gud, så længe han selv lever, det
er, i evighed. Med dette håb lader Abraham sig nøje, og
om han end ikke får forjættelsen om Kana’ans land opfyldt, så er han dog sikker og tilfreds i sit hjerte og foragter
døden; for han véd, at han i al evighed skal leve med Gud.
Derfor skal I flittig mærke denne tekst, der er ligesom
et fuldt hav, hvoraf profeterne har øst mange herlige prædikener, om retfærdiggørelsen, om forløsningen fra synden, om de dødes opstandelse og et evigt liv. For som sagt,
dette er ikke alene skrevet for Abraham, men det skal
hjælpe os til, med Abraham at tro på kvindens afkom og
med dette håb overvinde døden, for at vi ikke skal frygte
for at gå bort fra dette liv. Ganske vist skal vore legemer
begraves i jorden; ja de skal rådne der og blive til støv og
aske; men i sin tid skal jorden tilbagegive dette betroede
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gods til ham, som har lovet, at han vil være vor løn. Dette
håb er fast og sikkert.
Det sidste ord i denne tekst, om at amoritternes ondskab endnu ikke er fuldkommen, viser Guds tålmodighed.
For ligesom de troende har sin del beskikket i de levendes
land, sådan har de ugudelige sin del beskikket i Helvede.
Derfor lad også os en tidlang tåle deres ondskab og misgerning; for den skal ikke forblive ustraffet evindelig. Sl
37, 38.
Sådan er pavens og tyrkens misgerning heller ikke
fuldkommen endnu; for Gud er langmodig og tålmodig og
straffer ikke straks alle overtrædere; men derfor slipper de
ikke fri, men tiden er allerede bestemt, når de skal gribes
og straffes efter sin fortjeneste og ondskab. Sådan siger
Peter i 2 Pet 3, 7, at de ugudelige opbevares til dommens
dag, da de skal straffes, og Paulus lærer os i Rom 2, 4, at
Guds godhed leder til omvendelse; men det dårlige og
trygge kød misbruger denne Guds langmodighed og tålmodighed til frihed og frækhed til at synde, og fordi straffen ikke kommer straks, mener det, at den vil udeblive
evindelig.
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v17–21. Da solen var gået ned, og det var blevet bælgmørkt,
kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abram. Han sagde: »Jeg giver dine efterkommere
dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufratfloden: kenitterne, kenizzitterne, kadmonitterne, hittitterne, perizzitterne,
refaitterne, amoritterne, kana'anæerne, girgashitterne og jebusitterne.«

Som ovenfor sagt (kap. 4, § 36, kap. 8, § 45.) begyndte
denne art og måde at ofre på ikke først her, men var fra
Adam og de andre hellige fædre kommet til Abraham. Sådan finder man også i hedningernes skrifter vidnesbyrd
for, at man brugte ofre ved pagtslutninger; og bekendt er
også beretningen hos profeten Jeremias om de trælle, som
man skulle sætte i frihed. Når offeret således var slagtet og
delt, gik de, som sluttede pagten med hinanden, hen imellem stykkerne, derpå opbrændte de den ene del, men den
anden del beholdt de til et gæstebud.
Denne skik er også blevet brugt endnu i vor tid. For da
kejser Maximilian, Ludvig, konge af Frankrig, og pave Julius med hinanden sluttede en pagt, som man kaldte det
hellige forbund, delte de nadveren i tre dele og nød det
sammen med hinanden; men dette så hellige og andægtige
forbund varede næppe seks måneder.
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Da det sådan synes, at denne måde og skik at slutte
pagt på skriver sig fra den allerældste tid, og da Gud nu
sluttede en pagt med Abraham i henseende til Kana’ans
land, at det nemlig visselig skulle indrømmes og overgives
til hans slægt, overholder han også denne skik og går hen
mellem det delte offer som en ildsflamme og antænder det,
til tegn på, at han havde velbehag i dette offer. Og sådan
blev Abraham indsat og stadfæstet som arving til det ydre
og timelige liv. Men jeg må bekende, at dette kapitel vel
var værd, at det blev grundigere og omhyggeligere udlagt
og udført; men mine opgaver hindrer mig og tillader mig
ikke at tænke mere over sagerne deri. Dog har jeg, så godt
jeg har formået, i al fald kort givet en anvisning til, hvordan man videre skal tænke over de herlige og høje sager,
som Moses i dette kapitel har villet beskrive og fremstille.
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Sekstende kapitel
v1-2. Abrams kone Saraj fødte ham ingen børn. Men hun havde
en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Saraj sagde til
Abram: »Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min
trælkvinde; måske kan jeg få en søn ved hende.« Og Abram
gjorde, som Saraj sagde.

Fordi Abraham frygtede for, siden han endnu ingen arvinger havde, at hans husfoged fra Damaskus skulle rykke ind
i hans plads som forjættelsens besidder, som en lovlig og
retmæssig, skønt ikke kødelig, arving, så forjættede Herren ham klart, at han skulle få en kødelig, af sit legeme
udgået, arving.
Og da nu han sådan er befriet fra denne anfægtelse,
følger der en anden, som angår hans hustru Sara; så altså
disse to gudfrygtige ægtefolks liv var fuldt af anfægtelse
og bestandig trængsel. Rå og uforstandige folk, som er
uerfarne i åndelige sager, ser kun hen til, at Abraham tager
pigen til hustru. For fordi de er fulde af utugt, ser de ikke
hen til forjættelsen, som giver anledning til denne gerning,
men alene til denne kødets urenhed, ligesom også jøderne
gør.
Sådan har jeg på universiteterne ofte hørt, ikke alene
af jurister, men også af teologer, at der i Moses intet andet
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står skrevet, end blot om jødernes ukyskhed, fordi han er
meget omhyggelig i beskrivelsen af slægterne og ægtestanden. Men sådanne domme vidner kun om urene hjerter, som dømmer og taler formastelig, efter sin egen art,
om de helliges gerninger.
Disse hellige ægtefolk fatter denne plan, ikke af vellyst
eller ukyskhed, men fordi de lader sig overvinde af anfægtelsen, fordi de for forjættelsens skyld såre længes efter
afkom og med begærlighed og længsel venter på det afkom, som var forjættet Adam i Paradiset; derfor kommer
Sara, som nu véd, at hun er ufrugtbar og gammel, i tvivl,
tager Abraham med på råd, åbenbarer sin plan for ham og
giver ham pigen, så hun må bygges af hende. For skønt
hun ingen tvivl nærer om forjættelsen, så er hun dog i tvivl
om, hvad Gud vil udvælge for personer til denne gerning.
Derfor prises her ægtestandens frugter for os, nemlig
den menneskelige slægts forøgelse og forøgelse, som også
hedningernes bøger priser højt og herlig. For skønt verden
ikke kan forstå de tanker, hvormed Abraham har at stride,
så priser og lover den dog ægtestanden og dadler uordentlig vellyst og utugt. Og ærbare forældre er sådan til sinds,
at de hellere vil, at deres børn skal begive sig ind i et ærbart
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ægteskabeligt liv, end at de skal leve i horeri og løsagtighed.
Og fornuften forstår for det første godt den ære og ærbarhed, i hvilken denne ordentlige forbindelse af mand og
kvinde sker; dernæst foranlediges den også dertil ved den
store nytte; for den ser, at af denne stand, som af en kilde,
udspringer det borgerlige og huslige liv, som begge måtte
gå til grunde og forfalde, hvis der ikke var nogen ordentlig
og bestemt ægtestand.
Men nu ser Abraham ikke alene deraf, at ved dette
middel hans slægt kunne formeres, men ser også hen til
hele verdens forløsning, som han vidste skulle overgår
verden ved det forjættede afkom; denne begærer han at
fremme, hvordan det blot kunne ske.
I en alder af 75 år drog han ud fra Ur i Kaldæa; men
nu er dette hans elendigheds tiende år, og dog lader der sig
endnu ikke se eller spore noget håb om en arving. Forjættelsen har han vel; men denne forhales, og som han synes,
udebliver den alt for længe. Ganske vist kunne disse ti år
have gået hurtig nok for ham, når vi betænker, hvad han
udrettede i denne tid, nemlig så mange rejser og vandringer, dernæst krigen mod de fire konger. Men når man ser
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hen til forjættelsens forhaling, var denne tid lang nok for
ham. Én måned gik hen efter den anden, ét år efter det andet, og dog forblev Sara alligevel ufrugtbar.
Derfor var det ikke utugtige tanker, men en ængstelig
længsel efter afkom, som her plagede Abrahams hjerte. Og
vi kan vel tænke os, hvordan disse hellige ægtefolk havde
det i disse ti år med forskellige tanker angående denne anfægtelse, suk, gråd og trøst sammen med hinanden. For jo
længere forjættelsen opsattes, desto tungere blev korset
dem, og desto utåleligere denne anfægtelse.
Sådan har Moses i dette kapitel villet afmale en særlig
anfægtelse for Sara. Tvivlen om en arving ved forjættelsen
var nu betaget Abraham; for han vidste, at han skulle fødes
af ham. Fordi han nu derfor var vis på en arving af sit legeme, tvivler han nu i henseende til moderen, har heller
ikke ringe årsag til sådan tvivl; for Sara var af naturen
ufrugtbar; desuden var hun på grund af sin alder udygtig
til at føde.
Derfor beskrives hun her som en såre vis og forstandig
kvinde, der er sin mand tro, til et eksempel for andre hustruer. For hun havde fulgt sin mand ud i elendigheden,
havde givet afkald på alle sine venner og slægtninge; i
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elendigheden bar hun al ulejlighed, skade og besvær med
tålmodighed og standhaftighed. Sin mand var hun lydig i
alle ting med ydmyghed. Og nu, da hun af alle omstændigheder må slutte, at hun ingen arving har at håbe af sit
liv, lader hun dog alligevel ikke troen fare eller mistvivler
om forjættelsen. For skønt hun ser, at forjættelsen forhales, og ikke kan have noget håb om at blive moder, fordi
hun er ufrugtbar og gammel, så opgiver hun i højeste ydmyghed moderstandens ære og lader sig nøje med, om
hendes pige Hagar kan blive gravid ved Abraham.
Sådan holder hun fast ved troen og håbet på Guds
barmhjertighed, og er i største ydmyghed fornøjet med
denne spot og skam, at hun er ufrugtbar, og overgiver villig denne ære og berømmelse til sin pige. Sådan ville hverken Jobs, Tobias’ eller Davids hustru have handlet; men
de ville have begyndt at tvivle på de guddommelige forjættelser, ville være blevet vrede og have sagt, at de blev
narret og bedraget af Djævelen; ville også have skændtes
og tvistet med Abraham, fordi han havde ladet Djævelen
forføre sig og havde forladt sit fædreland; eller om de end
ikke havde gjort noget af dette, ville de dog i det mindste

407

have tvivlet om Guds godhed og nåde og have anset sin
ufrugtbarhed for et tegn på Guds vrede.
Men Sara véd at gøre en såre skøn forskel mellem
Guds gaver. Skønt hun er ufrugtbar, tror hun dog, at Gud
har hende kær, og overlader derfor gerne frugtbarhedens
ære til sin tjenestepige. Sådan er hun en kvinde med
skønne og herlige dyder i alle måder. Derfor sættes hun
også med rimelighed af Peter som eksempel for hele det
kvindelige køn.
I pavedømmet var sådanne historier, fordi de vidner
imod det ugifte liv, såre foragtede, da man dog hos denne
ene ægtehustru kan finde og spore flere dyder, end i alle
katolske præsters, munkes og nonners liv. For hvem kan
tilstrækkelig udføre dette ene stykke og rose det nok, sådan som det fortjener, at hun så godvillig giver slip på moderstandens ære og vil i dette tilfælde gerne være som en
forstødt kvinde, når hun kun forbliver i Guds nåde og
barmhjertighed, og forjættelsen opfyldes ved en anden?
Så er der også hos Abraham en særlig ærbarhed og hellighed; for skønt han havde kunnet tage en anden og godt
forsvare det dermed, at det på den tid var skik og brug at
have mere end én hustru, så gør han det dog ikke før, end
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hans hustru beder ham derom; hvilket i begge henseender
er et særlig og højt eksempel. Dertil havde Abraham også
kunnet tage en skønnere, finere og rigere kvinde, end
denne egyptiske pige var; men han er tilfreds med sin hustrus råd, som giver ham sin pige, for at hun må forblive
moderen og hustruen og have det forjættede afkom, om
ikke kødelig, så dog på en ærbar og tilbørlig måde.
Desuden skal man her også lægge mærke til, hvor fornuftig og sømmelig tale hun fører: Herren, siger hun, har
tillukket mig, at jeg kan ikke føde. Hun bliver ikke vred,
sådan som vi plejer, eller giver Djævelen skyld, men erkender med ydmyghed Guds gerning og siger: Herren har
endnu ikke villet give mig arvinger. Hun erkender og tror
altså, at ægteskabet er en sådan stand, som er indsat og
forordnet af Gud og også styres af ham. Derfor er hun fornøjet med sin ufrugtbarhed, vredes derfor ikke på Gud,
som hun uden tvivl ville have takket inderlig, om han
havde velsignet hendes liv.
Og her er den hebraiske måde at tale på såre skøn, fordi
den lyder så ærbart: gå ind til Hagar, som Skriften også
siger om David, Sl 51, 2, at han gik ind til Batseba.
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Men det hebraiske ord at bygges betyder at velsignes
med børn; for hvor Gud giver børn, der opbygges huset,
og det huslige liv kommer ret i gang; for da véd forældrene, for hvem de arbejder, og hvem de skal have til arvinger til sit gods.
Og her vises atter den hellige kvindes tro, som i den
hensigt giver pigen til sin mand, at hun kan føde børn for
hende, hvis moder hun kan være, skønt ikke kødelig, så
dog på en tilbørlig og sømmelig måde.
Ligesom da denne årsag også bevægede Abraham til
at følge sin hustrus råd og plan; for fordi de havde forjættelsen, og det dog af naturlige grunde var umuligt, at Sara
skulle føde, fatter de den plan, at man måtte søge en arving
med en anden moder, så ikke forjættelsen skulle forhindres. Men denne gerning skal man derfor ikke gøre til et
eksempel, som om det også kunne sømme sig for os at
handle sådan; for man skal betragte omstændighederne.
For vi har ikke fået forjættelse om afkommet, sådan som
Abraham; og om end ens ægteskab er ufrugtbart, har det
dog ingen fare, om så end hans hele slægt gik under, hvis
Gud ville have det sådan. Men Abraham havde ikke alene
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forjættelsen om afkommet, men vidste også, at Sara var
ufrugtbar.
Sådanne omstændigheder finder ikke sted hos dig og
gælder ikke dig; derfor skal man slet ikke sætte eller opstille disse to ægtefolks særlige gerning som eksempel,
især i Det Nye Testamente. For Det Gamle Testamente tillader, at en mand for at få børn kan have mere end én hustru, og det er lov hos Moses, at når en har krænket en pige,
skal han beholde hende som hustru, 5 Mos 22, 29. Men
sådanne skikke eller love er ophørt, og Abrahams gerning
var et ganske andet tilfælde end det, hvorom der står på
dette sted hos Moses.
v3. Abrams kone Saraj tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde
da boet ti år i Kana'an.

Moses siger klart, at Abraham adlød sin hustru Sara, og
siger ikke, at han gjorde denne gerning af vellyst, og det
er min fulde og faste tro, at han adlød hende med ulyst.
For han havde hende hjertelig kær, som historien viser, og
dog lader han hendes grund gælde, at hun ytrer, at hun er
ufrugtbar og gammel, og gør dette, sin hustru til vilje og

411

lydighed, ikke i den mening, som de i loven, der tog to
hustruer.
Og det er ikke uden årsag, at Moses altid kalder Sara
Abrahams hustru, og ham hendes mand, for at viser, at
Abraham ikke blev en horkarl, men at ved denne nye forbindelse det forrige ægteskab mellem Abraham og Sara
ikke blev adskilt eller opløst; nej, Abraham forbliver sin
tugtige og kyske hustrus tugtige og kære mand. Men at han
går ind til Hagar, sker alene i den hensigt, at den guddommelige forjættelse ikke må forhindres.
v4. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar
over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue.

Her begynder en ny anfægtelse. Men vi vil først tale
derom, at jøderne forklarer de ti år, som Moses her nævner, sådan, at det skal have været en almindelig regel og
skik, at en mand skulle leve ti år med sin hustru, og hvis
hun forblev ufrugtbar i disse ti år, da skulle han har ret og
tilladelse til at tage en anden, for at han ikke skulle dø uden
arvinger; men om dette blev overholdt eller ikke, véd jeg
ikke.
Men dog synes jeg ikke om, at de gør denne historie
til et almindeligt eksempel, da den, som jeg forhen sagde,
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har sin særlige årsag og omstændigheder. Og hvorfor behøver jøderne at forsvare eller retfærdiggøre flerkoneriet
med Abrahams eksempel, da loven indeholdt et sådant bud
som dette 5 Mos 25, 5: Når brødre bor sammen, og en dør
af dem, og han har ingen søn, da skal den dødes hustru
ikke blive en fremmed mands; hendes mands broder skal
komme ind til hende og tage hende sig til hustru og ægte
hende i sin broders sted.
Når vi betænker dette bud, komme vi sædvanligvis ind
på den mening, at jøderne fik megen frihed til utugt, fordi
det ikke alene var dem tilladt, men endog befalet at have
to eller flere hustruer på én gang.
Men jeg er af en anden mening. For vi ser, hvordan vor
art og natur plejer at bære sig ad. Så snart der befales os at
gøre noget, gør vi det med uvilje og længes efter det, som
er os forbudt. Sådan gik heller ikke dette til så ganske uden
ulyst og uvilje. For vi ser, at der er megen og utallig skrøbelighed hos det kvindelige køn. De følger sine lyster og
drifter og lader sig styre af dem. En er vredagtig og stridbar, en anden stolt og hovmodig; denne er udygtig i husholdningen, hin efterladende og uagtsom i børneopdragel-
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sen osv. Derfor var det en sag, som ikke manglede sit besvær, at den ene broder måtte tage den andens hustru; for
denne lov kunne man ikke på nogen måde unddrage sig,
så der altså ved denne lov ikke blev givet nogen frihed eller anledning til utugt; men ulejlighed, møje, arbejde og
bekymring forøgedes derved.
Og ved Adams ulydighed er naturen blevet så halsstarrig, fræk og genstridig, at den ikke kan tåle nogen lov. Sådan erfarer vi nu, da ægtestanden er befalet, og enhver, for
at undgå horeri, skal have sin egen hustru, at andre roser
og priser det ugifte liv højt, og at ungdommen bliver mere
tilbøjelig til tøjlesløs utugt og horeri. Ligesom den gamle
mand hos Terents siger, at man ikke kan gøre en horkarl
større sorg, end at give ham en hustru. Og vi har for vore
øjne utallige eksempler på, at ofte ægtefolk, som havde
hinanden hjertelig kær, af en ringe årsag bliver hinanden
fjendske, løber fra hinanden og slutter sig til andre mænd
eller kvinder.
Så vild og fordærvet er den menneskelige natur. Ægtestanden tiltrænger den, som et lægemiddel mod utugt.
Gud tillader ved ægtestanden, at man må pleje omgang
med en kvinde, og tildækker derved ikke alene den synd,
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som vi ikke kan afholde os fra, men velsigner også denne
forbindelse og det ægteskabelige liv; og dog skyer al verden denne ordentlige, af Gud indsatte og ham velbehagelige stand, og følger uordentlig utugt og horeri, hvoraf der
da opstår mange slags og utallig skader. For derved mister
man ejendom og gods. For legemet opstå deraf svære sygdomme og skrøbeligheder. Gud drives og foranlediges
derved til at pålægge gruelige straffe, og, hvad der er det
største og værste, det borgerlige og huslige liv bliver derved ødelagt og forhindret.
Hvorfor undgår vi da ikke så megen og så stor skade
og ulejlighed? Hvorfor tragter vi da ikke meget mere ved
ægtestanden efter Guds velsignelse? Derfor gør vi det
ikke, fordi vor natur, der er fordærvet ved synden, er ulydig og ikke kan tåle love og tugt, heller ikke lader sig hverken tvinge eller tæmme.
En så uudsigelig og fordærvelig syge er arvesynden.
Deraf er da kommet grækernes og romernes ordsprog og
taler, hvori de forkaster og fraråder ægtestanden, for den
ulejligheds skyld, som den fører med sig. Dog har de
blandt hedningerne, som har været noget forstandigere, sat
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mere pris på ærbarhed og tugtighed, og har kaldt ægtestanden en uopløselig forbindelse mellem mand og kvinde.
Og denne forbindelse må ske med begges vilje og samtykke; og når sådan et par ægtefolk kommer sammen, så
holder de sammen i råd og dåd, arbejder sammen, skaffer
sig og sine børn næring, opdrager børnene i gudsfrygt, styrer sine tjenestefolk osv. Hvor nu sådan hustugt overholdes, opdrages tjenere for kirken og dygtige herskere for
land og rige. Dér plantes og opbygges også kirken, som
alene har Guds erkendelse ret. Dette er nyttigt at lære, og
ungdommen skal ofte formanes til, i tide at modtage og
lære det, som læres om kristen tugt og ærbarhed.
Og herhen hører denne tekst. For hvad jøderne foregiver om de ti år, hvorved de gør Abrahams særlige gerning
til et almindeligt eksempel, det er løgn og unyttigt snak.
Men deraf kan kristne og gudfrygtige hjerter lære noget
nyttigt, når de ser, hvordan disse to fromme ægtefolk rådslår med hinanden i sin anfægtelse, og manden, Abraham,
er fornøjet med sin hustrus råd, som hun i gudsfrygt ærbart
foreslår ham, og begge således forbliver i håb og tro på
Guds barmhjertighed.
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Det var for Abraham, der havde sin hustru såre kær,
og som havde levet med hende så mange år, en tung sag,
at han måtte gå ind og holde sig til en egyptisk pige; dog
overvinder han sig selv og er lydig mod sin Sara, som så
indtrængende formaner ham dertil. Dette var en såre stor
ydmyghed af den hellige patriark; men hvad udfald fik det
vel?
Den hellige og fromme Sara misunder ikke pigen sin
mand, og overlader hende villig og gerne den ære at blive
moder; men da pigen er blevet moder, begynder hun at
foragte sin frue. Sådan går det til blandt os skrøbelige
mennesker. At man gerne hjælper og gør godt, er en nødvendig og priselig dyd; men dog er denne dyd langt større
og nødvendigere, at den som gør godt, ikke tager forargelse af folks utaknemlighed, men tåler de utaknemlige.
For her er ingen mellemting: I verden er enten Guds eller
Djævelens rige. Guds rige er at gøre vel, råde, hjælpe, ja
også at være underdanig og tjene. Men Djævelens rige er
at modtage kærlighed og alle slags tjeneste og hjælp, og
betale det med utaknemlighed.
Derfor skal man vel mærke denne regel, som strækker
sig gennem hele livet, at du, om du vil være gudfrygtig og
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en god kristen og håber på det evige liv, gør alle mennesker godt, antager dig og forbarmer dig over alle ulykkelige mennesker, at du hjælper dem med dit legeme og alt
dit gods, og dog ikke håber nogen tak derfor, men opgør
med dig selv, at du ikke venter noget med større vished,
end at du får utak og ondskab til løn for velgerninger. Den,
der nu ikke vil vente dette, må søge sig en anden verden,
hvori der er lutter taknemlige mennesker, og se sig bedre
for, når han vil gøre vel imod nogen, end her den hellige
Sara og den ydmyge Abraham.
Men vi erfarer, at det er de allerfærreste, som gør dette
med sig selv. Vi alle gør ikke velgerninger af nogen anden
grund, end for at høste tak, og får vi ikke sådan tak, som
vi vil have, så følger derpå klage, skældsord, straf, vrede
og uvilje, som ikke lader sig forsone, som da også eksemplerne hos digterne viser, især hos dem, som har skrevet
tragedier.
Dengang, da jeg studerede i Erfurt, blev en øverste
borgermester hængt af en, som han forhen havde befriet
fra galgen, og i Sl 41, 10 står der, som enhver véd, skrevet,
at Kristus klager: Den mand, som spiste mit brød, opløftede sin hæl imod mig.
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Derfor skal man overholde denne regel ikke alene i
kirken, men også i det borgerlige og huslige liv, at man
gør vel imod de utaknemlige. For anderledes går det ikke
til i verden, og denne Kristi klage bruges med rette som et
ordsprog: Den mand, som spiser mit brød, det er, som jeg
giver mad og drikke, klæder og sko og anser for min kæreste søn og holder på mit skød, han opløfter sin hæl imod
mig.
Derfor skal man indrette sit liv sådan, at man først er
Guds tjener, det er, forlader sig på ham, ikke alene i det,
som angår dette timelige liv, men også fordi han i evighed
er vor Gud, som vi evindelig må have og beholde, om vi
mister og forliser alt andet.
For det andet skal vi ikke alene gøre vore venner, men
også vore fjender godt, Matt 5, 44. Takker nu disse dig, så
er det godt, og du har da anvendt din velgerning så meget
desto bedre; men træder de på dig og beviser dig fjendskab
i stedet for taknemlighed, så har du dog derfor ikke ganske
forspildt din velgerning, men har fulgt din himmelske faders eksempel, Matt 5, 44, der lader sin sol gå op over gode
og onde.
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Anderledes går det ikke til blandt os i dette liv; heller
ikke må nogen sige, at det er tilfældigt, at det går sådan;
men det må nødvendigvis gå så, og det er umuligt, at det
skulle gå anderledes, som Aristoteles siger.
For hvad er større og herligere, end rigtig tugt og undervisning? Men er du en skolelærer eller opdrager, hvad
skal du da gøre? Du skal trolig undervise, lære, tugte og
formane den ungdom, som er befalet dig, i det håb, at
nogle vil forholde sig ret og lade sig opdrage, men andre
ikke. For den, der vil gøre noget godt, må være belavet på
at gøre det forgæves og anvende sin velgerning ilde; for
der er altid flere af dem, som afslår og foragter gode råd,
end af dem, som antager dem. Og vi skal lade os nøje, om
velgerningen blot ikke er ganske spildt; når blandt ti spedalske én kommer tilbage og erkender velgerningen, er det
nok, Luk 17, 17. Sådan er det også nok, når der blandt ti
disciple er én, som lader sig opdrage og lærer med flid; for
da er velgerningen heller ikke ganske spildt. Og Kristus
byder os, efter sin himmelske faders eksempel at gøre godt
både mod taknemlige og utaknemlige.
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Dette véd verden ikke, eller, om den end véd det, så vil
den dog ikke handle derefter, men den venter sig taknemlighed og mener, at man må betale velgerning med velgerning, tjeneste med tjeneste. Men når dette håb slår fejl for
den, bliver den vred; som den menneskefjendske Timon
gjorde, der var fjendtlig sindet mod alle mennesker til
hobe og aldrig gjorde nogen noget godt.
Sådan uvenlighed skal man vogte sig for, og derimod
gøre vel mod andre på den måde, at man ikke venter at få
sin velgerning betalt i dette liv; sådan som Gud, den himmelske fader, gør imod den utaknemlige verden. Hans eksempel skal vi følge og ikke verdens; for det er sandt, som
Kristus klager, det vil vel også forblive derved: Den mand,
som spiser mit brød, opløfter sin hæl imod mig, Sl 41, 10.;
og at menneskenes håb ofte slår fejl og bedrager, beviser
mange eksempler.
Hvis en foretager sig at begive sig i ægtestanden, da
søger han med flid efter en sådan hustru, som han mener
er af samme sind og tanker som han selv. Men nu er hjertets skjulte kroge uudforskelige, og når man nu er kommet
sammen, så indfinder sig efterhånden et eller andet, som
hovmodighed, misundelse, vrede. Lær derfor, hvad verden
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er. For ligesom Gud er Gud, det er, er god og altid gør
godt, sådan er verden altid verden, det er, utaknemlig og
ond. Den, som derfor vil leve under Gud, skal være hjælpsom og tjenstfærdig mod enhver, og vænne sig til at tåle
og finde sig i utak.
Munkene, som hverken kender Gud eller mennesker,
er krøbet ud i ørknerne og har der levet for sig selv, hvilket
slet ikke er kristent; men det er kristent, at du forbliver i
verden og blandt menneskene, tålmodig lider, hvad der i
verden hænder for ubehagelighed og besværing blandt
menneskene og af Djævelen, og ikke lader dit kød overvinde dig. For at kunne overvinde verdens og menneskenes ondskab, er ikke alene mandigt, men kristent.
Legenderne eller de helliges historier, hvormed vi
havde så meget at bestille i pavedømmet, er ikke skrevet
efter Den Hellige Skrifts måde. For hvad er det, at bære en
munkekutte, faste og foretage sådanne strenge gerninger,
som de synes at være, imod sådan omsorg, møje og arbejde, som husholdningen bringer med sig, og som de hellige i tålmodighed har båret og overvundet? For Sara
gjorde rimelig denne uret ondt, at en købt tjenestepige,
som i denne verden intet havde uden mad og klæder, og
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heller ikke for sin fortjeneste, sine penge eller sit gods,
men ene og alene af sin frues gunst og godhed forfremmes
og ophøjes til en sådan ære, at hun skulle undfange og føde
børn med en sådan høj patriark, sådan opblæses og hovmoder sig imod hende.
Og dog har Helligånden os til trøst ladet denne huslige
ulejlighed og besvær opskrive, så vi deraf kan se, hvad de
hellige i dette liv har haft for øvelser. For først var det
denne almindelige nød, at de fire konger plyndrede og
hærgede i hele Kana’ans land og bortførte Lot med alle
hans husfolk og alt hans gods i fangenskab. Men dette, at
Sara sådan foragtes af sin pige, er en huslig nød og anfægtelse.
Men om nu end denne historie kan synes ringe og unyttig, så har dog Helligånden agtet den værdig til udførlig
at beskrives til trøst, eksempel og lære for alle hellige, for
at de også skal vente sig dette, bære det med tålmodighed
og håbe på forløsning. For dette er betydningen af historien med Hagar, som er en fattig tjenestepige og dog hovmoder sig over sin frue, af hvem hun har både føde og
klæder, ja livet selv. Lær derfor at gøre andre godt, og dog
være forberedt på at tåle utaknemlighed. For det går os
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ikke sådan, som vi vil; og hvad vi venter os, den ene af den
anden, det slår fejl. For naturen er ødelagt og fordærvet,
og menneskers hjerter er såre ubestandige.
Ingen er af et så usselt og svagt mod, at han jo, når det
går ham godt, hovmoder sig og sætter sig op imod hvem
han kan; som man siger i det tyske ordsprog, at der intet
hovmodigere dyr gives, end en lus. Dette skændige lille
kryb bygger sig rede på et krøllet hoved, hersker og regerer der. Sådan sætter den utaknemlige Hagar sig op imod
sin frue. Men hvad gør Sara?
v5. Da sagde Saraj til Abram: »Du har ansvaret for den uret,
der overgår mig! Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn,
men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt
at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem!«

Dette er en huslig klage, som Sara ikke med urette foreholder sin mand. For hun havde bestemt årsag til at blive
vred, da hun, efter at hun havde levet sammen med ham så
mange år og alligevel var forblevet ufrugtbar, nu foragtes
af en pige, som efter hendes råd og vilje var blevet moder;
ligesom en lus, når den kommer op i håret, gør sig vigtig
nok.
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Og måske kan Abraham have givet anledning dertil,
idet han nu, da han var blevet forvisset om, at han ville få
en arving, uden tvivl behandlede den frugtsommelige pige
godt, satte hende hos sig ved bordet og ikke længere behandlede hende som hendes frues pige, men som hendes
lige.
Dette gjorde Abraham efter naturlig og guddommelig
ret, men pigen misbrugte den hellige patriarks godhed og
velgerning, som sådanne tjenestefolk har for skik, og
mente, at hun nu blev behandlet så godt, for at hun ikke
skulle erkende sin frue længere som sin frue, men agte
hende ringe mod sig og foragte hende.
For uden tvivl har hun (som det plejer at gå til mellem
kvinder) undertiden forekastet Sara dette: Jeg er Abrahams rette hustru og ikke du; for du er ufrugtbar; Gud har
forstødt dig og har ikke villet velsigne din ægtestand; men
mig har han udvalgt, fordi jeg så hurtigt er blevet frugtsommelig. For hvem skulle ikke sige, at dette var et sikkert
tegn på guddommelig nåde og velsignelse?
Men nu kunne Sara ikke tåle dette, derfor giver hun sin
mand skylden og siger: Denne urimelighed overgår mig
ved dig; du bereder mig denne ubehagelighed og ulykke,
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fordi du ikke behandler pigen sådan, som man skal behandle en pige.
Men hvorfor omtaler Helligånden sådan kiv? Havde
han da intet vigtigere og nyttigere at skrive om? Det er
sandelig ikke børneleg, hvorom det her er ham at gøre,
heller ikke er det simple sager, hvorom her handles; men
Helligånden afmaler i denne historie oprindelsen til al
skade og fare, som indtræffer både i det huslige og borgerlige liv og i kirken. For i det borgerlige liv eller staten
vil du finde, at sædvanligvis de er de stolteste regenter,
som allermindst véd, hvordan man skal regere en by eller
et land. Sådan river de regimentet i kirken til sig, som ikke
er i kirken, sådan som vi hørte ovenfor om Eliezer, Abrahams tjener, at han mente, han skulle være arving til Abrahams velsignelse, og som Hagar her vil være frue.
Derfor tjener alt dette os til trøst, så vi ikke skal forarges, om det også går os på samme måde, at enten Hagar
vil foragte og undertrykke Sara, eller Eliezer Abraham.
For Herren er underlig i råd, Es 28, 29, når han forhaler
hjælpen, og til sidst beholder de marken og sejrer med al
ære, som forlader sig på hans godhed.
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Men man skal også mærke, at Sara ikke alene foreholder Abraham denne klage, men også kalder Gud til dommer over ham. Derfor må de have skændtes meget og talt
hinanden hårdt til. Men sådan går det mellem ægtefolk; for
al uvilje og ubehagelighed kan man ikke undgå. Ligesom
det da også går til i det borgerlige liv og i kirken; skønt
uviljen og trætten der er heftigere og falder farligere.
Sådan sigter hele historien eller eksemplet til, at vi
deraf skal lære, hvordan det i dette liv går til blandt os
mennesker. Ganske vist er de ord: Herren skal dømme
mellem mig og mellem dig hårde nok; men de undslap
Sara på grund af hendes piges store urimelighed, ondskab
og vold, hvilket, som Sara vidste, var en stor synd.
Fordi hun var frugtsommelig, ville hun har ret og magt
i huset og ville være arving til alt, hvad Abraham havde,
og Sara kunne slet ikke stoppe munden på hende; sådan
hovmodede hun sig over denne gave, at hun var frugtsommelig og skulle føde. Men se nu her den kære Abraham,
den så store patriark, hvad han gør og hvad han svarer.
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v6. Abram svarede Saraj: »Her har du din trælkvinde! Gør med
hende, som du synes!«

En sådan ægtemand bør omhyggelig betragtes og fortjener rimelig at loves og prises. Han havde kunnet sige:
Kære Sara, hvorfor vredes du sådan? Du skulle være tålmodig og ikke have anstiftet sådan kiv; for du ser, at hun
af Guds nåde og gave er frugtsommelig og ved mig har
undfanget det afkom, som skal arve den forjættelse, der er
mig givet; hav derfor tålmodighed med hende, og behold
den frugtsommelige moder hos dig, indtil hun har født.
Når nu det er sket, da vil vi overtænke sagen bedre og samtale med hinanden derom. Dette havde været en ærbar og
rimelig tale, som jeg selv ville have fulgt, om det var gået
mig sådan, og have sagt: Kære kone, du er ufrugtbar. Gud
har nægtet dig livsfrugt, men givet denne, derfor må du
finde dig deri osv.
Men Abraham gør ikke dette, men foretrækker sin
ufrugtbare gamle husmor for den frugtsommelige pige,
overlader det til hendes vilje og behag, at gøre med pigen,
hvad hun vil, uanset at hun er frugtsommelig, og vil langt
hellere give slip på moderen med barnet, end bedrøve sin
fromme og gudfrygtige hustru.
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Og dette stykke tjener til at beskrive ikke alene faren,
møjen og ubehagelighederne i ægtestanden og husholdningen, men også anfægtelserne. Forhen var Abraham blevet anfægtet i henseende til sin tjener Eliezer, og ingen
havde kunnet fri ham for denne anfægtelse uden Gud alene
ved sit ord. Her anfægtes nu Sara. Hende trøster Gud ved
hendes mand.
Sådan er Gud altid med ægtestanden og det huslige liv,
har indseende dermed og styrer det, og viser, at han har
særlig lyst og behag til denne stand. I det huslige liv indtræffer ofte kiv og uvilje mellem ægtefolkene. I det borgerlige liv forefalder mange slags uenighed og ufred. I kirken opstår sekter og partier, sådan at den, der flittig vil eftertænke alt dette, næsten må mistvivle om al lykke og velfærd.
Men derimod lærer og formaner sådanne historier os,
at vi skal belave os og vænne os til at tåle og overvinde
alle slags bryderi og ulejlighed og ikke være blandt dem,
som vil være frie for anfægtelse i ægtestanden eller det
borgerlige liv. For sådan tænker de, som er uerfarne i dette
liv, men omsonst. For det er umuligt andet, end at den, der
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er ægtemand, i sit hus må have enten en Hagar eller Eliezer, som volder ham ulejlighed og anfægtelse.
Sådan går det også til i det kirkelige liv, som hjemsøges af sekter og andre forargelser. Lad os derfor vel mærke
os dette eksempel og med den troende Abraham også sætte
vor tro og tillid til Gud og passe på enighed, så meget vi
formår. Fordi vi her må leve mellem utaknemlige og onde
mennesker, vil der overalt findes og være anledning til
uenighed. Dette er den ene mening af denne tekst, som
skal tjene til, at vi af den kan se, hvordan man skal skikke
og forholde sig i dette liv.
Med den anden betydning stemmer næsten overens
den allegori eller udtydning, som Paulus anfører i brevet
til galaterne, kap. 4, 29-30. For ligesom Hagar, der var en
købt tjenestepige, hovmodede sig af Guds gaver og ville
være mægtig frem for Sara, sådan fordømmer, foragter og
forfølger den falske kirke den sande kirke og vil alene
have navn af at være Guds folk.
Sådan strid og kamp råder i kirken uafladelig. De, som
ikke er kirken, vil være den, men de, som er den sande
kirke, plages og undertrykkes af den falske. For Kam, Is-
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mael, Esau, alle disse tilrev sig og hovmodede sig af kirkens navn, og anmassede sig forjættelserne, som om de
var arvinger til dem.
Og hvad var tvisten mellem Kristi apostle andet, end
at de fristedes af højheden og den øverste magt? Hvoraf
da sidenhen i kirken opstår kætterier og sekter. Men ligesom Hagar opblæses ved velsignelsen, hovmoder sig over
sin frue og endnu dertil mener, hun har ret til at gøre det,
sådan overgår den falske kirke den sande i gods, ære og
magt, fordi denne intet deraf har og er betrængt, og forfølger og fordømmer den derfor. Dette antyder Moses fint
med ordene: Da hun så, at hun var gravid, blev hendes frue
ringeagtet af hende. For det ord at se betyder at føle Guds
gave, hvormed da følger hovmod og hovmodighed.
At en erkender og føler, at han er lærd, vis, rig osv., er
ikke ondt; for det ville være utaknemlighed, om man ville
foragte sådanne gaver; men at hovmode sig af dem og
drive hovmodighed dermed, er djævelsk og en synd, som
kommer af arvesynden.
Sådan havde Adam og Eva efter synden åbne øjne og
forstod ondt og godt; men de, der styres af Helligånden,
véd, at jo flere og højere gaver de har, desto mere må de
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tage på sig det arbejde og den flid, at tjene andre, der ikke
har sådanne gaver. Men vi er næsten alle Hagar lige, og er
for vore gavers og vor velsignelses skyld trodsige og stolte
mod andre, som ikke er os lige.
Havde nu Hagar sagt: Jeg er frugtsommelig, Gud være
lovet, hvis gerning det er; men derfor vil jeg ikke finde det
under min værdighed at være en simpel pige, men vil være
min frue lydig som før og vil gøre dette desto omhyggeligere, fordi det var hendes vilje, råd og befaling, at jeg
skulle være moder; hun under mig sin mand, så vil jeg atter
gøre hende til vilje og behag, hvad jeg véd og kan. Havde
Hagar handlet sådan, havde hun handlet ret og vel. Men
hun handler, som det er den fordærvede naturs art, og hovmoder sig mod sin frue af de gaver, hun har. For hun er i
sit hjerte vis på, at hun skal blive moder til det forjættede
afkom, ved hvem velsignelsen skal komme over alle folk.
Denne ondskab og urimelighed ser Sara, men tier ikke
stille dertil. For skønt man skal vise tålmodighed og vente
på Guds hjælp, skal man dog aldeles vogte sig for at retfærdiggøre andre folks synd.
Sådan bærer jeg på nakken pavens band, hele verdens
had og fjendskab; men derfor roser jeg ikke paven, som
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om han handlede ret i at modsætte sig den sande lære og
fordømme og myrde Kristi lemmer, blot for at beholde sit
rige og sin magt.
Sådan måtte også Kristus lade al vold udgå over sig;
men han tav ikke stille dertil, men revsede frit og offentlig
ypperstepræstens tjener og sagde: Hvorfor slår du mig?
Joh. 18, 23. For tålmodighed og bekendelse skal være
sammen. For er bekendelsen ikke til stede, da forrådes og
opgives den sag, som skal opretholdes mod Djævelen og
verden.
Men her kan man også se, i hvilken svaghed vi arme
mennesker befinder os. For Sara handler vel ret i at klage
over den urimelighed og vold, som tilføjes hende af hendes pige; men dog lader hun, som menneske, svagheden
også komme til syne, idet hun farer så hårdt løs på sin
uskyldige mand og påkalder Guds dom imod ham. For den
mening, som hun mente, havde Abraham ikke. Han var
bestemt glad over velsignelsen, at Gud engang ville beskære ham en arving og moder, og omgikkes venlig med
moderen, skønt hun var en tjenestepige; men dog forstødte
han derfor ikke sin gamle Sara.
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Derfor er dette en huslig kamp, som der ofte tildrager
sig mellem ægtefolk, når den ene part følger sine lyster og
drifter eller mistanke. For havde Abraham været en sådan,
som Sara anser og anklager ham for, så havde han uden
tvivl taget sig af Hagar, forsvaret hende og sagt til Sara:
Hvad kommer det dig ved, om jeg vil, at hun skal være
frue? Derved taber du intet. Forbliv du, hvad du forhen har
været, og lad mig behandle hende godt, som jeg ser Gud
har smykket med sin glædelige velsignelse.
Men sådanne ord hører du her ikke; Abraham overgiver ganske sin myndighed i Saras hånd og underkaster
hende den stolte pige, for at hun kan handle med hende
efter sit behag, som hun vil. Denne gerning befrier den
gode fromme patriark for al mistanke for ukyskhed og beviser, at han har gjort alt, hvad han har gjort i denne sag,
efter sin hustrus råd og tilskyndelse, så ikke forjættelsen
skulle forhindres; og dog har han sin gamle hustru Sara så
kær, at han før vil give slip på håbet om en arving, end
blive uenig med sin kære hustru. Hvor skal vi nu finde en
sådan mand, som har sin hustru så kær, og så højt vil beflitte sig på huslig endrægtighed?
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Derfor er dette i sandhed at regere sin hustru i kærlighed og omgås hende med forstand, som Peter siger i 1 Pet
3, 7. For havde han gengældt hende ord for ord og svaret
sin ophidsede, vrede hustru hårdt og ikke villet give noget
efter i sin ret, så ville straks al enighed og ægteskabelig
kærlighed have været ophævet og adskilt. Men fuld af Helligånden, som han var, tænkte han: Se, jeg er mand, men
Sara er min hustru, den svagere del; derfor vil jeg ved tålmodighed opretholde freden.
Dette er en såre høj dyd, at en så stor mand så venlig
viger og giver efter for sin hustru, så husdjævelen ikke skal
få overhånd i hans hus. Uerfarne og rå mennesker, som
anser det for sin ære, at bevise sig barske og hårde imod
hustru og børn, giver sin vrede frit løb, når en sådan anfægtelse træffer dem, og giver derved Satan vand på sin
mølle. Derfor er det godt, at en husfader ofte og omhyggelig mindes et sådant husligt eksempel. For uden sådan
ubehagelighed og modgang er det umuligt at føre sit ægteskab; ligesom jo heller ikke hverken kirken eller det borgerlige liv kan fritages for sådan ulykke og besværlighed.
Men den trøst skal man beholde, at Herrens engel til sidst
vil beskytte og opretholde os.
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v6b. Så behandlede Saraj hende så hårdt, at hun flygtede væk
fra hende.

Det hebraiske ord anah betyder at ydmyge, pine og plage;
derfor kaldes Kristus hos profeten Zakarias kap. 9, 9 Ani,
det er, fattig og plaget, og det samme siges også om Moses, 4 Mos 12, 13. Derfor er dette meningen af denne tekst:
Hagar havde hovmodet sig og ville sidde på sin frues, Saras, plads og have rådighed over alt; men Sara kunne ikke
finde sig deri og ydmygede hende, befalede hende at passe
sin tjeneste og sit arbejde; måske hun også efter dette folks
skik (som jeg ikke kender til) kan have pålagt hende en
straf. Men nu gør det såre ondt, om man, når man først har
siddet højt og i ære, atter skal ydmyges og holdes i ave.
Derfor gjorde denne ydmygelse Hagar mere ondt, end
alle straffe; og dog forbedres hun ikke derved. Ganske vist
var legemet blevet ydmyget; men hjertet forblev ikke
alene forhærdet i hovmod, men opflammedes desuden af
vrede og fjendskab.
For den opblæste, stolte og rasende pige tænker nu på,
hvordan hun kan hævne sig og berøve sin frue ikke alene
sin egen person, men også barnet. For så tænker hun, at
hun har et godt pant hos sig, som nok vil bringe Abraham
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til, selv atter at opsøge hende og med ære føre hende tilbage til huset, hvorfra hun mente hun med urette forstødtes.
Sådan er ret egentlig lovens retfærdighed beskaffen.
For hvor loven alene er, opblæser den og gør folk vredagtige og barske. For når Gud ikke vil lade ske, hvad vi vil,
men kaster os under korset, bliver hjertet opægget og forbitret mod Gud. Derfor siger Paulus i Rom 4, 15: Loven
virker vrede. Men nu henhører borgerlig straf og sværdet
til loven. For derved tvinges de onde til, mod sin vilje at
gøre, hvad der tilkommer dem, som Skriften også siger i
Ordsp 19, 29; 23, 13, at domme er beredt til spottere og
slag til dårers ryg.
Nu til dags er muslimerne herrer næsten over hele verden. De holder sine i en alvorlig og skarp tugt, så de må
gøre, hvad der er deres skyldighed. Sine fanger giver de
vand og groft brød, og ikke engang nok deraf, og arbejdet
har sit bestemte mål. Er de dovne deri eller holder op dermed, drives de med stokkeprygl.
Og skamløse og trællesindede naturer kan man heller
ikke behandle på anden måde, heller ikke skal man omgås
dem anderledes; men alligevel er det sikkert, at de heller
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ikke på denne måde lader sig råde. Hagar havde forhen
været from og omgængelig; men nu, da hendes frue overøser hende med så mange velgerninger, hovmoder hun sig
og bliver rent gal. Da nu Sara vil retlede hende og forebygge anden sorg, som kunne komme deraf, løber hun sin
vej.
Derfor har vi her også afmalet ligesom på en tavle,
hvordan det går til i verden, og hvordan den er beskaffen,
nemlig at man forgæves lærer og formaner folk; for også
straffen er forgæves, som Esajas kap. 49, 4 klager over
sine jøder. Når vi føler slag og straf, da græder, hyler og
klager vi ganske vist; men først og fremmest skulle vi hyle
og klage over vore synder, som driver Gud til vrede og
straf.
Da Israels folk i hele 70 år måtte være fanget blandt
hedningerne og i elendighed, manglede det heller ikke på
klage, gråd, suk og bøn; men hvad sige profeterne, ja Gud
selv gennem profeterne, dertil? Jeg, siger han i Jer 7, 25;
35, 15, sendte til jer alle mine tjenere, profeterne, tidligt
og ideligt, at sige: Kære, omvend jer, hver fra sin onde vej,
og bedr jeres gerninger; men I bøjede ikke jeres øre og adlød mig ikke; derfor vil jeg også lade jer græde forgæves.
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Sådan har Tyskland nu til dags endnu ikke skreget,
grædt eller klaget over de gruelige synder, som vi har begået. Men nu, da straffene begynder, begynder vi at hyle
og græde; men vi skulle have gjort det for længe siden. For
når straffen allerede er for hånden, skriger og græder vi
forgæves; men de, som beklager og begræder sin synd,
førend straffen kommer, deres suk lader Gud bevæge sig
og gør straffen lettere og mildere, som han forjætter i Ezekiel 9, 4, hvor Gud, idet han vil lade en straf udgå over
præsterne og folket, byder, at der skal tegnes et tegn på de
folks pander, som sukker og jamrer over alle de vederstyggeligheder, som er gjort i Jerusalem, så de ikke skal omkomme med de ugudelige.
Sådan er Hagar et eksempel på det kødelige menneske,
som ikke kan retledes hverken ved straf eller velgerning.
For da Sara gør godt imod sin pige, opblæses hun og bliver
stolt; men da hun tugtes, løber hun bort; og dog fortæller
den tekst, som nu følger, et eksempel på guddommelig
nåde og barmhjertighed.
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v7-9. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden
ved vejen til Shur. Han sagde: »Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor
kommer du fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede: »Jeg er på
flugt fra min frue Saraj.« Men Herrens engel sagde til hende:
»Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.«

Dette er et såre skønt og kraftigt eksempel på, at Gud har
ægtestanden og det huslige liv kært og opretholder det ved
sine engles tjeneste. At Hagar af vrede og forbitrelse var
løbet ud i ørkenen og havde forladt sin frue, havde været
Satans værk; men englene, som Gud havde beskikket til
tjenere og beskyttere for denne husfader, bringe Hagar tilbage, så den forjættelse skulle opfyldes, ved hvilken Gud
havde lovet Abraham, at han ville være hans og hans afkoms Gud.
Men uden tvivl har både Abraham og Sara bedt for
Hagar, da hun var faldet i en så stor synd; for hun havde
ikke alene unddraget sin frue sin person, men havde også
frastjålet og berøvet Abraham hans søn.
Ørkenen Shur ligger mellem Judæa og Egypten, derfor
tænkte hun, atter at flygte tilbage til sit fædreland Egypten;
og det kan ikke slå fejl, at jo et sådant ondt råd og foretagende må have bedrøvet og bekymret de fromme ægtefolk
såre meget. Sara har vel angret, at hun havde været noget
for hård imod den frugtsommelige pige; sådan har vel også
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Abraham givet sig skylden, fordi han havde tilstedet og
indrømmet sin hustru så megen ret over pigen.
Men nu er det en forunderlig omveksling og omslag:
De, der er hellige og uden skyld, gør sig samvittighed over
fremmed synd; men Hagar, som alene var grunden til alle
synder, er sikker, som om hun ikke havde syndet. Og sådan fortvivlelse og ulykke er almindelig, ikke alene i det
huslige liv, men også i det borgerlige og kirkelige, nemlig
at de, som har syndet, endnu dertil undskylder sig og ikke
erkender synden.
Hvem den engel var, som talte med Hagar, siger Moses ikke. Hilarius mener, at det var Gud selv, og er tilbøjelig til den mening, at han gerne vil sætte sådanne åbenbarelser af engle i forbindelse med Den Hellige Treenigheds hemmelighed. Men skønt nu mennesker også kaldes
engle, så mener jeg dog, at dette var en engel, der åbenbarede sig for Hagar i et menneskes skikkelse; for når engle
åbenbare sig for mennesker, så påtager de sig den legemsskikkelse, hvori de åbenbarer sig.
Sådan kunne man med øjnene se den engel, der stilledes til vogter for Paradiset, 1 Mos 3, 24, ligeledes de to,
som førte Lot ud af Sodoma, 1 Mos 19, 15. 16, ligeledes
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dem, som sad ved Herrens grav, Joh 20, 12, og dem, som
blev set, da Kristus opfor, og som sagde til disciplene, at
Kristus atter skulle komme tilbage fra himlen, ApG 1, 1011.
For dette er altid englenes vis, at de åbenbarer sig i
skikkelse af et ungt eller gammelt menneske. For ligesom
vi ikke altid bruger samme dragt, men tager snart den ene,
snart den anden på, og dog ikke derved mister eller forandrer noget af vort legeme, sådan forbliver englene samme
slags ånder, om de end ikke altid viser sig for mennesker i
én og samme skikkelse, men ligesom ombytter sin dragt.
Og Hagar kender straks englen, da han nævner hende
ved navn. Fordi hun havde været en lang tid i Abrahams
hus, havde hun ofte hørt af ham, at menneskers gerninger
styredes ved de kære engles tjeneste. Derfor mindsker hun
lidt på sit mod og sin trods, hvormed hun i Abrahams hus
havde sat sig op imod sin frue, og da englen spørger hende,
hvorhen hun vil, svarer hun, at hun flygter fra sin frue.
Derved anklager hun sig selv for sin ulydighed og sit
rov, al den stund hun bekender, at hun flygter, og at Sara
er hendes frue. Så dømmer også englen hende efter hendes
egne ord: Er Sara din frue, siger han, så vend atter tilbage
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til hende og ydmyg dig under hendes hænder, for det sømmer sig for en tjenestepige.
Derfor er dette en skarp lovprædiken, som er kraftig til
at vække skræk og frygt. For da Hagar forskrækkes, siger
hun sandheden, som hun uforskrækket aldrig havde bekendt. Da derfor Sara talte med hende, var Moses’ ansigt
endnu tildækket; men her, da englen taler, frembryder der
af Moses’ ansigt horn og stråler af et utåleligt lys, for hvilket den stakkels pige bæver og forskrækkes, ja var vel død
af smerte og angst, havde ikke englen atter oprejst og trøstet hende.
Sådan plejer loven at gøre: Når den med sine stråler
træffer og gennemborer hjerterne, så driver den ganske og
aldeles til fortvivlelse, som vi ser på Judas og Saul. Derfor
er dette Guds uudsigelige godhed, at han ikke alene forfærder ved lovens prædiken, men også atter oprejser og
trøster ved sin forjættelse.
Og denne tekst tjener også til bekræftelse af det huslige liv, at Gud finder behag deri og antager sig det; for
han vil ikke, at nogen skal forandre eller forlade sit kald,
sådan som det i pavedømmet blev anset for stor hellighed,
om nogen forlod sin stand eller sit kald og gemte sig i et
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kloster. For så havde vel også Hagar kunnet forblive i ørkenen, men Herren vil, at hun skal forblive i sit kald og
være sin frue underdanig. Derfor skal ingen af eget forgodtbefindendet og på egen hånd forandre sin stand. For
Gud vil nok forandre den for dig ved døden eller ved deres
råd og vilje, som er sat over dig; men hvor det ikke sker,
synder de, som forlader sit kald.
Sådan siger nu Hagar, da hun forfærdes ved Moses’
ansigt, som ikke længere er dækket, men nu stråler, med
Paulus ApG 9, 6: Herre, hvad vil du at jeg skal gøre? Men
før denne skræk foragtede hun i hovmod og trods sin frues
Saras bud. Men nu følger der fremdeles såre herlige og
skønne trøsteprædikener, som ikke tilhører Hagar for hendes fromheds skyld, men for forjættelsens skyld tilhører
Abraham, hvis afkom Ismael var.
v10. Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles.«

Dette er en såre herlig forjættelse, hvorved den forfærdede
Hagar atter oprejses. For sådan veksler Gud med os: på
bedrøvelse følger trøst, efter fortvivlelse håb, efter døden
liv. Men Satan vender det om og gør det modsatte: først
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giver han glæde, derefter sorg, og på sikkerhed i synden
følger til sidst fortvivlelse.
Derfor skal ingen blive så alt for bekymret og bedrøvet, når han føler skræk og fare, men opmuntre sig og
håbe, at Gud atter vil trøste og oprejse ham, og fordi sådant
håb er sikkert hos de troende, så anråber de så alvorlig og
flittig Gud om hjælp og trøst.
Hvad nu angår denne forjættelse, så er den vel ikke lig
den anden, som var givet om Isak, men dog prises den herlig af Hagars efterkommere, som araberne kalder sig, og
foretrækkes af dem for den anden om Isak. For derpå forlader de sig og hovmoder sig derved over alle folk på jorden, og fortæller i sin Koran en stor løgn, nemlig at Abraham ville skåne sin søn Isak og i hans sted ofre Ismael.
Sådanne løgne optænker de kun for at trække de forjættelser til sig, som er givet Abraham, og for at bevise, at de er
Abrahams rette børn.
Sådan lyver paverne også og roser sig af, at alle Kristi
forjættelser til alle hans apostle alene er tilfaldet Peter og
forblevet og bekræftet for ham. Sådan forfængelighed bor
i menneskers hjerter, hvoraf denne arabernes og pavernes
løse ros er kommet.
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Men mens tyrkernes navn endnu var ubekendt for verden, var araberne såre mægtige og plagede Grækenland,
Italien og Afrika hårdt, indtil de til sidst på grund af sin
pragt og hovmodighed blev undertvunget og gjort til trælle
af tyrkerne, og til sidst blev ét folk med disse.
Derfor ser vi også her, at når kødets hovmodighed kan
besmykke sig og sine handlinger med Guds ord, misbruger
den dette skammelig og opblæses deraf. Derfor ægges
Gud til atter at undertrykke dem, som hovmoder sig, og
ydmyger de hovmodige hagarenere, som har foretrukket
sig selv for Abrahams rette slægt, fordi Ismael var Abrahams førstefødte søn. Men Paulus taler skønt derom i brevet til galaterne 4, 23, nemlig at ikke de, som er født af
Abrahams kød, men de, som er født af forjættelsen, er
Abrahams børn. Dette har de ugudelige hedninger ikke set,
men rost sig af førstefødslen, på hvilken de har anvendt
forjættelserne, og på grund af hvilken de har ment med
vished, at de aldrig kunne falde.
Men denne legemlige forjættelse er for længst blevet
opfyldt; for fra Ismael nedstammede tolv konger, og deres
magt varede en lang tid. For hele Orienten havde de i eje,
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indtil endelig Gog og Magog, det er tyrkerne, ydmygede
dem.
v11. Og Herrens engel sagde til hende »Se, du er med barn; du
skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har
hørt din lidelse.

På grund af denne tekst har jøderne opdigtet underlige og
tåbelige løgne. For de siger, at Hagar var blevet træt af
rejsen og i ørkenen sådan bekymrede og udtrættede sig
med sorg og angst, at hun fødte for tidlig, men at hun sidenhen atter undfangede og fødte i rette tid, og at englen
sendtes til hende for at åbenbare hende dette under, for at
den stakkels kvinde skulle trøstes dermed. Denne opdigtelse mener de er udtalt i de ord: Gud har hørt din modgang, nemlig at din livsfrugt er død for dig. Men sådanne
løgne er ikke værd, at man taler om dem.
For ved modgang forstår englen uden tvivl det, som
Hagar følte som en modgang, nemlig at hun var en tjenestepige og blev tugtet af Sara. For dette mener englen: beklag dig ikke over, at du er en tjenestepige; for tjenerne har
Gud ligeså kære som de frie; der er ingen personsanseelse
hos ham, Ef 6, 9; derfor find dig med tålmodighed deri, og
underkast dig din frue, uagtet du er frugtsommelig; Sara
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elsker Gud, sådan elsker han også dig, og hos Gud skader
denne tjenerstand dig slet ikke; for se, denne modgang
gengælder han dig med en glædelig velsignelse, hold dig
til den osv.
Dette er min mening om denne tekst. Den, der nu vil
forstå dette om modgangen om hendes ydmygelse og
skræk for loven, han kan for mig gerne gøre det; men
denne mening er mere enfoldig: Gud hører, vil englen
sige, at du beklager dig over at være en tjenestepige og ufri
og ikke har noget for dig selv; men han har set denne din
modgang og vil velsigne dig; vær derfor ved godt mod og
fortvivl ikke. Sådan skal vi også trøste hinanden. Stand og
stilling er såre ulig i dette liv. Den stakkels Lazarus lider
hunger og smerter, men den rige lever herlig og i glæde,
Luk 16, 19. 20. Sådan synes en konge eller anden høj person at have det bedre end en simpel mand. Denne ulighed
bekymrer os, og vildleder ofte hjerterne, så de syndig forandrer sit kald og sin stand.
Men man skal holde sig til denne trøst, som englen her
viser, og tænke sådan: Se, du er en tjener, tjenestepige,
plages med fattigdom og besværes med arbejde; men lad
det være dig en god trøst, at din Gud både ser til herrer og
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tjenere, rige og fattige, syndere og fromme. For han er alle
disses Gud og vil, at alle mennesker skal trøste sig ved
hans nåde og gunst og forlade sig derpå. Men den forskel,
som i dette liv er mellem mennesker, gør ingen forskel
mellem personerne for Gud, men han hører lige så vel en
i tjenerstand, som en fri.
Denne trøst er nødvendig og skal ofte indprentes folk;
for den forvisser hjerterne og hindrer den farlige ombytning af kald, som man aldrig foretager sig uden synd. For
menneskers hjerter flyr af naturen korset og stræber af
blind ærgerrighed efter høje ting.
Navnet Ismael betyder Gud hører, og er et såre skønt
navn, som araberne uden tvivl er blevet stolte og opblæste
af; for Abraham, Isak, Jakob er ikke sådanne prægtige
navne. Men her foreholdes os også denne lære, at Gud udstrør og uddeler sine allerbedste gaver også blandt de ugudelige. Den elendige og bedrøvede Hagar antager Gud sig
sådan, at han derover, som det synes, glemmer Abraham
og Sara; ja for Ismael sørger han ikke alene, før han endnu
er født, men ærer ham også med en såre rig og herlig forjættelse.
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Men for at den ikke skal agtes lige med den forjættelse,
som var givet Abraham og hans rette afkom, begrænses
den, og Helligånden lader det ikke blive med at sige: Jeg
vil gøre dit afkom meget mangfoldig, men beskriver også,
hvad for slags mand Ismael skal blive, og hvad for et folk,
der skal fødes af ham. Alt dette skal man flittig overveje
og betragte.
v12. Han skal blive et vildæsel af et menneske; hans hånd skal
være vendt mod alle og alles hånd mod ham, han skal leve på
tværs af alle sine brødre.

Dette er ret egentlig en beskrivelse af araberne, som ikke
bor på noget bestemt sted, men fører al sin ejendom omkring med sig på vogne og sædvanligvis ernærer sig af røveri. Det hebraiske ord pere lyder næsten som det latinske
ferus, vild; for de, som har vænnet sig til ørkener og skove,
er sædvanligvis vilde. Jøderne siger, at pere er det dyr,
som kaldes vildt æsel eller skovæsel; men hvad det er for
et dyr, véd jeg ikke, har heller ikke set det. I vor bibeloversættelse oversætter vi pere ligefrem ved vild. Sådan ser vi
her for det første, at Ismael ikke havde noget bestemt sted
på jorden, sådan som Abraham, hvis slægt udtrykkelig får
forjættelsen om Kana’ans land.
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Her siges med rette, at Ismaels art og vandel er imod
alle. For andre opholder sig i bestemte steder og landsbyer;
Ismael derimod elsker ørkenerne, er vild og ustadig; i dag
opretholder han sig med sin slægt under dette, i morgen
under hint træ, sådan som nu til dags araberne og hulebeboerne gør, der, som Brejtenbach skriver, anser det for tilladt at ernære og forsørge sig ved rov og tyveri. Dette hentyder englen til, idet han kalder ham pere, et vildt menneske, som ikke bryder sig stort om byer, lov og orden, som
er nødvendig til opretholdelsen af den menneskelige
slægts samfund.
Men da evangeliet blev forkyndt i hele verden, kom
det dog også til denne egn, og Gud havde en talrig kirke
der. For i sådanne ørkener opslog eremitterne eller eneboermunkene sin bolig, hvorom Hieronymus fortæller meget, og derved blev til sidst dette vilde folk, som var født
alene til krig og uro, delagtig i den åndelige forjættelse;
men hos romerne og perserne gjorde de ofte indfald og angreb dem hårdt.
Jødernes løgne, hvorom jeg ovenfor (§ 112) har talt,
viser, at de ikke har noget ret skøn på Den Hellige Skrift
og gudelige ting; og dog får de store mænd med sig, såsom
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Lyra og flere andre, som nu til dags er de lærdeste i deres
sprog og dog bryder sig meget om sådanne løgne. Men sådan går det jøderne, fordi de har mistet erkendelsen af sagen selv.
For der er to slags erkendelse, erkendelse af ordene
og erkendelse af sagerne. Den, der nu ikke har erkendelse
af sagen, hvorom der handles, ham nytter ordenes erkendelse ikke. Efter et gammelt ordsprog plejer man at sige:
Hvad en ikke vel forstår og kender til, derom vil han heller
ikke kunne tale. Vor tid har bragt mange eksempler herpå
for dagen. For mange såre lærde og veltalende mænd kommer frem med over al måde tåbelige og latterlige ting, når
de tager sig på at ville tale om sådanne sager, som de aldrig
har forstået.
For så ofte Erasmus, der dog er en såre lærd og veltalende mand, tager sig til at ville tale om retfærdiggørelsen
og trossager, støder han ynkelig an og kommer frem med
tåbelige ting, mens han dog taler såre fint og godt, når han
skal handle om andre ting.
Det samme ser man også hos Sadoletus. Men den, der
har sagen på det rene og forstår den, han lærer ret og træffer hjerterne, selv om han ikke er veltalende og dygtig i
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ord. Sådan gjorde Cato det bedre end Cicero, når han talte
i rådet, selv om han ganske simpelt og uden nogen prydelse og forskønnelse kom frem med sådanne ting, som
ikke var faldt nogen ind, og som ingen tænkte på.
Sådan går det også med jøderne; for de har intet andet
end skøn på ordene; men sagen eller indholdet har de ganske mistet. Når en sproglærd hører ordsproget: Lupus in
fabula, og ikke forstår sagen, så tænker han: fabelen er i
munden; når nu ulven er i fabelen, så følger deraf, at ulven
må være i munden. Hvem ville ikke udle en sådan lærer?
Og alligevel ser man sådant hos store mænd i talen om de
allervigtigste sager. Fordi jøderne ikke har det rette skøn
på Den Hellige Skrift, nemlig ikke véd, at Gud vil, at undersåtterne skal ydmyge sig under sine øvrigheder, kommer de frem med skammelige løgne om Hagars modgang
og opdigter et nyt og uhørt mirakel i en sådan sag, hvori
der intet mirakel tiltrænges. Men hvor meget bedre og nyttigere havde det været, at lære, at Gud elsker dem, som
forstår, at de tugtes, og gør dem godt?
For Hagar tugtes af sin frue og optager ikke denne tugtelse med tålmodighed, men vil tage sig selv til rette ved
at flygte, men, skønt hun synder derved, så ser dog Gud til
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hendes elendighed og trøster hende. Hvad venligere kunne
dog siges her?
Derfor skal vi også vænne os til tålmodighed og finde
os i straf og tugtelse, børnene af sine forældre, undersåtterne af øvrigheden, eleverne af sin lærer; for sådan lydighed, at vi lader os tugte, er Gud velbehagelig. Men når vor
natur føler straffen, bliver den ikke alene utålmodig og
knurrer, men mistvivler også om Guds godhed og barmhjertighed. Al sådan elendighed opstår af mangel på skøn
på Skriften. For de, som véd, at Gud antager sig dem, når
de tager imod tugt og revses, enten af sine forældre, eller
af sine herrer, eller af øvrigheden, de trøster sig i sin modgang med dette håb, og venter på sin herres velsignelse,
der her overgår Hagar, selv da hun har en uretfærdig sag
ved sin flugt.
Sådan bliver forståelsen af ordene eller sproget let, når
man forstår sagen ret, som Horats også lærer, at ordene
giver sig af sig selv, når man har fået fat på sagen, ret erkendt og betragtet den; men hvis man ikke har erkendelsen
af sagen, da er også erkendelsen af ordene forgæves.
Men derfor bruger jeg så mange ord til jer herom, for
at I kan vide, når I engang skal læse rabbinerne, hvad for
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karle I da har at bestille med; ordene forstår de vel, men
sagen skønner de sig ikke på, derfor kan de heller ikke lære
noget ret.
Men af Guds godhed og nåde har vi erkendelse og
skøn på de sager, hvorom Den Hellige Skrift handler, de
derimod er forblindede. For om de end er kyndige i sproget, så har de dog ikke det rette skøn på Skriften, men, som
Esajas siger i 29, 12, Skriften er dem en bog, som de ikke
kan læse. Hvem vil da følge dem?
Men nu skal man ikke udlægge mig dette sådan, eller
forstå det sådan, som om jeg forkastede sproglig kundskab, som er ganske nødvendig; men så meget siger jeg:
Hvis nogen ved siden af den sproglige kundskab ikke også
studerer de sager, hvorom Skriften handler, så bliver der
aldrig nogen god lærer af ham. For, som en har sagt, hos
en lærer eller præst skal talen strømme ud og vokse frem
af hjertet, og ikke af munden alene.
Sådan har vi nu hørt, hvem Ismael er, og hvad slags
folk han er fader til, nemlig et sådant, som lever uden lov
og er vant til ørkenen, jagt, rov og tyveri. For på denne
måde udlægger profeten Esajas ordet pere, når han i 18, 2
kalder dette folk et trukket og plukket, et røvet og røvende
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folk; det har plyndret alle lande, som lå rundt omkring det;
til sidst er det selv blevet plyndret af tyrken, som også er
en ismaelit; for hans hånd er imod alle.
v13-14. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, »Du er
Gud, der ser«. For hun tænkte: »Har jeg virkelig på dette sted
set ham, der ser mig?« Derfor kalder man brønden Be'er-Lahaj-Ro'i. Den ligger mellem Kadesh og Bered.

Uden frugt bliver Guds ord aldrig; derfor bliver også her
den genstridige, stolte og ulydige Hagar ved englens prædiken omvendt, vender tilbage til sin frue, og finder sig tålmodig i hendes magt over sig. Ja hun gør ikke det alene,
men erkender Guds barmhjertighed, priser Gud og påkalder ham med et nyt navn, for at prise hans velgerning, som
han havde bevist hende.
Sådan kalder vi i Det Nye Testamente Kristus en frelser på grund af hans gerning, hvormed han har åbenbaret
sig for os. Helligånden kalder vi en trøster. Sådan kalder
Hagar Gud en, der ser, fordi han havde set til hendes ydmygelse eller elendighed. Og dette eksempel er os også
nyttigt til lære, så enhver i sit kald må lære at erkende Guds
velgerninger, være taknemlig derfor og prise dem. Ligeså
for at vi tålmodig kan tåle tugtelse af dem, som er sat over
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os, fordi Gud har velbehag i sådan tålmodighed og sender
os hjælp.
Sådan er Skriften, som Paulus siger i 2 Tim 3, 16, nyttig til lærdom, og er ikke en unyttig grammatik, hvori man
kives om bogstaver, tegn eller ord. For ved dette Hagars
eksempel belæres vi også om, at vi skal give den Gud, som
har trøstet os, æren, og sige: Herre, du har hjulpet mig af
min sygdom, du har skænket mig ejendom, du har givet
mig en from hustru osv.
Dette er lovofferet og den velbehageligste gudstjeneste, nemlig at du erkender hans velgerning og priser den
og kalder ham Roi, det er, den, som ser mig. Som om
Hagar ville sige: Jeg troede, at Gud ganske havde forladt
mig; men nu forstår jeg, at han har set til mig og ikke forkastet mig stakkels og elendige pige.
Dette er et såre lifligt og skønt navn på Gud; ja give
Gud, vi alle sammen kunne give ham det, det er, kunne
være ganske visse på, at han ser til os og allermest har øje
med os da, når vi mener, at han har glemt os og forladt os.
For den, der i sin lidelse og nød kan sige så meget: Gud
ser mig – han har en ret tro, og kan gøre og tåle alt; ja, han
betvinger og overvinder alt.
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Derfor er det min fulde og faste tro, at man skal regne
Hagar blandt andre hellige kvinder. For at Paulus i Gal 4,
30 sammenligner hende med Sara og kalder hende en tjenestekvinde, som ikke har blivende sted i huset, er ikke i
vejen derfor. For i Skriften er det almindeligt, at også de
hellige kan være billeder på de ugudelige, sådan som jo
Esajas, Jeremias, Hoseas er billeder på den ugudelige synagoge, da de dog selv er hellige og fromme. Så er det
også min tro, at Ismael og mange andre af hans efterkommere er blevet salige, og det skader ham intet, at hans moder er et billede på synagogen.
For også hele kirken bærer på sig et billede af den
evige forbandelse; for den plages og dræbes grusomt af
sine fjender, men forlades dog ikke. Sådan kalder Simeon
i Luk 2, 34 den herre Kristus et tegn; ligeledes, efter Esajas
8, 14 en anstødssten og forargelses-klippe. Sådan kan nu
Hagar, som er retfærdiggjort og helliget ved Guds ord,
uden nogen skade eller mén for sig være billede på de ugudelige.
Disse ord: ”Har jeg virkelig på dette sted set ham, der
ser mig?” skaffer de sproglærde meget at bestille. Men før
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jeg beretter de andres tanker og mening herom, vil jeg trolig advare dem, som læser rabbinernes udlæggelser, mod
at skænke dem nogen tiltro. Ganske vist er den sproglige
kundskab fornøden og rigtig; men den skal ikke beherske
indholdet, men tjene det. Men nu har de forblindede jøder
mistet al erkendelse af indholdet og taler kun om ordene
efter grammatikken. Rabbi Salomo siger, at Hagar i disse
ord forundrer sig over englen her i ørkenen, efter at hun
forhen kun havde plejet at se engle i Abrahams hus.
Men Lyra følger rabbi Kimalfor, og oversætter disse
ord sådan: Jeg har set ham efter mit syn, det er: først
kendte jeg ikke englen, men da han pludselig forsvandt for
mine øjne, da først erkendte jeg, at det havde været en engel.
Sådan blive de alene hængende ved meningen af de
enkelte ord, fordi de ingen ret erkendelse har af det,
hvorom her handles; men den rette grund og mening når
de ikke og ser ikke, at Hagar, som hidtil var forfærdet og
bedrøvet, men nu atter trøstes, ved englen, takker Gud og
er glad til mode.
Derfor skal man først se hen til selve sagen. Du, Gud,
siger hun, ser mig, forlader mig ikke i min elendighed,
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men besøger og trøster mig. Så ofte jeg derfor kommer til
denne brønd eller tænker derpå, vil jeg prise denne store
velgerning, at jeg her har set den, som har set mig.
Derfor er dette ord af et menneske, som forundrer sig
og er glad over noget. Ak, vil hun sige, hvor vantro har jeg
dog været! Jeg troede ikke, at Gud tog sig af mig, og
tænkte ikke, at jeg så Gud i hans ansigt, men kun så ham
bagfra; det er, jeg tænkte, at Gud havde vendt sig fra mig.
Men nu forstår jeg, at den ryg, som han har vist mig, er
hans ansigt. Ganske vist så han mig også før; men jeg, som
var ganske optaget af min elendighed og bedrøvelse, jeg
kunne ikke kende ham; men nu kender jeg ham, at han har
mig kær, at han tager sig af mig osv.
Sådan er dette en almindelig lovsang for alle gudfrygtige. For når nød og trængsel er for hånden, ser vi Gud
bagfra, det er, mener, at Gud har vendt sig bort fra os; som
han siger hos profeten Esajas i 54, 8: ”I overstrømmende
vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig, men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed.” Det vil sige, først viste
jeg mig sådan, som om jeg ikke kendte dig, som om jeg
havde forkastet dig (for det er at se Gud bagfra, når vi ikke
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føler andet end trængsel og skræk); men sidenhen, når anfægtelsen er over, vises det, at Gud har vist os sit ansigt,
idet han vendte ryggen til os, og ikke har forstødt os, men
kun vendt øjnene lidt bort fra os. Sådan siger Peter i 1 Pet
1, 11: I profeterne har Kristi Ånd, som var i dem, forud
vidnet om Kristi lidelser og den derpå følgende herlighed.
Derfor er dette hele kirkens sang, som med Hagar synger: Jeg har virkelig set ham, der ser mig? Det er, Gud
vendte mig først ryggen; for i anfægtelserne mener vi, at
Gud har forladt os og ikke agter os, men siden erfarer vi,
at Guds ryg var hans ansigt, og at ikke alene Gud selv har
set os, men også vi ham.
Den, der nu ikke lærer dette i sit kors, han falder i fortvivlelse. Deraf kommer da disse ord i Sl 31, 23: ”Jeg
sagde i min angst: Jeg er fordrevet fra dine øjne.” Det er,
Gud ser mig ikke, han agter ikke på mig. Ligeså i v. 17:
”Lad dit ansigt lyse over din tjener.” Når man derfor sådan
føler Guds vrede, skal hjertet opmuntre sig i troen, og ikke
blive svagt eller synke sammen, men håbe, at det engang
vil komme derhen, at det med Hagar kan synge: Jeg har
også set efter den, som mig ser? For disse ord kommer fra
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et glad og jublende hjerte, som forhen, overlæsset af angst,
næsten var faldet i fortvivlelse.
Vil nu nogen heri søge allegorier og nogen hemmelighedsfuld udtydning, kan han gøre det. Jeg lader mig nøje
med denne bogstavelige mening, som begivenheden selv
fører med sig. Lyra siger, at ryggen betegner en ufuldkommen erkendelse, ansigtet derimod den fuldkomne erkendelse. Men langt mere enfoldigt er det, at du forstår det så,
at ryggen er et tegn på vrede, nemlig når Gud vender sig
fra os og ikke vil se på os, det er, når vort hjerte mener, at
Gud vredes på os; men ansigtet er et tegn på nåde. Sådan
siger nu Hagar: jeg har aldrig forstået, at min tjeneste og
underdanighed behagede Gud vel; men nu ser jeg, at den
ryg, som Gud viste mig, var hans sande åsyn, og at han har
antaget sig mig.
Denne mening så vi ikke af grammatikken, som er det
eneste, rabbinerne har, men af erkendelsen af sagerne,
hvorom Den Hellige Skrift handler; og fordi rabbinerne
ikke har denne, skal man ganske og aldeles foragte dem.
Men vi skal beflitte os på, først at få ret skøn og indsigt
i sagerne selv, så bliver derefter grammatikken let. For
den, der synder deri, begår ingen dødssynd; men den der
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forfejler selve sagen og farer vild deri, han begår en dødssynd.
Men nu forstår jeg ved erkendelse af selve sagerne intet andet, end erkendelsen og indsigten i Det Nye Testamente. Lærer man ret at forstå dette, så bliver også hele
Det Gamle Testamentes skrift lys og klar. Men da rabbinerne ikke alene ikke kender noget til Kristus, men ganske
og aldeles forkaster ham, hvad kan vi da lære af dem? Og
dog finder man nu til dags mange store og lærde mænd,
som anser det for stor visdom, når de har gennemlæst alt
rabbinernes snak og løgn.
De talekyndige kalder den en veltalende mand, som
ikke alene er rig på ord, men også har en rig erkendelse af
sagerne selv; som man siger: Hjertet gør veltalende. For
de, hvis ord alene har sin kilde i munden, kan ganske vist
snakke en hel del op og ned, men taler intet viselig eller
forstandig. Netop sådanne ligner alle rabbinere, ingen
undtaget; for de har intet andet end et bedrageligt og forfængeligt praleri med ord.
Lad os derfor holde fast ved den rette mening af denne
tekst, som vi ikke så af grammatikken, men af det rette
skøn på sagen selv, nemlig at dette er en lovsang, opsat os
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alle til lære, fordi vi, når vi er i nød og anfægtelse, mener,
at vi er forkastede af Gud, og at han ikke ser til os eller
antager sig os; derfor skal vi til sidst synge med fryd: Nu
har jeg set ham, som først har set mig, det er, Gud har ikke
forstødt eller foragtet mig, sådan som jeg mente, men han
har set til mig; dette har jeg set, efter at han har set mig,
det er, efter at han har taget min elendighed fra mig.
Til tegn på taknemlighed, at hun vil prise Gud og bevise ham skyldig dyrkelse for den velgernings skyld, som
han havde bevist hende, giver hun dernæst Gud og dette
sted et navn, og kalder det den levendes brønd, som ser
mig.
Og begges navne er fulde af trøst. For er Gud en levende Gud, så skal jo vi, som er hans folk, også blive delagtige i et sådant liv som han, det er i et evigt liv. Og fordi
dette er en stor gave og velgerning, sammenlignes det ene
rettelig med det andet; nemlig at den levende Gud også er
en Gud, som ser, der ikke forlader dem, som er i nød og
elendighed, men ser til dem og hjælper dem.
Med en sådan pris og lov pryder den hellige Hagar
Gud Herren og berømmer denne brønd, og dette er den
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rette gudsdyrkelse, som vi skal vise og give Gud, der er så
nådig og god.
Kadesh ligger syd for det hellige land, i den egn, som
sidenhen blev overdraget til Juda stamme, og hvorigennem vejen går fra det hellige land til Egypten. Men ved at
nævne det øde sted, hvor denne brønd var, har Moses villet
prise denne så herlige velgerning for sit folk.
v15-16. Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som
Hagar fødte, navnet Ismael. Abram var seksogfirs år, da Hagar
fødte Ismael.

Her ser du, at efter denne åbenbaring er den ulydige Hagar,
som forhen ikke ville tåle nogen tvang, nu blevet ganske
anderledes. Derfor kommer hun nu atter hjem og er sin
frue Sara lydig, og fortæller Abraham, hvad englen havde
talt med hende, og hvordan han havde givet det barn, som
endnu ikke var født, et navn. Dette lader Abraham behage
sig og forandrer intet ved navnet.
Men Moses omtaler Abrahams alder, for at vi skal
vide, at han endnu havde tretten år at vente, før Isak, den
forjættede søn, skulle fødes ham af Sara.
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Syttende kapitel
v1. Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og
sagde til ham: Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for
mit ansigt og være udadlelig.

Moses har hidtil fortalt Abrahams historie indtil Ismaels
fødsel, om hvem englen havde givet en tydelig forjættelse
og ikke alene fået hans moder Hagar, der, fordi hun ikke
kunne finde sig i at være sin frue lydig, var løbet bort,
overtalt til at vende tilbage til sin frue og ydmyge sig i lydighed mod hende, men også, da hun var forfærdet ved
loven og havde erkendt sin synd, atter ved forjættelsen
havde oprejst hende og bragt hende til en ret erkendelse
af Gud, så hun troede, at Gud antog sig hende og så til
hende, ved hvilken tro hun blev helliget og retfærdiggjort
fra alle sine synder. Da hun nu atter kommer hjem, føder
hun Abraham en søn, som får et såre lifligt navn og kaldes
Ismael, hvorved hun også aflægger vidnesbyrd om sin tro,
nemlig at Gud hører de bedrøvedes og plagedes suk og
bøn.
Nu fortsætter Moses historien, og forbigår med tavshed hele tretten år, hvorom han intet beretter, hvad Abraham enten gjorde eller led i hele denne tid. Men det synes,
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som om Abraham gav sig tilfreds, da Ismael var født ham,
og på grund af englens forjættelse mente, at Ismael skulle
være arving til den forjættelse, som Gud havde givet ham
ovenfor i kap. 12.
Derfor havde også Sara denne tjenestepigens søn såre
kær, og passede og opdrog ham såre omhyggelig. Da de
nu derfor begge to var vel tilfredse, og, fordi Ismael var
født, mente, at det ikke længere havde nogen fare med
dem, men alt var sikkert, tier Moses stille og fortæller slet
intet om, hvordan det gik fra denne tid indtil Abrahams 99.
år, da det dog ikke er troligt, at en så stor mand skulle have
været uden store og mange bedrifter efter en så herlig sejr,
og især da han boede blandt hedninger, som ikke var af
hans religion.
Mens de nu sådan sidder i ro, og alle sager står vel til,
kommer Gud og udlægger for dem de forrige forjættelser
om afkommet med en ny prædiken, og udelukker ganske
Ismael fra forjættelsens arv. Sådan udvikles forjættelserne
og bliver stedse klarere.
For da Abraham ovenfor i kap. 12 hører forjættelsen,
troede han, at der skulle fødes ham en søn af Sara. Men da
det ene år forløb efter det andet, og der var mange tegn på,
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at Sara var ufrugtbar, tager han også Hagar til hustru, så
han dog kunne få arvinger af pigen. Men skønt der her tilstøder ham en ikke ringe anfægtelse, nemlig at Hagar hemmelig løber bort, før hun føder, så kommer hun dog atter
hjem og føder Ismael. Nu er da Abraham ganske vis på, at
der er sket forjættelsen fyldest. For Gud lader undertiden
hellige mennesker tro blindt hen, om de end ikke forstår
alt.
Sådan begynder Moses her en ny historie, og efter at
have fortiet og forbigået alt, som skete i hele tretten år,
beretter han først, at Gud med dette folk sluttede en ny
pagt ved omskærelsen, dernæst fortæller han, hvordan forjættelsen blev forklaret tydeligere, nemlig at Gud ville
give Abraham afkom af den gamle og ufrugtbare Sara.
Derfor er dette et herligt kapitel, fordi der i det fortælles, hvordan omskærelsen blev indstiftet, som jøderne priser så højt, og af hvilken de er så stolte. Ja, også araberne
roser sig af, at de, just fordi de lader sig omskære, arver
Abrahams forjættelse. Derfor kæmper da også Paulus i
Rom 2, 28, 1 Kor 7, 19 og Gal. 5, 1 så hårdt og heftig mod
jøderne, fordi han gerne vil fratage dem denne kødelige
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formastelighed og hovmodighed. Ja selv mens omskærelsen og loven endnu stod ved magt, måtte profeterne, Ez
44, 7, og Moses, 5 Mos 10, 16, selv med alvor stride og
kæmpe derimod, ligesom de jo kalder dette folk uomskåret
på kød og læber, og formaner det til hjertets omskærelse,
ApG 7, 51.
Derfor har jeg ofte forundret mig over, at, fordi Satan
i denne tid har opvakt alle slags sekter og partier mod
evangeliet, der da endnu ikke har været sådanne kættere,
som har formanet folk til omskærelse og lært, at denne er
fornøden til salighed.
For om en hårdt ville drive på dette kapitel, ville han
finde utallig mange, som ville falde til hans mening og
følge ham; for så stærke beviser sørger Moses i dette kapitel for, at omskærelsen er ret og nødvendig, at Paulus af
al kraft har måttet sætte sig derimod.
Og var Jerusalem ikke faldet og ødelagt i bund og
grund, og var der endnu, sådan som i apostlenes tid, en
ringe rest af præstedømmet og den mosaiske statsorden tilbage, da ville man sandelig ikke med nogen møje og arbejde kunne afholde vore fra at lade sig omskære og blive
jøder.
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For hvor meget skaffede ikke denne ene artikel apostlene at bestille, da også fromme kristne og de, som troede
på forjættelserne om Kristus, anså omskærelsen for nødvendig? For hvad andet viser vel disse Paulus’ heftige stød
og tordenslag i Gal 5, 2-4: ”Hvis I lader jer omskære, vil
Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er
afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden.” – end at denne sag er blevet
drevet med stor heftighed af modstanderne?
Derfor søndersled denne ulykke kirken straks i Kristi
riges begyndelse, og ulærde folk har altid blandet lov og
evangelium sammen, ligesom jo den fordærvede, islamiske Koran, hvor den er bedste, intet andet er end et sammenstrik af lov og evangelium. For af begge dele har de
afsindige og gale ånder plukket sammen, hvad der har tjent
enhver til hans forehavende og har behaget kødet.
I Østrig og Mähren hører jeg at der endnu den dag i
dag skal være folk, som skulle drive på jødedom, sabbat
og omskærelse. Når nu sådanne folk traf andre, som ikke
var rustede med Guds ord, kunne de sandelig gøre stor
skade. Derfor skal man ikke foragte eller forbigå at tale
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om omskærelsen, men gøre det med største omhu; ikke
alene for at man kan stoppe munden på jøderne, men også
for at forvisse vore og ruste dem mod vildfarelse.
Den hellige Paulus sætter især to beviser mod omskærelsen. Det første er dette, at han i Rom 10, 4 siger, at Kristus er lovens ende. For sigter loven hen til Kristus, og får
jøderne selv ved Moses befaling om at høre Kristus, 5 Mos
18, 15, så følger jo deraf, at når Kristus skal prædikes, skal
loven tie stille, og at de, som forhen har hørt loven, da
denne lære ikke er nok til salighed, nu skal høre Kristus,
hvis ord er et livets ord.
Det andet bevis er det: Fordi Abraham er retfærdig før
omskærelsen og uden omskærelse, alene ved troen, så gælder jo omskærelsen intet til retfærdighed. Disse to beviser
vil aldrig nogen kunne opløse eller omstøde. Derfor har
det for stærke kristne og dem, som er rustede med ordet,
ingen fare, skønt en sværmer ville komme og drive på omskærelsen.
Men for svage kristne har det stor fare, og årsag dertil
er papisterne, som forfølger fromme og lærde præster og
forjager dem ud i elendigheden, så de jager de stakkels
folk, hvem de berøver ordet, Djævelen og alle kættere i
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vold og lader dem forblive i vildfarelse. Sådan går det dem
som den tåbelige hyrde, der slog sine hunde ihjel, og sidenhen ikke kunne klare sig for ulvene eller redde fårene
af deres vold, da vogterne var borte. For hvordan vil en,
som ikke er såre vel rustet med ordet, kunne sætte igennem, at omskærelsen ikke skal være en ny lov, hvortil alle
de, som vil være Guds folk, skal holdes?
Derfor skal du mærke, at dette ikke sker forgæves, at
Moses så tydelig sætter Abrahams alder, at nemlig omskærelsen blev påbudt tretten år efter Ismaels fødsel, og
femten år efter at han ved troen var blevet retfærdiggjort
og helliget. Dernæst skal man også omhyggelig mærke
den indgang eller fortale, som Herren bruger, før han giver
loven om omskærelsen.
Jøderne går trygt forbi denne fortale, som om den ikke
nytter til noget; men hvem vil dog vel tro, at disse herlige
ord skulle siges uden stor og bestemt årsag: ”Jeg er Gud
den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være
udadlelig?” For hvad andet mente vel Gud dermed, end at
Abraham skulle forblive i den retfærdighed og tro, for hvis
skyld han var antaget og erklæret retfærdig, og derved
være from, ubesmittet og fuldkommen?
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Fordrer derfor Gud dette af ham før loven om omskærelsen, at han skal forblive fuldkommen, så er det jo let at
se og forstå, at denne omskærelsens pagt intet gør til fuldkommenheden, men at Abraham før denne pagt var fuldkommen ved troen, og at det her kun fordres af ham, at
han skal forblive i denne fuldkommenhed.
Men ovenfor (kap. 5, § 51. Kap. 6, § 203.) har jeg
nogle gange sagt, hvad det betyder at vandre for Gud, og
man véd, hvordan forfatteren af Hebræerbrevet udlægger
det, når han siger i 11, 5-6: ”I tro blev Enok taget bort, for
at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for
Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han
blev taget bort, havde han behaget Gud.”
Førend derfor Abraham får befaling til at lade sig omskære, foreholdes ham troens retfærdighed, ved hvilken
han dengang allerede var retfærdig, fordi det befales ham
at forblive så fuldkommen og retfærdig, som han havde
begyndt. For at der i den hebraiske tekst står: en fromhedernes eller fuldkommenhedernes mand, kan man ikke
upassende udtyde sådan, at der er to slags retfærdighed:
Den første og fuldkomne er denne, hvori vi blive retfærdige for Gud ved troen, men den anden og ufuldkomne er

473

denne, hvori vi blive retfærdige både for Gud og mennesker, hvad angår den ydre vandel og anseelse.
En så herlig fortale løber de blinde jøder forbi, som om
den var skrevet forgæves og ikke kom dem ved, og driver
alene på omskærelsen, som om man blev retfærdig og salig ved den alene, da dog deres fader Abraham var retfærdig lang tid før omskærelsen, mens han endnu var uomskåret, og det her kun omtales, at han skulle forblive i
denne troens og den fuldkomne vandels retfærdighed. Har
da nu ikke han, som allerede nu er retfærdig for Gud, allerede meget mere, end omskærelsen kan give ham? Men
dette prædiker vi forgæves for de blinde og døve jøder.
Men os giver det et såre sikkert og stærkt bevis for, at
omskærelsen ikke retfærdiggør. Sådan bliver altså omskærelsen netop fældet og gjort udygtig af dette kapitel, hvoraf
jøderne vil grundfæste og bekræfte sin tro. For Moses bekender, at Abraham forhen var retfærdig, og Herren påminder ham her kun om at vedblive i den retfærdighed,
som havde taget sin begyndelse for ham nogle år i forvejen. Derfor traf omskærelsen Abraham på en tid, da han
allerede længe havde været retfærdig, hellig og fuldkommen for Gud.
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Men at han får befaling om omskærelsen, derved kan
han ligeså lidt retfærdiggøres, som David retfærdiggjordes, dengang da profeten forjættede ham kongemagten.
Sådan kan man sikkert og utvivlsomt slutte og sige, at omskærelsen ikke gør Guds folk; og af denne sikre og gode
følgeslutning følger fremdeles, at omskærelsen ikke er fornøden for alle folk.
Men, kunne nu en sige, hvortil nytter da omskærelsen?
Svar: til intet andet, end at den er en lydighedens gerning
og noget, hvorved troen øves, ligesom det var, at Abraham
skulle ofre sin søn Isak, og andre sådanne gerninger, som
Gud har pålagt nogle hellige i særlighed.
Derfor kaldes omskærelsen af Paulus ikke retfærdighed, men et retfærdighedens tegn. For at retfærdiggøres
ved gerninger, og at gøre gerninger, når man allerede er
blevet retfærdig, er ikke ét og det samme. For først er personen retfærdig; derpå gives denne befaling til ham, at han
skal lade sig omskære, men ikke for at han skal blive retfærdig ved omskærelsen. Når man nu flittig eftertænker alt
dette, så viser det sig klart, at jøderne farer storlig vild og
er ugudelige, stolte og formastelige.
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Men hvad betyder det, at Moses her for første gang
giver Gud et nyt navn? For forhen har han kaldt ham
Elohim; men her kalder han ham Schadai, almægtig. Uden
tvivl vil han dermed antyde en hemmelighed, som, alt efter
enhvers forstand og tanker, den ene kan udtænke og fremsætte sådan, den anden anderledes. Men min tro er det, at
ved dette nye navn især det antydes, at dette bud om omskærelsen ikke angår hele skabningen, men at Gud på
denne måde har villet afsondre dette folk fra de andre folk
på jorden.
Navnet ”el” betyder stærk, mægtig, eller en stærk og
mægtig, sådan som der står i 5 Mos 28, 31: dit små kvæg
skal gives dine fjender, og du skal ingen have, som frelser
dig, eller egentlig: i din hånd vil ingen ”el” være; og som
der står i det første bud, 2 Mos 20, 5: Jeg, Herren din Gud,
er en nidkær Gud. Og heraf komme englenes navne, som
Raphael, Uriel, Mikael, Gabriel; ligeledes Ismael, hvorom
jeg nylig har talt. Kort sagt, ved dette navn betegnes Guds
kraft og magt, at han alene er mægtig og formår alt af sig
selv, er kraftig til alt, ikke tiltrænger nogens hjælp og kan
give alt til hvem han vil.
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Det andet navn Schadai oversættes sædvanligvis ved
almægtig, skønt nogle sproglærde giver det en anden betydning og oprindelse, hvorved jeg dog ikke vil opretholde
mig. For at de sammensætter det af et nomen og et pronomen, og at det skal betyde så meget som en, der har den
tilstrækkelige fuldkommenhed af sig selv, derimod vil jeg
ikke stride, skønt jeg ikke tror det. Med det ord sched, som
man gav de ånder, til hvem jøderne ofrede, har dette ord
intet tilfælles, heller ikke med det ord schadad, som betyder at ødelægge. Men det kommer nu hvoraf det vil, så
forekommer denne tekst mig sådan, at Moses ikke har villet bruge Guds sædvanlige navn, hvormed alle mennesker
på jorden benævner ham, nemlig Elohim, men har fundet
et særligt og nyt ord, for derved at antyde denne hemmelighed, at denne omskærelsens pagt, som Gud her påbyder,
ikke skal angå hele verden, men kun tilhøre Abrahams afkom.
Sådan har Moses villet forekomme jødernes afsindige
hovmodighed, som af denne tekst ville bevise, at hele verden er bundet til omskærelsen; men man kan ikke slutte
sådan: Jøderne er omskærelsen pålagt, derfor må alle, som
vil være Guds folk, lade sig omskære.
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Man har såre mange klare eksempler, som er derimod.
Jonas sendes til ninevitterne; dem omvender han, men omskærer dem ikke; for de troede på Gud og forbedrede sit
liv, og blev således Guds folk uden omskærelse, hvilket
sandelig ikke var sket, hvis omskærelsen havde været befalet på den måde, at alle folk nødvendigvis måtte antage
og overholde den. Sådan har vel også Josef, da han blev
solgt til Egypten og på underfuld måde var kommet til sådan stor ære, uden tvivl plantet Guds sande erkendelse
blandt egypterne, men ikke omskåret folkene. Derfor har
patriarkerne forstået, at denne lov om omskærelsen ikke
strakte sig videre end til Abrahams afkom, som dog heller
ikke skulle beholde den evindelig, men så længe indtil
Abrahams rette afkom, nemlig Kristus, kom. Sådan er til
alle tider også uomskårne kommet ind i kirkens samfund,
såsom Job, Cyrus, persernes konge, enken i Sarepta, syreren Na’aman osv., og på Kristi tid tjente mange Gud i templet og tilbad ham, som dog ikke var omskårne, som Cornelius og andre.
Derfor siger Paulus med rette, at man ikke skal drive
hedningerne til omskærelse, men kun lade den blive ved
det folk, som endnu var under Moses, før Abrahams rette
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afkom, Kristus, kom. For denne lov om omskærelsen blev
pålagt jøderne, ikke for at de skulle blive retfærdige derved; for da var Kristus forgæves blevet dem forjættet; men
for at de derved skulle have noget, som adskilte dem fra
alle andre folk, så man kunne vide, af hvilket folk og fra
hvilken del af verden man skulle forvente frelseren.
Derfor giver Moses, der så omhyggelig beskriver omskærelsens begyndelse, jøderne et hårdt stød, når han byder hjertets omskærelse, 5 Mos 10, 16, ligesom også profeterne gør, Ez 44, 7 og Jer 9, 26: Alle hedningerne har
forhud; men alt Israels hus, har forhud på hjertet. Er ikke
dette et alvorligt og hårdt stød imod de omskårne jøders
ros? Men dog blev profeterne af nøden drevet til at gøre
dette, så de kunne betage sit folk denne fordærvelige tillid
til sin egen retfærdighed, idet de så halsstarrig påstod, at
omskærelsen gjorde dem til Guds folk og retfærdig.
Lad os derfor holde fast ved denne mening, nemlig at
omskærelsen ikke vedkommer andre folk, men alene er
pålagt det folk, til hvilket Gud havde givet forjættelsen om
Kristus, og at den heller ikke angår dette folk anderledes,
end at den skulle ophøre og ikke længere have gyldighed,
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når den forjættede Kristus var kommet i kødet og nu var
åbenbaret for verden.
Fordi man, efter den evige faders befaling, alene skal
høre ham, og han ikke lærer og bringer med sig omskærelsen, men dåben, så skal alle de, som vil være Guds folk,
døbes og ikke omskæres. For omskærelsen tjener forjættelsen, og forjættelsen er indbefattet i omskærelsen; fordi
da nu forjættelsen er opfyldt, hvortil behøver man da længere omskærelsen? Sådan ville vi forgæves døbes, hvis
ikke forjættelsen var indbefattet i dåben; men når nu denne
dåbens forjættelse opfyldes i hint liv, så vil vi heller ikke
længere tiltrænge dåben der.
Fremdeles handler nogle jøder ikke alene som dårlige
, og naragtige, men også som ugudelige folk, når de foregive, at ordet schadai, almægtig, kommer af ordet schadad,
som betyder at beskadige, fordi Gud alene kan beskadige
og ødelægge de himmelske og jordiske ting. For dette
navn ville i denne betydning med større ret gives Djævelen
end Gud, der er en lysets og livets herre og Gud; for han
er en Gud, som gør godt og ikke ødelægger. Bedre afledes
det af stamordet Schad, som betyder moderbrystet, ligesom grækerne havde en dea mammosa, en mangebrystet
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gudinde, som de tilskrev opretholdelsen og ernæringen; og
ligesom vi kalder Gud en ernærer, som ikke alene af sig
selv har al magt, men også giver andre, hvad de behøver,
for at de kan ernære sig. Og denne betydning tilhører
egentlig jøderne, til hvem forjættelsen om Kana’ans land
alene var givet; derfor var han dem en el, en mægtig; for
han var mægtig nok til at beskytte sit folk imod hedningerne.
Dernæst var han dem også schadai, som om du ville
sige: et nærende moderbryst, for at nære og opdrage dem.
For skønt han også beskyttede og ernærede hedningerne,
så måtte han dog især beskytte og ernære jøderne, fordi
han havde givet dem forjættelsen. Dette, synes mig, er den
rette grund til dette navn; og skønt jeg ikke vil opkaste mig
til dommer i denne tvist mellem de sproglærde, så passer
det dog til denne teksts mening og hele den sag, hvorom
talen her er, at man siger, at Gud frem for andre opretholdt
dette folk med beskyttelse og næring og, som Paulus siger
i 1 Tim 6, 17, gav dem rigeligt alle ting at nyde.
Ligesom derfor dette er en ny pagt, oprettet med et nyt
folk, der nu først skal fødes, sådan antager Gud også et nyt
navn, ligesom en ny klædning og dragt, for at vise, at han
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ikke opretter denne pagt med alle folk, men kun med det,
som skulle nedstamme fra Abraham.
Om dette stykke bruger jeg gerne mange ord og ville
gerne indprente det for enhver, al den stund dette spørgsmål om omskærelsen er såre vanskeligt og uklart, og var
ikke Paulus selv trådt imellem og havde behandlet denne
lære så rigelig og kraftig, havde vi næppe kunnet værge os
for vildfarelse derom.
For sådan læser man i Apostlenes Gerninger kap. 15,
at de jøder, som efter Kristi opstandelse blev omvendt til
troen, endnu drev hårdt på loven, og skønt de var døbt,
også på omskærelsen, ja ville tvinge til at holde hele loven;
for sådan sagde de, v. 5: ”Man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven”. Sådan var dette spørgsmål såre vanskeligt og har, som det synes, i den første
kirke givet apostlene selv meget at bestille og foranlediget
Paulus til at drage til Jerusalem og spørge apostlene.
Men på det omtalte sted i Apostlenes Gerninger opstår
der ikke ét, men to spørgsmål i anledning af denne sag om
omskærelsen: Det første er, om mennesket bliver retfærdigt af gerninger, det andet, om omskærelsen er nødvendig. For omskærelsen blev påbudt Abrahams slægt, længe
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før loven var givet. Men nu angår loven ikke alene jøderne, men også hedningerne; for der er en evig og uforanderlig ordning og befaling af Gud om, at man skal ære
og frygte Gud og elske næsten, og denne Guds vilje og befaling er fra verdens begyndelse af blevet skrevet i alle
menneskers hjerter; derfor er det vel værd at se, hvordan
Paulus har klaret denne sag.
Hvad derfor angår omskærelsen, er det et fuldkomment bevis, en sikker og af Den Hellige Skrift bekendt
dom og kendelse, at Abraham var retfærdig før og uden
omskærelsen, hvoraf da følger, at omskærelsen ikke kan
pålægges nogen for retfærdigheds skyld.
Sådan er også dette et sikkert bevis i anledning af det
andet spørgsmål, som Paulus fører, og hvormed han skønt
sejrer i Romerbrevet 2, 17. og 4, 1 og i Galaterbrevet 3, 6.
nemlig at Abraham blev regnet for retfærdig, ikke for én
eneste gernings skyld, men kun fordi han troede på Gud.
Nu er det jo en ganske anden ting, at man er retfærdig
ifølge en guddommelig tilregnelse, end af sine egne gerninger og fortjenester.
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Derfor stemmer dette smukt overens, og bevises og
godtgøres ikke alene på en kunstfuld måde, men også indlysende: Er Abraham ikke retfærdig ved omskærelsen, så
er han det endnu meget mindre ved nogen anden lov af
Moses, som jo aldeles ikke var opskrevet på den tid, da
Abraham blev regnet og erklæret for retfærdig; ja, heller
ikke Moses selv og de, som var under ham, er blevet retfærdiggjorte ved loven. For at gøre loven, retfærdiggør
ikke eller er ikke retfærdighed; men at tro på Guds forjættelse.
Så mesterlig og viselig benytter Paulus dette ene ord
”før omskærelsen”, og hvis nu enten papisterne eller jøderne vil kæmpe derimod, da er det deres egen skyld og
uforstand, ikke vor. For det er klart og vist, at Abraham
var retfærdig før omskærelsen; og fordi han for sin tros
skyld antages for retfærdig af Gud, så er jo retfærdigheden
ikke af loven eller af gerningerne, men ene og alene af
troen eller tilliden til Guds forjættelse. For den skrevne lov
er alene givet jøderne; hedningerne er loven skrevet i deres hjerte, det er, den er dem medfødt, og vi må nu til dags,
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da evangeliet er kommet for lyset, flittig lære loven og foreholde den for folket. Men vi kan også af vor natur og
fornuft slutte, at loven ikke gør retfærdig.
Aristoteles taler om, at vor gerning ikke er god, medmindre den kommer af en ret fornuft og en god vilje; fordi
da nu viljen er ond, og fornuften farer vild, som erfaringen
vidner, så følger jo dog deraf, at denne mangel ved vor
vilje og fornuft ikke kan forbedres eller genoprettes ved
gerninger, hvor gode de så end synes. Sådan slutter også
filosofferne, at før gerningerne kan blive gode, må først
personen være god, det er, først må viljen være god og
fornuften ret, før man kan gøre noget godt; og mod denne
mening kan man slet intet indvende.
Men jøderne hænger sig derimod ved det, at her tales
om en evig pagt, og at der tillige står, at den, der ikke omskæres, endog skal udryddes af dette folk. Derfor står sagen sådan, at man enten må sige ja eller nej. Men deraf
følger dog endnu ingenlunde, at omskærelsen gør retfærdig.
Hvorfor, siger de, blev den da givet? Paulus svarer i
Rom 4, 11: for at den skulle være en besegling på retfærdigheden af troen, som denne gerning, omskærelsen,
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skulle betegne, og den skulle ligesom være en håndskrift
til bevis for, at forjættelsen var sand. Kort sagt, den var et
sakramente, hvorved de skulle påmindes om, at de var
Guds folk; men de blev ikke Guds folk ved omskærelsen.
Men derimod hænger jøderne sig atter ved disse omstændigheder, at omskærelsen ikke blev påbudt som en
gerning, der alene skulle angå Abraham, men at den tilligemed ham også pålagdes hele hans efterfølgende slægt,
ligesom jo forjættelsen ikke alene angår Abrahams person,
men hele hans slægt. For sådan siger teksten: jeg vil være
dig en Gud, og dit afkom efter dig. Må derfor de, som ikke
er omskåret, udelukkes fra denne forjættelse og ikke kan
være Guds folk, så følger jo omvendt, at Abrahams slægt
ved omskærelsen blev Guds folk.
Dette er ikke længere et filosofisk bevis, sådan som det
forrige, nemlig at der til en god gerning nødvendigvis hører en ret fornuft og en god vilje, og at dette må gå i forvejen for en god gerning, men det er et teologisk bevis, som
Paulus, der bedst har forstået det, især har bekæmpet.
Og man kan ikke andet end bekende, at denne forjættelse ikke alene er at forstå om det legemlige liv. For Gud
taler ikke med stok eller sten, okser eller æsler, men han
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taler med mennesker og med Abrahams slægt; denne forjætter han, at han, hvis de holder hans pagt, vil være deres
Gud, ikke alene i dette, men i det kommende og evige liv.
For ordet Gud betyder her så meget, som at Abrahams
slægt antager og tror på ham som på en Gud, og at han
igen viser sig mod dem som en Gud, der vil gøre godt mod
dem i evighed. Og her gælder ikke det spotteri noget, at
nemlig nogle foregiver, at vand, sol og måne også kender
og forstår Gud; for de gør hans vilje; men vi taler her om
den rette forjætter og om hans forjættelses ord, som sandelig hverken sol, tre, okser eller æsler forstår.
Deraf følger jo, siger jøderne, at omskærelsen retfærdiggør; for den indeslutter i sig forjættelsen, ja, den gør
den forjættelse kraftig og vis, at Gud vil være Abrahams
afkoms Gud; for lod de sig ikke omskære, så ville forjættelsen ikke gælde noget, al den stund de, som ikke er omskåret, skal udryddes, det er, ikke have nogen Gud.
Hvad vil vi nu sige hertil? For mens der før blev sagt,
at Abraham var blevet retfærdig før omskærelsen, sættes
her det modsatte, nemlig at omskærelsen bevirker og udretter, at Gud tilbyder sig at være vor Gud. Svar: Omskærelsen blev givet Abraham, for at ved ham dette pagtens
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tegn skulle gå i arv og udstrække sig til hele hans efterfølgende slægt. Derfor var det ganske anderledes med Abraham i dette tilfælde med omskærelsen, end med hans efterfølgende slægt. For som Moses klart vidner, var Gud
allerede forhen Abrahams Gud. Derfor blev han ikke Guds
barn først, da omskærelsen blev ham pålagt; men fordi
Gud alligevel befalede ham at lade sig omskære, ville han
ingenlunde modsætte sig Guds vilje og være ham ulydig.
Men for hans efterkommere var omskærelsen et tegn på,
at de skulle være rette arvinger til den forjættelse, som var
givet Abraham allerede som uomskåren.
Sådan må vi nødvendigvis gøre en forskel i én og
samme gerning, når den sker af ulige eller forskellige personer. Hvad gerningen angår, er der ingen forskel mellem
den herre Kristi og andre troendes dåb; for begge parter
overgydes med vand i Jordan, og begge parter foreholdes
denne trøst, at Gud vil forlade synden; men mellem personerne er der stor forskel.
Kristus døbes, ikke for først derved at blive retfærdig;
for han er allerede forhen Guds søn og beklædt med evig
retfærdighed, så vi skal få retfærdighed ved ham; men han
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døbes, så at sige, os til et eksempel, for at gå foran os, og
for at vi skal følge hans eksempel og også lade os døbe.
Og på denne måde er omskærelsen et sakramente for
Abrahams slægt, fordi den har en forjættelse, ved hvilken
de, som tror derpå og i troen bruger dette sakramente, bliver retfærdige. Men de, som ikke tror, bliver ikke retfærdige, om de så end lader sig omskære. Og i denne betydning er Abraham ikke omskåren; for han havde forjættelsen også før dette tegn og var blevet retfærdiggjort ved
troen derpå, mens han endnu var uomskåren.
Af sådanne eksempler kan man give mange. En skolelærer underviser i grammatik for sine elever, ikke for at
han skal lære den; for han har allerede lært og øvet den;
men for at hans elever skal lære den. Sådan læser og lærer
vi for menigheden Den Hellige Skrift, ikke for vor skyld;
for vi kan uden dette studere den hjemme hos os selv, ja
har allerede lært den; men for tilhørernes skyld.
Sådan blev omskærelsen påbudt Abraham, for at den
for hans efterfølgende slægt skulle være et sakramente,
hvorved de skulle blive retfærdige, som troede på den forjættelse, som Gud havde føjet til omskærelsen. Men med
Abraham selv, som allerede var blevet retfærdig, havde
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det en anden sammenhæng i henseende til denne gerning;
skønt den også for ham var et retfærdighedens tegn. Sådan
kunne man svare på dette spørgsmål. Men en jøde er
endnu ikke tilfreds og lader sig ikke nøje dermed, men siger videre: Var omskærelsen for Abrahams slægt en årsag
til retfærdighed, så følger jo deraf, at alle, som vil blive
retfærdige og salige, må blive Abrahams børn; men fordi
det af naturen er umuligt, at alle mennesker skal fødes af
Abrahams kød og blod, følger deraf, at de må lade sig omskære, så de kan blive Abraham lige i denne gerning, som
har denne forjættelse, sådan som proselytterne var blandt
Guds folk, sådan som Herodes og andre.
Alt dette kan vi imødegå med, at vi tror, Kristus er
kommet. For et stridbar menneske kan du næppe tilfredsstille af Det Gamle Testamente; men de, som tror, at Kristus er kommet i kødet, véd, at retfærdigheden ikke kommer af omskærelsen, men må ventes af Kristus alene, i
hvem alle Guds forjættelser er ja og amen, 2 Kor 1, 20.
For skønt Kristus selv er omskåret, påbyder han dog
ikke omskærelsen, men befaler, at vi skal lade os døbe i
hans navn. En sådan grund og svar antager en from kristen
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for tilstrækkeligt bevis; men jøderne, som ikke tror på Kristus, tilstår det ingen kraft, antager det heller ikke; derfor
må man møde dem på en anden vis og vej.
For det være nu som det vil med Abrahams slægt og
denne lov om omskærelsen, så kan sandelig jøderne aldrig
bevise, at omskærelsen også er hedningerne fornøden til
retfærdiggørelse, og vil ikke kunne udrette eller bevise
mere med denne tekst, end at omskærelsen er påbudt
Abrahams slægt, og at de, som er af Abrahams slægt, ikke
kan være Guds folk, medmindre de lader sig omskære.
Men det vil de aldrig få os til at tilstå, at ingen anden, end
jøderne alene, kan blive retfærdige og være Guds folk.
For først siger Moses selv, at Abraham skal være en
fader for mange folk; er derfor Abraham folks eller hedningers fader, og er Gud Abrahams afkoms Gud, så følger
jo deraf, at også hedningerne er Abrahams afkom, og Gud
også de uomskårnes Gud. Dermed kan man drive jøderne
derhen, at de ikke kan forebringe eller sige andet, end at
omskærelsen alene er fornøden for Abrahams legemlige
afkom.
Men dernæst ligger også et andet bevis deri, at Guds
ord, når det forkyndes, har sin virkning og bringer frugt.
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For sådan slutter vi med rette: Da Josef prædikede i Egypten, blev kong Farao omvendt, erkendte Gud og blev retfærdiggjort ved denne erkendelse, uagtet han var uomskåren; for teksten 1 Mos 43, 32 siger klart, at egypterne anså
det for en vederstyggelighed at spise sammen med jøderne
for omskærelsens skyld; altså bliver jo også de retfærdige,
som ikke er omskårne.
Sådan har kong Nebukadnezar i Skriften et herligt vidnesbyrd, ligesom jo også Cyrus og Darius, for at have erkendt Gud; og dog var de uomskårne. Sådan var også Job,
enken i Sarepta og Na’aman fra Syrien retfærdige, og jøderne trænges sådan ved disse eksempler, at de ikke kan
nægte, at også hedningerne uden omskærelse er Guds folk
og behager Gud, og at loven om omskærelsen ikke angår
hedningerne.
Så længe derfor jøderne ikke tror på Kristus, er de under loven og tvinges med rette til omskærelse; men at også
hedningerne skulle lade sig omskære, formår de ingenlunde at bevise. Og dertil sigtede Kristus, da han sagde i
Matt 23, 15: ”Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I
drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og
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når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede
som I selv.”
Da Jonas prædikede for ninevitterne, og Elisa rensede
Na’aman, 2 Kong 5, 18, gjorde de intet sådant; ja Elisa lod
Na’aman forblive i sin stand og sit kald, og tillod ham
endog med sin konge at besøge afgudernes tempel, kun at
han i hjertet tilbad og holdt fast ved Israels Gud, om hvilken tro den jord var et vidnesbyrd, som fra templet i Jerusalem var bragt til hedningerne. Sådan følger jo klart af det
guddommelige ords virkning, at Gud ikke alene er jødernes, men også hedningernes Gud.
Men nu er dette en underlig sag: Ismaels slægt udelukkes fra omskærelsen og indbefattes dog også i forjættelsen, så Gud også vil være deres Gud. Hvorfor er da jøderne
så forblindede og halsstarrige, at de roser sig af, at de alene
er Guds folk, fordi de har omskærelsen? Eller beviser ikke
disse mod dem anførte eksempler tilstrækkelig, at omskærelsen før Kristi fødsel var fornøden for jøderne, men ikke
for hedningerne; men at nødvendig for hedningerne var
troen på forjættelsen eller tilliden til det forjættede afkom?
Ligesom jo heller ikke Abraham blev antaget for retfærdig
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for omskærelsens skyld, men ved troen på forjættelsen,
mens han endnu var uomskåret.
Hvorfor, kunne nogen sige, lod han sig da omskære?
Ja sig du mig, hvorfor lod Kristus sig døbe? For vi bliver
retfærdige ved dåben, når vi tror forjættelsen; men skønt
Kristus blev døbt, blev han dog ikke retfærdig ved dåben;
for han døbtes ikke for sin skyld, men for alle deres skyld,
som skulle tro på ham.
Sådan lod heller ikke Abraham sig omskære for sin
egen skyld. Og jeg må bruge denne lignelse, for at fremstille sagen noget klart, hvorvel jeg véd og erkender, at
ikke alle omstændigheder deri lader sig sammenligne med
hinanden; men derom kan jeg ikke nu tale; enhver, som er
lidt øvet og erfaren i den guddommelige Skrift, kan let forstå og se det for sig selv.
Om vi derfor end ikke kan fratage de jøder, som ikke
tror på Kristus, omskærelsen i deres slægt, men må lade
dem bære denne omskærelsens byrde og tyngsel, så længe
de forbliver i denne vildfarelse, at Kristus ikke er kommet,
så er det dog sikkert, at omskærelsen ikke angår hedningerne, og at enhver synder, der pålægger hedningerne den
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som fornøden til salighed, ligesom i ApG 15, 5 de gjorde,
som fra farisæere var omvendt til Kristus.
Men de, som kender Kristus, véd (eftersom de også
hos Moses har et klart vidnesbyrd om, at de skal høre Kristus: en profet af dine brødre, ligesom mig, skal Herren din
Gud oprejse dig: ham skal I høre, 5 Mos 18, 15.), at Kristus
er lovens ende, Rom 10, 4. De véd også, at ikke alene omskærelsen, men hele Moseloven skal ophøre med Kristus.
For Kristus er dens fuldkomne opfyldelse; i ham bor guddommens hele fylde, Kol 2, 19; af hans fylde har vi alle
fået, og det nåde over nåde, Joh 1, 16. Derfor kan vi da
sige til jøderne, at den forjættelse, som lød til Abraham, er
opfyldt, og at nu profeterne og synerne er gået i opfyldelse,
som der står hos Daniel kap. 9, 24. Derfor regerer nu ikke
Abraham eller omskærelsen, men Kristus, som er herre
over Abraham og omskærelsen.
Og herhen hører, hvad Paulus siger i Rom 2, 25, at
omskærelsen intet er. For den blev fordum givet Abraham
til besegling på retfærdigheden, som ikke var blevet ham
tilregnet for omskærelsens skyld, men for at han skulle
forplante den på sine efterkommere, så længe indtil Kristus, det forjættede afkom, kom. Og var ikke jøderne så
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aldeles forblindede, måtte de især tage anstød af de ord,
som Gud her overalt tilføjer: jeg vil oprette min pagt mellem mig og mellem dig og mellem dit afkom efter dig i
deres slægter, v7.; du skal holde min pagt, du og dit afkom
efter dig, hos deres efterkommere, v. 9.; ligeledes: jeg vil
give dig og dit afkom efter dig det land, som du er fremmed i, v. 8.
For disse ord: Hos deres efterkommere skal man omhyggelig lægge mærke til. Han havde vel simpelthen kunnet sige: min pagt skal være mellem mig og dig og dit afkom efter dig; men fordi han tilføjer: hos deres efterkommere, viser han klart, at denne pagt skulle stå en bestemt
tid, og så atter falde. Så dette er meningen: Denne pagt
eller omskærelsen skal stå ved magt, så længe jeres slægt
eller efterkommere vedvarer.
Men nu er det vist, at Abrahams afkom ikke længere
er til. For efter Jerusalems ødelæggelse forblev hverken
kongeriget, eller folket, eller slægten, eller offeret. Men
var Abrahams afkom endnu til, så ville der vel også findes
et hus, sted eller en anden skikkelse på dens rige. For hvad
andet forjættede vel Gud Abraham?
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Men nu, hvad der er det meste, ligger hele Moses og
tier. Hvordan kan man da ville drive på omskærelsen, fordi
der ingen længere er for hånden, som man skal omskære,
det er, de har ingen bestemt slægt eller noget bestemt sted,
hvor de kan findes. Derfor skal omskærelsen vige, da Kristus var kommet, ligesom skyggen viger, når solen kommer.
Hvortil er den da blevet givet? Til intet andet, end for
at man skulle vide, at frelseren skulle fødes af dette omskårne folk og ikke af hedningerne. For han, på hvem alle
folk håbede, blev ikke menneske i alle folk, men alene i
dette, som Gud havde befalet at lade sig omskære. Denne
særlige ceremoni blev det befalet, for at hele verden derved skulle have en påmindelse om, at Kristus skulle fødes
af jøderne. For jøderne alene var han forjættet; skønt ikke
jøderne alene skulle nyde godt af ham.
Dette har jeg villet sige noget vidtløftigere om omskærelsen, og om jøderne kunne tro, at Kristus var kommet,
ville de let indrømme, at hele loven med omskærelsen og
alle andre ceremonier ikke skulle stå længere end til Kristus. For Moses befaler, at de skal høre Kristus. Derfor
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skal Kristus jo bringe med sig en ny lære og nye ceremonier, som Moses byder sit folk antage og lade de forrige
ceremonier i loven fare, ligesom Kristus selv udtrykkelig
befaler: Gå ud og lær alle folk, og døb dem i mit navn,
Matt 28, 19. Men fordi de endnu hårdnakket bliver stående
og venter på Messias, vil vi ikke alene ikke kunne hjælpe
dem af med omskærelsen, men fordi de anser sig for Abrahams afkom, bliver de skyldige til hele loven.
Men hvad enten de nu tror eller ikke tror, og beholder
omskærelsen eller ikke, så forbliver for os denne lære og
regel hel og uskadt, at vi hedninger er frie for loven og for
omskærelsen, ligesom både før loven og under loven
mange hedninger blev omvendt til Gud og dog forblev frie
for loven og omskærelsen.
Meget mere er da vi kristne frie for loven og omskærelsen, eftersom vi véd, at det er Faderens befaling, at man
skal høre, ikke Moses, men hans søn, Matt 17, 5, og om
end denne lod sig selv omskære, så har han dog befalet os,
at vi skal lade os døbe, og ikke, at vi skal lade os omskære.
Denne mening er sand og sikker. Men ligesom vi ikke længere tiltrænger dåben, når Det Nye Testamentes forjættelse er blevet opfyldt i det evige liv, sådan er heller ikke
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omskærelsen mere fornøden, efter at den forjættelse, som
blev givet Abraham, er opfyldt ved Kristus. Derfor må jøderne omvende sig, eller også gå fortabte under loven,
som det dog er dem umuligt at opfylde også efter bogstaven.
Men nu skal man betænke, hvad der var Guds råd og
mening i dette kapitel. Forøgelsen af Abrahams slægt,
hvem Gud her forjætter, at han skal være en fader til
mange folk, var nu nær for hånden. Men fordi det ikke
ville skikke sig vel, at Gud ville oprette en ny pagt med
hver enkelt slægt eller hvert folk, og give ethvert enkelt et
løfte med nye forjættelser, sådan som han gjorde med
Abraham, Isak og Jakob, så giver han her Isaks hele efterfølgende slægt et almindeligt tegn og mærke, hvorved det
ikke alene skulle adskilles og afsondres fra andre folk,
men hvorved det også, som ved et sakramente, skulle mindes om, at det var Guds folk, og at Gud igen ville være
dets Gud, det er, gøre det alt godt, både i dette og i det
evige liv, og alt dette for kvindens forjættede afkoms eller
Kristi skyld.
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Sådan er for det første jøderne ved omskærelsen et fra
alle folkeslag adskilt folk, så deres slægt ikke skulle blandes med andre folkeslag, og for at man kunne vide, hvilket
folk forjættelsen om Kristus skulle skænkes til. Men dernæst er omskærelsen dem et tegn på retfærdighed; for ved
denne gerning, som de meget mere lider på sit legeme end
gør, påmindes de om, at de er Guds folk, og at Gud antager
sig dem.
Se nu dog, hvilke underlige ting Paulus udleder og
slutter deraf i Gal 3, 8 og Rom. 4, 18. For af denne Abrahams afkoms og slægts afsondring fra alle folk, hvorom
Moses taler, slutter han, at hedningerne er såre nær forbundne med jøderne og Abrahams rette afkom, og sammenføjede med dem. For sådan siger teksten: Du skal
blive fader til mange folk. Men hvad siges her andet, end
at hedningerne, som Abrahams børn og arvinger, også skal
komme i besiddelse af den forjættelse, som var givet Abraham? For hvordan kunne Abraham ellers, hvis dette ikke
sket, være mange folks fader? Og dog ser du, at hedningerne er afsondrede fra jøderne; for Gud byder, at Abrahams afkom skal lade sig omskære; men hedningerne byder han ikke at omskære.
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Alt dette følger såre smukt af Moses selv, nemlig at
hedningerne skal komme sammen og forenes med jøderne,
som dog ved omskærelsen skulle være afsondrede fra alle
folk, så de kunne blive delagtige i forjættelsen, og dog
skulle de ikke lade sig omskære. Sådan afsondres Ismael
fra Abrahams afkom, men afsondres dog ikke sådan, som
de andre hedninger. For hvad angår det ydre samfund og
den legemlige forbindelse, er Ismael og hedningerne afsondrede fra jøderne; for jøderne alene har dette retfærdighedens tegn; men fra det forjættede afkom er hedningerne
ikke afsondrede.
Heraf har Paulus taget den forskel, som han i Gal 4, 28
og Rom. 9, 8 så mesterlig gør mellem Abrahams børn: De,
som er børn efter kødet og efter forjættelsen, hvortil også
Johannes hentyder i kap. 1, 13, når han kalder dem Guds
børn, som er født, ikke af blod, ej hellere af køds vilje, men
af Gud.
Og dette viser også en særlig hemmelighed ved omskærelsen, som var pålagt jøderne indtil den kommende
Kristus, og som de måtte bære så længe, indtil Kristus
kom, at nemlig også de andre folk derved skulle påmindes
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og få anledning til at tro på den Gud, som havde forjættet
Abraham det velsignede afkom, og håbe på Kristus.
Sådan sker begge disse ting, både at jøderne adskilles
fra hedningerne, og at de dog forenes med dem. Og af
denne årsag kommer, som sagt, denne herlige lære, som
Paulus flittig indprenter i Rom 9, 6-8, nemlig at det ikke
er nok at være Abrahams børn efter kødet, men at det kræves som fornødent, at jøderne selv, som er hans kødelige
afkom, blive forjættelsens børn, som teksten siger: I Isak
skal afkom kaldes dig.
Og deraf kommer nu hovedstykket i hele teologien, at
Gud er både jøders og hedningers Gud, rig nok for alle,
selv dengang, da endnu loven og omskærelsen stod ved
magt, Rom 3, 29. For de andre folk hørte Abraham, hørte
profeterne, så gudstjenesten i Jerusalem og troede, at jødernes Gud alene var den rette og sande Gud. Imidlertid
havde jøderne alene dette retfærdighedens tegn, ved hvilket de lyste blandt alle andre folk, så de andre folk, om de
end ikke blev omskåret, dog skulle tjene den samme Gud
og påkalde ham, som ved omskærelsen havde åbenbaret
sig for det jødiske folk.
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Derfor foragter vi ikke den hellige Paulus, denne bedste og dygtigste udlægger af Moses. For en sådan besked
giver han os om dette kapitel, nemlig at Moses hidtil har
skrevet, hvordan Ismael blev født og blev Abrahams afkom efter kødet, men var født uden forjættelse. For Gud
havde ikke talt med Abraham om den søn, som skulle fødes ham af tjenestepigen, men det var Saras plan, at Abraham skulle holde sig til pigen, og ikke Guds bud, meget
mindre var det et bud med en forjættelse. Derfor gjaldt her
et menneskeligt råd, eller, for at give det et mildere navn,
kærligheden og ikke troen; for der var ikke sket nogen forjættelse om, at Ismael skulle fødes af pigen.
Men med Isak var det anderledes; han fødes af og efter
forjættelsen, og forjættelsen grundes på ham. Denne forskel, når man lægger mærke til den, gør denne udvikling
om omskærelsen let og klar.
Men jøderne er sådan nedsunket i tanker om loven, at
de ikke ser til forjættelsen eller agter på den, heller ikke
gør nogen forskel mellem loven og evangeliet; ja, de kender slet intet til evangeliet, hader og forfølger det. Og dog
kan de ikke nægte, at Ismael, skønt han efter kødet er
Abrahams rette søn og omskåret på Guds befaling, dog
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ikke regnes blandt Abrahams afkom, men kun Isak, der er
født efter forjættelsen.
Men nu må man ikke forstå dette sådan, som om vi
derfor vil fordømme Ismael, der, efter min tro, er forblevet
i den rette gudserkendelse og er blevet salig; men vi bestræber os for, at jøderne, dette ugudelige og stolte folk,
kan indse, at den kødelige fødsel, som de praler så meget
af, ikke er nyttig til noget eller gælder noget. Som Kristus
siger i Joh 3, 6: Hvad som er født af kødet, er kød; ligeledes v. 3: Uden at nogen bliver født på ny, kan han ikke se
Guds rige.
Dette er en fornøden lære, som alene kan ydmyge jødernes hovmodighed og halsstarrighed. For de kan da ikke
nægte, at Ismael blev udstødt af denne forjættelses arv, og
dog efter kødet var Abrahams rette afkom. Men det var
ikke nok; ville han blive salig, så måtte han blive den troende Abrahams troende søn.
Sådan kan man her klar se, at fødslen efter kødet intet
fortrin har, heller ikke hos Isak. Alt beror på forjættelsen;
men forjættelsen kan alene fattes og gribes med troen. For
hvad angår den kødelige fødsel, bliver vi alle født i synder;
derfor må vi, om vi vil blive salige, genfødes ved vandet,
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det er, ved dåben (ikke ved omskærelsen) og ved Ånden,
som opvækker tro på forjættelsen og sådan forløser fra
synden og gør salig.
Men at dette folk må lade sig omskære, sker, som jeg
ofte har sagt, for at det skal have et tegn og mærke, hvorpå
hedningerne, af forundring derover, kunne lære jødernes
Gud at kende, indtil Kristus kom og indstiftede et nyt tegn,
hvorved både jøder og hedninger betegnedes som fællesarvinger til den evige nåde, som vises os ved Guds søn;
sådan at jøderne ikke skulle have noget fortrin eller forrang fremfor hedningerne for sin kødelige fødsels skyld,
men skulle tro eller genfødes ved vand og Ånd.
Sådan har Paulus her hel omhyggelig betragtet Moses’
tekst, nemlig at jøderne ved omskærelsen ganske vist var
afsondrede fra hedningerne, og at dog hedningerne ved
troen var kommet i samfund med de rette Abrahams-børn,
til et sikkert tegn og bevis, hvorved det skulle kundgøres
hele verden, at fødslen efter kødet for Gud intet gør til salighed, og at også hedningerne havde fri adgang til nåden.
Sådan talte jeg ovenfor (kap. 4, § 162–184.) også om
Kains efterkommere; skønt Kain for sin synds skyld blev
udelukket fra den forjættelse, som sidenhen blev lagt på
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den fromme Seth, så er det dog troligt, at mange af hans
slægt sluttede sig til Sem og blev salige; men ikke ved en
sikker eller dem tilhørende, men så at sige ved en tilfældig
og undtagelsesvis forjættelse, sådan som Farao i Egypten
ikke havde nogen særlig eller sikker forjættelse, sådan
som Isak, om, at han skulle blive salig, men dog også frelses, fordi han hører Josef og antager og ærer hans Gud.
Sådan får den forjættelse, som ingen forjættelse har. Men
jøderne, som havde forjættelsen, kom ikke til retfærdighedens lov, uagtet de tragtede derefter, Rom 9, 31.
Derfor skal ingen rose sig af sin kødelige fødsel, sin
slægt og sine forfædre, sin visdom, rigdom eller magt;
men deraf alene skal han rose sig, at han kender Gud, som
Jeremias siger kap. 9, 24; for Gud er både jødernes og hedningernes Gud, Rom 3, 29. Og skønt der er en forskel deri,
at jøderne har forjættelsen og sit særlige våbenmærke og
klenodie, hvorved de kendes for at være Guds folk, så udelukker dog Gud ikke hedningerne fra forjættelsen, hvis de
modtager den med tro.
Sådan havde Esaus slægt, af hvilken de vise i Theman
var, mange herlige hellige, uagtet de ikke var omskåret og
aldrig havde kendt Moses’ lov. For de lod sig nøje med
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den usikre og undtagelsesvise forjættelse og takkede Gud
derfor. Sådan er fra begyndelsen til enden mange af hedningerne blevet salige, skønt forjættelsen ikke var givet
hedningerne. Ja, hvad der er endnu underligere, jøderne
mistede på grund af sin hovmodighed den forjættelse, som
var deres egen og tilhørte dem; men hedningerne, hvem
den ikke tilkom, har grebet den og er kommet i Israels sted,
som Johannes siger Matt 3, 7-9: I øgleunger, jeg siger jer,
at Gud kan opvække Abraham børn af disse sten.
Denne hovmodighed og forstokkede halsstarrighed,
hvoraf de altid foregav og kæmpede for, at de var Guds
folk, har fordærvet dem til legeme og sjæl. Om nu en
spurgte, hvad det var, som de pukkede på og var stolte af,
svarede de: Vi er Abrahams afkom og omskårne. Men,
skulle denne grund gælde, hvad andet ville da følge deraf,
end at alle de andre folk var fordømte, eftersom de ikke er
Abrahams afkom, dertil heller ikke omskårne?
Derfor kæmper Paulus såre alvorlig mod denne mening, og gendriver den også. Han siger ganske vist, at
Abraham fik forjættelsen, og at hans afkom ved omskærelsen er afsondret fra alle folk; men fordi han ser, at Abraham af Moses kaldes en fader til mange folk, slutter han
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med rette, at også hedningerne er Guds folk, såfremt de
med den troende Abraham tager imod forjættelsen. Vel er
de ikke omskårne, har heller ikke forjættelsen om den
herre Kristus, som skulle komme; for denne blev taget fra
Jafet og Kam og alene skænket Sem; men dog boede Jafet
i Sems telte, og af kamitterne blev mange salige. For evangeliet skulle udbredes og prædikes blandt alle folk.
Derfor er begge disse dele sande: Frelsen kommer fra
jøderne, Joh 4, 22.; men ikke jøderne alene bliver salige,
men også hedningerne får del i forjættelsen om frelsen.
Sådan har Helligånden villet forekomme jødernes vildfarelse. Men de blinde jøder har ikke villet mærke eller forstå det; men giver alene agt på, at omskærelsen påbydes
dem med den forjættelse, at de skulle være Guds folk. Men
at der siges til Abraham, at han skal blive mange folks fader, ser de ikke. Deres gruelige fald må man derfor ikke
tilskrive Helligånden, som med al flid har villet forebygge
denne vildfarelse, men kun deres egen blindhed.
Sådan søgte Helligånden at forebygge papisternes
kætteri og vildfarelse om det ugifte liv ved at lære og fortælle, at efter Guds ordning og indstiftelse blev Adam og
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Eva forenet med hinanden og sammenføjede. Sådan advares også her ved denne tekst jøderne om, at de dog ikke må
hovmode sig af sin kødelige fødsel, eftersom de, der er
Guds børn, ikke fødes efter kødet, men af Guds nåde og
barmhjertighed.
For ligesom Gud gav dem, som endnu ikke var født, et
tegn og en forjættelse, af nåde og ikke af fortjeneste, sådan
bliver også hedningerne delagtige i forjættelsen og frelsen
af nåde. Men man kan tale herom som man vil, så er det
spildt på jøderne. For fordi de ikke antager Kristus, så bliver dækket liggende over Moses’ ansigt, som ikke borttages, når man ikke tror på Kristus. Derfor skal man lade
dem fare Djævelen, deres Gud, i vold, ligesom muslimerne
og papisterne, som også lader sig sådan bedåre af sine tanker og indbildninger, at de enten ikke ser Skriftens soleklareste vidnesbyrd, eller også forhåner og bespotter dem.
Men nu nok om, hvad der i dette kapitel var Guds råd, og
hvad det især går ud på. Vi vil nu forklare teksten ord for
ord.
Abrahams 99. år må vel mærkes og prises, fordi i dette
år alt det skete, som Moses skriver i de følgende fire kapitler, nemlig at omskærelsen indstiftedes, og at ved den
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Abrahams slægt adskiltes fra alle andre folk; men Ismael
med sin moder blev udjaget af Abrahams hus; sodomitternes hovmodighed og ugudelige liv blev straffet fra himlen
osv. Det er alt sammen herlige historier, sådan som sidenhen skal vises. Derfor skal man vel mærke sig dette år. Om
navnene el og schadai har vi talt ovenfor.
Hvad nu det betyder, at Gud befaler Abraham at vandre for hans ansigt og være fuldkommen, har vi også hørt
ovenfor (kap. 5, §51. Kap. 6, § 203.). For med dette ord at
vandre for hans ansigt sammenfatter han begge tavler; den
første, fordi han derved befaler ham at tro på Gud, påkalde
Gud, prædike hans ord og øve sig i hans lydighed og tjeneste; for alt dette sammenfatter han deri, at han byder
ham vandre for sig. Men skønt han også mener de gerninger, som henhører til Guds ære, når han byder ham være
fuldkommen eller from, så sigter han dog derved især til
den anden tavle; vær fuldkommen, det er, dit liv skal være
oprigtigt og udadleligt sådan, at du vandrer ustraffelig og
uden forargelse for menneskene.
Men at det hebraiske ord tham, det er, fuldkommen,
from og ustraffelig, her sættes i flertal (thamim), sker heller ikke uden årsag. For en husfader og enhver, der har en
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gerning at gøre, er ikke alene for sin person skyldig til,
ikke at gøre noget syndigt og strafbart; men også for dem,
over hvem han måtte være sat.
Sådan vil den hellige Paulus i 1 Tim 3, 2, at en biskop
skal være thamim, det er, at han ikke alene for sin person
skal være af en ustraffelig vandel, men at han også med
alvorlig tugt skal formane sine, at de ikke gør noget, som
ikke sømmer sig for dem eller anstår dem vel; men dem,
som ikke vil lade sig tugte, skal man hellere støde ud af
huset eller af menigheden, end at de skulle være andre til
forargelse. Sådan skal enhver regent også være thamim,
ikke tham, det er, from ikke alene i ét Guds bud, men i alle.
Dette være nu nok om Abrahams fromhed eller fuldkommenhed. Nu går vi videre.
v2. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig
uhyre talrig.

Her forjætter Gud ham hans slægts eller afkom forøgelse,
hvilket han også ovenfor flere gange har forjættet ham, og
tilføjer til bekræftelse af denne forjættelse omskærelsens
pagt. Men hvad formålet var med denne, og hvad den
skulle betyde, har vi vidtløftig nok handlet og talt om. Men
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uden tvivl havde Abraham det håb, at Ismael skulle være
den rette arving til denne forjættelse.
For skønt den forjættelse, som englen åbenbarede
Hagar om Ismael, klart og tydelig viste, at Abraham endnu
skulle få en anden søn, så lod han dog sine tanker lede og
fange sig, og stolede på Ismael. For hvordan kunne han
vente sig nogen arving af Sara, som nu var henved 90 år
gammel og af naturen ufrugtbar?
Derfor anvendte begge, både faderen og moderen, lige
opsyn og flid på denne søn, havde ham hjertelig kær som
den rette stamme, af hvilken en så rig slægt skulle fremvokse. Men Gud kommer uventet til og underretter Abraham fuldkomment om, hvem der skal være forjættelsens
arving, nemlig den søn, som skal fødes ham af Sara.
v3-6. Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham: »Jeg indgår
en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag.
Du skal ikke længere hedde Abram. Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag. Jeg gør
dig uhyre frugtbar; jeg gør dig til folkeslag, og konger skal
nedstamme fra dig.

At Abraham falder på sit ansigt på jorden, er ikke alene et
tegn på frygt og ærbødighed mod Gud, men også på glæde
og taksigelse. For den hellige patriark forstår den høje og
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store velgerning, at Gud først vil benåde og overøse ham i
dette hans timelige liv med mange slags gaver og lykke,
dernæst, at han også vil ophæve og borttage den forbandelse, under hvilken alle folk var for syndens skyld, og
skænke ham velsignelse og evigt liv i stedet.
Og dette er den tekst, om hvilken jeg ovenfor sagde, at
Paulus taler mesterlig om den. Ligesom jødernes folk ved
omskærelsen er afsondrede fra alle folk, sådan er hedningerne ved forjættelsen atter forenede og forbundne med
jøderne, så de udgør ét med hinanden og det samme folk,
i én nåde og under én Gud.
At Gud forandrer Abrahams navn, sker ikke uden en
særlig hemmelighed. Hans navn var forhen Abram, hvilket betyder høje fader. Men det andet navn bliver et bogstav længere, Abraham. Og teksten selv viser, hvoraf dette
er dannet, nemlig af ordet hammon, som betyder en hob
eller mængde. Sådan er ordet Abraham dannet af tre ord,
ab, fader, ham, høj, og hammon, det er hob eller samling;
deraf kommer også ordet mammon, som betyder en hob af
gods eller rigdom. Men nu skulle det egentlig hede Abraham hammon; men fordi stavelsen ham frembringer mislyd, når den gentages to gange efter hinanden, sættes den
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kun én gang. Men det går, som sagt, ikke til uden hemmelighed, hvorom jeg senere måske skal tale mere.
Men på teksten om omskærelsen ligger der megen
vægt; derfor må vi først søge at udlægge den ret. Jøderne
vil vi ikke bryde os noget om, enten de nu beholder omskærelsen eller ikke; det lader vi os nøje med imod dem,
at de for det første ikke kan bevise, at omskærelsen også
angår hedningerne; for den befales kun Abrahams afkom.
For det andet formår de heller ikke at nægte, at omskærelsen ikke gjorde Abraham retfærdig. For han var blevet retfærdig, før han blev omskåret, som Moses viste
ovenfor i 15, 6. Men er ikke Abraham selv blevet retfærdig
ved omskærelsen, hvordan kan da hans efterkommere foregive, at de bliver retfærdige ved den?
For det tredje, om det end var sådan, at jøderne blev
retfærdiggjorte ved omskærelsen, hvilket dog ikke er sådan, så var det dog vist, at den ikke er indsat for at forblive
til alle tider, men kun til Kristi komme, det er, så længe
Abrahams slægt varede, så længe den boede i Kana’ans
land og var et folk eller havde et rige. For dette viser teksten, og Moses vidner det selv, nemlig at når Kristus kom,
ville han oprette et andet tegn og segl. Derfor formaner
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han jøderne til, at de da skal adlyde og høre ham. Disse tre
stykker er sikre og vel at mærke.
Hvad er da omskærelsen, kunne en jøde spørge? Svar:
når man først vil tale derom efter den naturlige fornuft og
på filosofisk vis, kan man ikke sige, at den er en gerning
ligesom de andre ydre skikke og moralske gerninger. For
moralske gerninger, som i den anden tavle børnenes og
undersåtternes lydighed mod sine forældre og øvrigheder,
og i den første tavle Guds påkaldelse og taksigelse, er påbudt sådan, at de skulle vedvare og ske bestandig alle
dage, ja alle timer.
Men omskærelsen skete kun én gang i hele livet og
kunne ikke gentages, ligesom det i Det Nye Testamente er
nok, når man er døbt én gang i Jesu navn, og det ville være
ukristent, om man ville lade sig døbe én gang til. I denne
henseende er der forskel mellem omskærelsen og lovens
andre sædelige gerninger. Sådan blev også de ydre skikke
bestandig gentaget, og det var ikke nok, at man ofrede én
gang, tilbad Gud én gang i templet, var forsonet én gang i
kirken osv.
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For det andet er omskærelsen meget mere noget, man
lader ske og et kors, end en gerning. For den, der omskæres, gør ikke denne gerning, men lader sig behandle af andre, og det med smerter. Er derfor omskærelsen ikke en
ydre skik eller en moralsk gerning efter De Ti Bud; hvad
er den da? Derfor er Paulus en fin mester og god dialektiker, som såre godt forstår at behandle en ting; for han siger
i Rom 4, 11, at den er en besegling på den retfærdighed
ved troen, som Abraham havde, da han var uomskåren, og
at dette segl blev trykket i Abrahams kød og i alle de drengebørns kød, som nedstammede fra ham.
Ville nu nogen sige, at omskærelsen var en ydre skik,
så må han dog indrømme os, at den er ulig de andre ydre
skikke eller ceremonier, at den er en ceremoni, som man
ikke gør, men er genstand for, sådan som også dåben er.
Når denne grund er lagt, at omskærelsen er et tegn,
som ikke retfærdiggør Abraham, men at den er en besegling og betegnelse af den retfærdighed, som allerede forhen er i Abraham, da opstår dernæst dette spørgsmål: Om
denne besegling var et tomt tegn, eller en virkelig ting,
som afbildedes ved tegnet?
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Vi har nu set, at omskærelsen ikke er et tegn, der retfærdiggjorde Abraham, men symboliserer den retfærdighed, der allerede var i ham på grund af troen. Det rejser
da det spørgsmål, om dette segl så kun er et tomt tegn, eller
om sagen, som symboliseres, selv er til stede.
Til dette svarer jeg: Hos Abraham er omskærelsen blot
et tegn uden ind hold, det vil sige at den er et tegn, der ikke
virker, hvad den symboliserer. Argumentationen hos Paulus er nemlig uigendrivelig, når han beviser, at Abraham
allerede var retfærdig før omskærelsen. Altså er omskærelsen her et tegn, der blot symboliserer retfærdigheden,
men ikke bevirker den. Den møder nemlig en Abraham,
der allerede er retfærdig, og gør ham ikke retfærdig.
Anderledes forholder det sig med Abrahams efterkommere. Her kommer omskærelsen ikke til nogen, der allerede var retfærdig som Abraham. Her er det retfærdighedens segl, da retfærdigheden her er til stede. For således
står der skrevet: "Hvis et drengebarn ikke omskæres, skal
han udryddes af mit folk, da han har brudt min pagt". Dette
beskriver
noget
åndeligt
og
evigt.
Denne trussel bekræfter, at et drengebarn, der omskæres på den ottende dag, bliver frelst og regnes med blandt
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Guds folk. Altså var omskærelsen virkekraftig i Abrahams
efterkommere. Den bragte retfærdighed, ikke på grund af
selv handlingen, hvor man er helt passiv, men på grund af
Guds løfter, der var forbundet med denne passive handling.
Når nu omskærelsen havde sin virkning på grund af
løftet, og løftet ikke kan gribes uden tro, så følger, ikke
alene at de omskårne børn bliver optaget i Guds folk og er
retfærdige - men også at børnene har tro ved Helligåndens
medvirken.
Dette er vigtigt og derfor skal man nøje lægge mærke
til det. Det viser klart, at Gud optager jødernes børn i sit
folks fællesskab og den evige nåde. Denne omskærelsens
herlighed kender jøderne intet til. De tænker kun på den
store lidelse, som de tillægger retfærdighed og fortjeneste.
De betænker ikke løftet og troen, der er Helligåndens gerning.
Det er en stor blindhed. Omskærelsen udretter nemlig
intet som sådan, men troen på ordet må komme til. Når
troen er til stede, så er omskærelsen retfærdighedens segl
og

indeholder
retfærdighed.
Jøderne angiver en tåbelig grund for omskærelsen. De
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siger, at forhuden borttages, fordi ingen anden legemsdel
er så overflødig og unyttig. Som om der ikke var andet,
der var meget mere overflødig som hår og negle, som vi
afklipper, fordi de er overflødig. Som om Gud er en sådan
arkitekt,
der
har
skabt
noget
overflødigt.
Sådanne argumenter stammer fra et forblindet sind,
der ikke har et gran af forstand. Vi følger derfor Paulus,
der kalder omskærelsen for retfærdighedens segl, idet
han knytter omskærelsen sammen med troen, da den er forbundet med et løfte. Men hvis man skiller omskærelsen fra
troen, så er den i sandhed død og ingenting. Det er en sådan

kødelig

omskærelse,

jøderne

roser

sig

af.

Frelse
uden
det
ydre
sakramentale
tegn
Men her opstår et andet spørgsmål. Når uomskårne drengebørn gik fortabt, hvad skal man så mene om dem, der
dør inden den ottende dag? Og hvad med pigerne? Og
hvad med vore børn, der dør før dåben, enten under graviditeten
eller
umiddelbart
efter
fødslen?
Angående de børn, der dør før den ottende dag, er det
let at svare. Ligesom med vore børn, der dør inden dåb.
De synder jo ikke mod omskærelsens eller dåbens pagt.
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Og hvordan skulle Gud kunne fordømme dem, der dør inden tiden, når loven befaler, at de først skal omskæres på
den
ottende
dag.
Deres sjæle skal vi betro i vor himmelske fars vilje,
som vi ved, er barmhjertig. Her må vi også hente trøst i
det, Paulus siger i Rom 5, 14, at de "ikke har syndet ved
en lignende overtrædelse som Adam". Eller det, der siges
om Esau og Jacob i Rom 9, 11: "før de havde gjort noget
godt
eller
ondt".
For selv om børnene medbringer medfødt synd, som
vi kalder arvesynd, så er der dog den store forskel, at de
ikke har syndet mod loven. Og da Gud af væsen er barmhjertig, vil han ikke lade dém være dårligere stillet, der
ikke kunne blive omskåret i den gamle pagt eller døbt i
den
nye
pagt.
Hvad angår de jødiske piger er det også let at svare:
Da omskærelsens segl alene var påbudt det mandlige køn,
angår det ikke pigerne. Da de er Abrahams afkom, er de
dog ikke udelukket fra Abrahams retfærdighed, men opnår den alene ved troen. Men de voksne, der enten ringeagter omskærelsen eller dåben, de fordømmes visselig.

520

Barnetroen
Man skal lægge godt mærke til befalingen om omskærelse, for at gendrive gendøbernes vildfarelse. De mener
nemlig, at dåben skal gentages. Og at alene voksne bør døbes, da børn ingen fornuft har. Og hvor der ingen fornuft
er,
dér
er
der
heller
ingen
tro.
Men hør nu her: Vi har jo set, at omskærelsen alene
gavner på grund af troen. Og børnene befales, at omskæres
på den ottende dag og har løfte om, at Gud vil opholde og
bevare dem. Altså må befalingen om omskærelse enten
være nytteløs eller også må børnene, der er uden nogen
fornuft, kunne tro. Gennem omskærelsen må de have opnået retfærdighed ved troen, på samme måde som Abraham opnåede det, mens han endnu var uomskåret. Der loves nemlig de omskårne, at de skal være Guds folk og at
Gud vil være deres Gud. De er altså medborgere i Guds
rige og retfærdiggjort ved den retfærdiggørende tro, som
Gud

giver

dem

ved

Helligånden.

Hvis jøderne har opnået dette i den gamle pagt gennem
omskærelsen, hvorfor skulle Gud så ikke kunne gøre det
samme med hedningerne ved dåben i den nye pagt. For
befalingen er universel: "Gå ud i alverden, lær og døb alle
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folkeslag". Hvor omskærelsen altså kun gælder Abrahams
slægt, så er dåben befalet alle folkeslag sammen med løftet
om
frelse,
hvis
de
tror.
Når Abrahams slægt på grund af løftet havde den velsignelse, at de, der blev omskåret på den ottende dag, fik
skænket troen og blev Guds folk, hvorfor skulle man så
benægte, at det samme gælder hedningerne, som er forenet
med
Gud
ved
dåbspagten?
For dåben er ikke ringere end omskærelsen, især ikke
da omskærelsen alene angik drengebørn, mens dåben omfatter
begge
køn.
Dåb
og
omvendelse
Ligesom jøderne, der ved synd faldt fra pagten med Gud,
ikke havde nødig igen at lade sig omskære, men atter blev
optaget i nåden, når de vendte tilbage til pagten og styrkede sig ved løftet, sådan bør de, der nu falder ud af nåden
ikke lade sig gendøbe. Ved en fast tro skal de støtte sig til
det løfte, der én gang er givet og håbe på nåde for Kristi
skyld.
Dette argument imødegår altså kraftigt dem, der nægter at døbe børn, fordi de ikke har fornuft og derfor heller
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ikke tror. Her er nemlig befaling om, at omskære børn på
den ottende dag, med det løfte tilføjet: "Jeg vil være deres
Gud".
Begge dele, både befalingen og løftet, viser altså, at
børnene fik retfærdighed tilregnet gennem omskærelsen,
ligesom den blev tilregnet Abraham før omskærelsen ved
troen. For uden tro er det umuligt at have Guds velbehag.
Omskærelsens pagt skulle kun vare indtil Kristus. Da
hedningerne også skulle være medborgere i Guds rige,
ville han afskaffe det gamle tegn eller pagt, og indstifte et
nyt tegn. Som han siger: "Den, der ikke bliver født af vand
og

Ånd,

kan

ikke

komme

ind

i

Guds

rige".

Det
sakramentale
tegns
betydning
Vi har noget lignende på det verdslige plan, selv om det
ikke passer i alle detaljer: En, der har været tapper til at
forsvare sit fædreland, ham skænker kejseren en eller anden medalje, og forærer ham gods og guld. Disse gaver
nyder alle hans efterkommere godt af, og opmuntres til at
efterligne hans eksempel. Men hvis de opfører sig dårligt,
kan

kejseren atter tage sine gaver tilbage.
Således har Gud givet den sejrrige patriark, der ikke
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alene besejrede fjenderne, men også synd og død, omskærelsen som et tegn på hans dyder. Ikke kun som et tomt
tegn, for også hans efterkommere skulle glæde sig og nyde
godt af denne velsignelse - vel at mærke, hvis de fulgte
deres
stamfaders
dyder.
Selv om alene Abrahams slægt skulle bære dette tegn
for hele verden, blev hedningerne dog også indbudt derved
til
at
kende
og
tjene
Abrahams
Gud.
Derfor siger Paulus i Rom 4, 11: "Omskærelsen fik
han som et tegn og et segl på den retfærdighed ved tro, han
havde, inden han blev omskåret". Og fortsætter: "for at han
skulle være fader til alle de uomskårne, der tror". Og: "for
at han skulle være fader til de omskårne, når de ikke kun
har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som
vor fader Abraham havde, før han blev omskåret".
Dette er en præcis definition på omskærelsen, at den
er et offentligt tegn, som indbyder alle, hvad enten de er
omskåret eller uomskåret, til at følge Abrahams tro.
Han er både fader til hedninger og jøder. Derfor blev
han også smykket med et nyt tegn, for at også hedningerne
skulle slutte sig til ham, så de erkendte, bekendte og dyrkede den samme Gud. For også hedningerne indbydes til
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den samme trosretfærdighed, så Abraham kan blive mange
folkeslags
fader,
som
det
var
lovet.
Således blev Job, Farao og mange andre frelst på lovens tid og før, skønt de ikke var af Abrahams slægt. For
Abraham skulle være fader, ikke alene til jøderne, men
også
til
de
hedninger,
der
tror.
Selv om de fremmede ikke blev tvunget til omskærelse, blev de altså optaget i de retfærdiges fællesskab.
Omskærelsen havde imidlertid også den nytte, at folket
havde en bestemt skikkelse, indtil han kom, til hvem alt
henfører. Han, der oprejste en ny fane eller tegn, ikke alene
for

ét

folk,

men

for

hele

verden.

For
alle
Kirken skal nemlig ikke lukkes inde i et eller andet afsondret hjørne, således som den romerske pave ikke vil anerkende en kirke, der ikke anerkender ham. Den fane, som
Kristus oprejste, da han sagde: "Gå ud i alverden", er ikke
bestemt alene for et enkelt sted eller familie. Derfor kaldes
kirken katolsk (: almindelig). Og dog er kirken alene
blandt de døbte. Uden dåb er der nemlig ingen frelse. Ligesom der ved omskærelsen var frelse, ikke på grund af
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selve handlingen, men på grund af troen på det løfte, der
var forbundet med omskærelsen og ligesom indoptaget i
den.
Således har den guddommelige visdom fra verdens
skabelse af bestemt og tilrettelagt det sådan, at der altid
skal være et offentligt tegn, til hvilket alle folkeslag kunne
se hen, så også hedningerne kan finde den sande Gud og
dyrke ham, selv om ikke alle, der havde dette tegn, troede
og

opnåede

retfærdighed.

Andre
tegn
Før omskærelsen var ofrene således tegn, som brødrene
Kain og Abel ofrede. Abels offer var et retfærdighedstegn,
fordi han troede. For Kain var det ikke et retfærdighedstegn, fordi han ikke troede. Han havde alene den nøgne
gerning
uden
tro.
På samme måde oprettes omskærelsen som et tegn eller et banner, som de, der skal frelses, ser hen til. For da
Abraham ved guddommelig velsignelse skulle blive til
mange folk og riger, var kirken på hans tid ligesom indlemmet i hans legeme og havde et universelt tegn, der
hørte til kirken. Dog var dé ikke udelukket fra frelsen, der
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troede

uden

at

have

dette

tegn.

Hvad
er
et
sakramente
Augustin definerer et sakramente således, at det er en synlig skikkelse af den usynlige nåde. Det er godt sagt og viser samtidig, hvorfor det ofte bliver foragtet af dem, hvem
det egentlig tilhører. Som Esajas 65, 1 siger: "Jeg er at
finde for dem, der ikke søger mig. Men det folk, til hvem
jeg dagen lang rækker hænderne ud, er vantro og følger en
vej, der ikke er god, efter deres egne tanker",
Dette er Guds beslutning, som man må slå sig til tåls
med. Gud giver nådetegn, for at de skal kendes af syndere,
så de kan frelses. Men ofte går det sådan, at de foragtes af
dem,
for
hvem
de
er
givet.
Således er dåben givet som et retfærdighedstegn for
alle, der tror på Kristus. Papisterne priser også dåben, men
forgæves, da de ikke tror, men fordømmer og forfølger læren

om

retfærdiggørelsen.

Således var Johannes en røst i ørkenen, der førte dåbens banner, men blev foragtet af farisæerne. Som Esajas
10, 11 siger: "Isajs rodskud skal stå som et banner". Jøderne forkastede dette tegn, men hedningerne sætter deres
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håb

til
det.
Vi siger det samme om omskærelsen, der ikke var pålagt hedningerne, men som dog blev indbudt til samme tro,
for at Abraham skulle være fader til både omskårne og
uomskårne.
Menneskelige
påfund
Mange hedninger kom altså til tro, mens jøderne beholdt
deres uomskårne hjerter. Således blev omskærelsen også
en anledning til frelse for hedningerne og til gavn for dem.
Vi må nemlig have sådanne kendemærker og tegn af den
grund, at vi kan blive ført til erkendelse af Gud. For den
menneskelige fornuft kan ikke selv finde Gud, hvis ikke
sådanne tegn, som Gud selv har indstiftet, så at sige tager
os ved hånden. Intet er mere farligt end hvis nogen selv
udtænker sig en vej til Gud og støtter sig til sine egne spekulationer.
Således plejede vi at gøre i pavedømmet. Én mente at
kunne finde Gud i Rom, en anden i Spanien, en anden i en
anden del af verden. Da enhver forsøgte sig sådan, kom
det til at passe, hvad der står i Salme 14, 3: "De er alle
kommet
på
afveje,
alle
er
fordærvede".
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Hvorfor fulgte vi ikke i stedet de tegn, som Gud selv
havde givet os, for at samle os om den ene tro, nemlig
Guds
ord,
dåben
og
Herrens
måltid.
På samme måde havde også jøderne templet, omskærelsen og andre gudstjenestelige skikke, om hvilke de
skulle samles som om en militærfane, og erkende Gud som
deres fører. I stedet var enhver ivrig efter at udtænke sin
egen måde at dyrke Gud på, og fulgte den til deres sikre
undergang.
Men når som helst Gud åbenbarer sig i et eller andet
tegn, lige meget hvilket, så skal vi gribe ham dér. Men Satan fjerner altid de sande tegn for vore øjne, og opstille
nogle falske. Ligesom han for de vildfarne om natten viser
syner, som de intetanende følger, så de falder i huller eller
vand.
Derfor formaner Kristus os alvorligt til at sky disse
ting, når han siger i Matt 24, 23: "Hvis nogen siger: Se, her
er Kristus! eller: Her er han! så tro ham ikke".
Kristus skal søges dér, hvor han åbenbarer sig og vil
kendes, som i ordet, i dåben, i nadveren. Dér er han at
finde med sikkerhed. Ordet kan ikke bedrage os. Men ofte
går det sådan, at fornuften ringeagter disse ting og vender
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sig

til skøgen på torvet, Ordsp 7, 12.
Altså skal enhver lægge sig på sinde, at gå den vej,
som Gud selv har foreskrevet, ikke den, vi selv vælger. For
vort
valg
er
syndigt
og
fejlagtigt.
Som Esajas 66, 3 siger: "Alle vælger deres egen vej".
Og Paulus fordømmer i Kol 2, 23 "selvvalgt gudsdyrkelse". Det er sikkert, at mennesker ikke kan finde Gud
ved egen visdom. Desuden kan Satan forvandle sig til en
lysets engel og omgive sig med majestætisk guddommelighed, idet han gør tegn og undere for at bekræfte sine
vildfarelser.
Kun
én
vej
Vi er fri for denne fare, hvis vi følger den synlige skikkelse
eller de tegn, Gud selv har sat frem for os. I den nye pagt
har vi i synlig skikkelse Guds Søn i sin moders skød. Han
har lidt og er død for os, som trosbekendelsen lærer. Derudover har vi andre ydre skikkelser som dåben, nadveren
og det forkyndte ord selv. Derfor kan vi ikke klage over,
at
han
har
ladt
os
i
stikken.
Men Satan selv og hans tjener paven med hele hans
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kirke fører os bort fra disse synlige skikkelser, der er guddommelig indstiftet, til hans egne skikkelser: de kanoniserede helgener, påkaldelse og tilbedelse af afdøde hellige
og billeder, der er opstillet på bestemte steder, for at skaffe
profit,
osv.
Derfor må vi ruste os mod disse snarer, så vi siger: Før
Kristus kom, kender jeg ikke til nogen anden kirke end
den, der var i Abrahams hus og hvis kendetegn var omskærelsen. Efter Kristi komme kender jeg kun Kristus, og
det som korsfæstet. Han åbenbarer sig for os i synlig skikkelse, i absolutionen, i nadveren. Dér ved jeg, at jeg møder
Gud. Dér, og intet andet sted, får jeg syndernes forladelse.
Nej, siger paven, Gud giver sine hellige forskellige gaver. Hvilke mirakler er domkirken i Santiago de Compostela ikke smykket med på grund af den hellige Jakob.
Hvilke mirakler sker der ikke i Rom. Gud vil altså også
søges og lade sig finde dér. Således har også Frans af Assisi efterladt sig en hellig regel, så de, der overholder den,
må behage Gud. På samme måde gavner fædrenes vedtægter,
som
de
bifalder.
Så travlt har Satan med at føre os bort fra de guddommelige skikkelser, som er foreskrevet os. Men behold og
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følg du denne regel, der er sikker og ufejlbar, at Gud i sin
visdom har bestemt, at han vil åbenbare sig for mennesker
i bestemte pålidelige og synlige skikkelser, som man kan
se med øjnene og gribe med hænderne, kort sagt føle med
alle fem sanser. Se, så nær kommer den guddommelige
majestæt
os.
Det er den højeste visdom, at man holder fast ved disse
synlige skikkelser. Og eksemplerne fra alle patriarker,
profeter og fromme lærer os, at Satan altid forsøger, at fordunkle disse skikkelser og sætte andre i stedet.
Således var omskærelsen et synligt tegn, ikke indstiftet
af mennesker, men af Gud, for at han derigennem skulle
erkendes, så ikke alene jøderne, men også hedningerne
skulle tro på den samme Gud, der på denne måde åbenbarede
sig
for
jøderne.
Forskel
på
børn
og
voksne
Derfor er det min mening, at jeg tror, at alle omskårne jødebørn, der døde i de første leveår, blev frelst. De befinder
sig nemlig i Abrahams skød, det vil sige det løfte at Gud
vil

være
deres
Gud.
Det samme mener jeg om vore døbte børn. Men fordi
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det kan hænde, at de voksne udslukker troen ved synd, så
bliver de ikke frelst, hvis de ikke tror, selv om de er døbt.
Dette sker ikke med børnene, der forbliver i den frelse, de
har
modtaget
og
således
frelses.
Denne lære er nødvendig og priser sakramenternes
herlighed, som sværmerne gør ringe, fordi de ikke lægger
mærke til ordet. For det er ikke en leg eller en spøg, når
Gud i forbindelse med omskærelsen siger: "Jeg vil være
Gud
for
dig
og
din
slægt
efter
dig".
Omskærelsen var et ydre, synlig tegn, hvorpå man
kunne kende jøderne, men den var ikke indstiftet alene for
at samle folket politisk og være et indbyrdes kendetegn.
Omskærelsen var også et sakramente, det vil sige den guddommelige viljes tegn. Altså et tegn for den troende på
evig frelse. Den viste nemlig, at Gud var dette folks Gud.
Og: "Gud er ikke Gud for de døde, men for de levende".
Altså er de ved omskærelsen, til hvilken troen slutter sig,
ikke alene medborgere i det folk, der var adskilt fra andre
folk, men de var også arvinger til det evige liv. For Gud er
udødelig og evig, derfor skænker han også sine udødelighed.
Nøjagtig det samme mener vi om dåben i den nye pagt
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og om nadveren, idet vi ikke på sværmerisk facon antager,
at de kun er ydre tegn, der adskiller de kristne fra alle andre. Ganske vist gør de det, men ikke det alene. De, der
tror løftet og bruger disse tegn, bliver Guds folk og frelses.
Men man skal huske, hvad jeg før sagde om omskærelsen. Selv om den kun var påbudt Abrahams slægt og
alene drengene, så var hverken jødepigerne eller hedningerne udelukket fra nåden. For omskærelsen i sig selv gavner intet, men troen på det løfte, der er knyttet sammen
med
omskærelsen.
Før omskærelsen var ofrene og ordets embede synlige
tegn på den usynlige nåde, og med Abraham blev omskærelsen indstiftet indtil den velsignede sæd kom.
Efter Kristi komme har vi den hellige dåb, nadveren,
absolutionen, i hvilke tegn Gud åbenbarer sig og frelser
dem, der bruger dem i tro. Og hvis Kains slægt, som blev
undervist i Guds ord, var kommet til tro, var de også blevet
frelst. For Kain blev ikke forkastet, således at hans efterkommere blev nægtet Guds frelse.
For til denne dom havde Gud en anden årsag, nemlig
at kirken bedre og tydeligere kunne kendes, og ikke nogen
skulle tro, at der var to forskellige slags kirker. For der
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måtte til alle tider kun være én bestemt slægt og ét folk i
verden, af hvilket man troede, at Kristus skulle fødes.
I denne mening forstødes også Ismael, og dog optages
han i forjættelsens samfund. For Abraham beder for ham,
og har forjættelse om, at han også skal blive andre folks
fader. Sådan er Ismael ikke udelukket fra saligheden og
det evige liv, men fra æren alene er han udelukket, så han
ikke skal være stamfader for den herre Kristus, som dog
skulle komme af hans folk. Derfor måtte Gud på en sådan
måde forebygge hovmodigheden over den kødelige fødsel, for at han ikke skulle prale af, at han var Abrahams
søn, men gribe Abrahams tro, hvilket, efter min tro, visselig også skete.
Men lad os atter komme tilbage til teksten. Abraham
hører her, at både den legemlige pagt om Kana’ans land
og den åndelige om den evige velsignelse stadfæstes.
Fordi han da erkender Guds nåde, at han nemlig vil grunde
sin kirke, hvori han visselig findes af alle folk, som påkalder ham i hans slægt, falder han på sit ansigt og takker
ham.
For det er en såre rig, herlig og kraftig forjættelse, at
Gud med en pagt stadfæster, at af Abrahams afkom skal
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kirken komme, der skal bo i landet Kana’an så længe indtil
Kristus fødes, så både hedninger og jøder, der troede, hvad
Abraham havde troet, skulle blive salige. For derfor gives
ham omskærelsens tegn, så ved retfærdighed ved den tro,
som er i ham, alle mennesker skal blive salige, og kirken
forandres fra de forrige fædres ofre til denne ene omskårne
kirke.
Og disse ord er såre mægtige, alvorlige og fulde af
kærlighed: Se, det er mig. Som om han ville sige: Du hører
nu ikke en anden Gud end før, da jeg kaldte dig fra Ur i
kaldæernes land. Men det lover jeg dig, at dit afkom skal
være kirken for al verden, og at den skal være ligesom et
nådens skød, hvori alle folk, og ikke dine efterkommere
alene, skal finde frelse og salighed, såfremt de kun forbliver i din tro.
For i Kristus, som her forjættes Abraham, forsamles
alle folk, ung og gammel; de unge, som endnu ikke bedrages ved den i kødet levende synd, de gamle eller voksne,
som let bedrages og følger kødet og dets lyster, og hvem
det derfor, som Peter siger i 2 Pet 2, 21 havde været bedre,
at de ikke havde erkendt retfærdigheds vej, end at de, som
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erkendte den, har vendt sig fra det hellige bud, som var
dem overgivet.
Mærk her fremdeles også en stærk tekst imod jødernes
forgæves og løse pral af sin omskærelse. Navnet Abram
forandres og hedder nu Abraham, det er, en fader til mange
hedninger, før omskærelsen påbydes ham. Derfor vil jo
Gud, at Abrahams tro skal plantes og oprettes, ikke alene
blandt Ismaels og Isaks afkom og de andre sønner, som
fødtes af Ketura, men også blandt hedningerne, som ikke
er udsprunget af Abrahams kød.
For dette skal man ingenlunde indrømme jøderne, at
de uforskammet siger, at intet folk bliver saligt uden dem
alene, som omskæres, og at alle folk nødvendigvis må
holde loven og især omskærelsen, hvilket er uforskammede løgne, der passer sig for de forblindede og forstokkede jøder.
For Gud vil, at Abraham skal føre dette tegn for sit afkom, dog sådan, at derved også hedningerne blev foranlediget og bragt til troen. For ved omskærelsen kunne hedningerne ikke blive Guds folk, men ved troen på det forjættede afkom.
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Således erkender dronningen af Saba og kong Hiram
den omskårne Salomos Gud, selv om Hiram forblev uomskåren. Abrahams skød, i hvilket også hedningerne samles, er altså Abrahams tro, ved hvilken også de får del i
løftet, skønt de ikke har del i det til løftet knyttede synlige
tegn. For dette blev ikke pålagt og befalet hedningerne,
men kun Abrahams afkom.
Om Abrahams forandrede navn talte jeg ovenfor; og
det var nu dermed som det vil, så er det ikke uden en særlig
hemmelighed, at det hebraiske bogstav he, som giver en
sagte og mild lyd, er kommet midt ind i dette navn. Måske
har Herren derved villet antyde, at Helligånden skulle
komme i en mild og såre venlig og elskelig susen og kalde
og samle hedningerne til samfund i troen og forjættelsen.
Ligesom de siger, at dette bogstav he sammenfatter de
to ord hamon gojim, det er, hedningernes mængde, sådan
at Abraham får navnet samtidig med værdigheden og indsættes til en kirkens fader, ligesom en ypperstepræst, ikke
for omskærelsens skyld, der alene var et retfærdighedens
tegn og segl og ikke retfærdigheden selv, men ved troen
på forjættelsen om det velsignede afkom, ved hvilken tro
alle, som har den, enten de er i Egypten eller i Kana’ans
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land, er Abrahams børn og benådede med den samme
Guds Ånd, hvormed Abraham, hedningernes fader, selv
var begavet og oplyst, sådan at der skal forblive en eneste
og bestemt kirke, og til samme én vej, ikke mange, dertil
usikre og bedragelige veje.
Hvad der fremdeles følger i teksten: Jeg vil gøre dig
såre meget frugtbar (for ordet står her to gange), og jeg vil
gøre dig til folk, er også mod jødernes drømme og tanker.
For teksten vidner jo visselig, at Abrahams slægt skal udvide og formere sig, ikke til ét folk, men til mange, sådan
at der endog skal komme mange hedninger af ham.
Men nu betyder folk en bestemt nation, som har sin
borgerlige og statsmæssige indretning, sin øvrighed, orden
og love. En hob landevejsrøvere, som lever ganske uden
lov og ret, fremdeles eneboere, og nu til dags jøderne, som
er adsplittede her og der i alle lande, kan ikke kaldes noget
folk; for de har i mere end femtenhundrede år hverken haft
hoved, stat eller rige, men er ligesom en hær i felten, som
hverken har banner eller anfører.
Derfor er de ganske borte fra denne forjættelse, hvor
meget de så end praler af sin fader Abraham, og ikke alene
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omskærelsen er forgæves, men alt, som de gør efter lovens
skin og på dens vis, og de er ikke længere Guds folk.
Og denne tekst skal man også mærke, til dermed at bekræfte den verdslige øvrighed. Folk og regenter kan ikke
være uden love, må føre krig, beskytte undersåtterne,
straffe forbryderne osv. Alt dette betegnes og godtgøres
som ret og retfærdigt med denne tekst, ligesom Skriften
derfor kalder sådanne ting Guds domme, Guds krige osv.
Sådan er også i Det Nye Testamente verdslige domme
og ordener og indretninger godtgjorde og stadfæstede ved
Kristi og apostlenes anseelse. Ja, ikke alene den øvrighed,
som er i kirken, og som har samme tro som vi, bekræftes
og godtgøres, men Gud kan også tåle hedningers regimente og statsorden, ligesom her ikke alene Abrahams
slægts rige og statsorden, men også Ismaels og de andre
nærboende hedningers, som nedstammer fra ham, tillades
og godtages.
v7. Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt
efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud.

Jeg har ofte sagt, at patriarkernes historie derfor er så hellig, fordi Gud taler med dem deri. Og især foretrækkes
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Abrahams historie med rette fremfor alle øvrige patriarkers, fordi der ikke findes nogen patriark, med hvem Gud
så ofte har talt.
Derfor fører han med rette navnet af en patriark; for
han er en troens fader og Guds særlige ven, med hvem han
taler så venlig, og hvem han så ofte forjætter, hvordan han
vil velsigne og formere ham med en stor slægt; forjætter
ham tillige ikke alene landet Kana’an til arv og eje og et
legemligt og timeligt rige, men også kirken, nemlig at den
alene skal forblive hos ham og hans efterkommere; dertil
betegner og mærker han den med omskærelsen, så der
kunne være et sikkert mærke og synligt billede i verden,
hvori Gud kunne åbenbare sig, ikke alene Abraham og
hans slægt til gode, men alle folk, der, sig til salighed, ser
dette tegn og banner og ved denne anledning skulle
komme til Guds erkendelse. Sådan var omskærelsen en
anledning til salighed for mange af hedningerne.
Herrers og fyrsters breve, siger man, skal man læse tre
gange; men sandelig, vor herre Guds breve (for sådan kalder Gregor Den Hellige Skrift) skal man læse syv gange
tre gange, ja halvfjers gange syv gange eller, for at sige
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endnu mere, uendelig mange gange; for de er den guddommelige visdom, som man ikke så snart kan gribe med første blik. Den, som derfor læser den overfladisk som bekendte og lette ting, bedrager sig selv.
Hos profeterne kan man sandelig se, at de dag og nat
har betragtet, hvad Moses har skrevet, og tænkt derpå, og
især denne patriarkernes historie, hvoraf de har set og sluttet underfulde ting. For en sådan flid giver Helligånden
hjælp og forfremmelse. Derfor vil vi da også, fordi Gud
ikke lader sig det fortryde at tale så meget og vidtløftig
med Abraham, eftertænke alle stykker noget flittig.
At han gentager ordene om, hvordan han vil oprette en
pagt med ham og bekræfte den, skal man, som jeg allerede
ofte har sagt, ikke alene forstå om Abrahams kødelige eller
legemlige afkom, men også om hedningerne, som skulle
tro på Abrahams Gud, ligesom jo kong Farao på Josefs tider, Abimelek på Abrahams tider og mange andre af hedningerne har erkendt den sande Gud og er blevet salige.
Derfor skal man forstå disse ord: Se, jeg opretter min
pagt sådan, at de får en såre vid betydning. Men når han
tilføjer: En evig pagt, da trækker jøderne dette efter hårene
derhen, at også hedningerne må omskæres, såfremt de vil
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blive Guds folk. Men heri farer de vild med vidende og
vilje. For hvorfor ser og betænker de ikke disse ord, som
stå derhos: Imellem mig og imellem dig, og imellem dit
afkom efter dig i deres slægter?
For hvad udsiger vel denne tekst andet, end at denne
pagt skal gælde Abrahams afkom og ikke i evighed skal
forandres, så længe Abrahams efterkommere er på jorden?
Dermed er da et mål afstukket og tiden tydelig sat, at nemlig så længe der er efterkommere af Abrahams afkom, det
er, så længe de udgør et folk med statsorden, rige, præstedømme og en bestemt ordning, så længe skal også denne
pagt blive stående.
Derfor har Abrahams efterkommere sin ende og sit ophør ved Kristus, som er hoved og stifter for en ny slægt.
Og ligesom den forrige slægt havde omskærelsen, for at
den kunne kendes derpå, sådan har den nye slægt og den
herre Kristi folk andre tegn, hvorpå det kendes.
Abrahams slægt varer en bestemt tid, som Maria så
skønt synger i sin lovsang Luk 1, 50: Hans barmhjertighed
varer fra slægt til slægt mod dem, som ham frygte. For
dermed viser hun, at Gud ville opretholde dette folk, så-
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fremt det frygtede ham. Men da jødernes ugudelige synagoge ikke længere frygtede Gud, dræbte hans søn og forfulgte hans ord med grusomt fjendskab og had, bekymrede
Gud sig ikke så meget om omskærelsen, at han for dens
skyld skulle lade så store synder ustraffede.
Derfor ophørte dengang Abrahams kødelige slægt, og
i dens sted kom Guds søns nye slægt, hvorom profeten
Esajas siger i 53, 8: Hvem kan tale om hans slægt?
Sådan havde omskærelsen og denne pagt med Abraham sin tid og varighed; men den var dog foranderlig og
strakte sig kun til en bestemt tid. Heller ikke har noget
menneske turdet understå sig til at ville forandre den, så
længe denne Abrahams slægt stod. Men Kristus, der oprettede sig en ny slægt, han forandrede, vel ikke denne
pagt, men pagtens tegn. Derfor roser jøderne sig forgæves
af, at deres omskærelse er evig, det er, uden ende både i
bredden og længden, hvorfor den da også må pålægges
hedningerne.
En bestemt tid skulle den stå ved magt og opretholdes
i Abrahams hus. Men da det åndelige afkom, der var Abraham forjættet, var kommet, da ophørte den kødelige slægt;
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da ophørte også denne slægts kødelige tegn, som var oprettet, ikke alene for Abrahams afkoms skyld, men også
for hedningernes skyld, som jeg ovenfor sagde. Og dette
tegn var vel, hvad mennesker angik, evigt og uden forandring; men dog forandrede Gud det til sidst.
Om disse ord: til at være en Gud har jeg nogle gange
ovenfor sagt, at de ikke alene indeholder den legemlige
forjættelse om Kana’ans land, men også den åndelige,
hvorom Skriften sagde ovenfor i 15, 1: Jeg er dit skjold og
din meget store løn. For der viser Gud med en pagt og
klare ord, at kirken skal være i Abrahams hus, og Abrahams hus i landet Kana’an, hvori dog Abraham selv var
fremmed. For dette ord at være Gud betyder ikke alene, at
Gud er en tings skaber, men det indbefatter i sig også gudstjenesten. Ganske vist er han også hedningernes Gud; for
han har skabt dem; men han bliver ikke bekendt eller æret
af hedningerne.
At han derfor siger: Jeg vil være dig en Gud, derved
viser han, at Abraham i sit hus og sin slægt altid skulle
have Guds ord, af hvilket hans efterkommere skulle lære
at erkende Gud og tjene ham rettelig.
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Sådan står der ved det første bud: jeg er Herren din
Gud, det er, jeg åbenbarer mig for dig ved ordet, og du skal
tjene mig og erkende mig. Derfor skal man forstå navnet
Gud ikke alene om hans væsen og majestæt, men sådan, at
det betyder en sådan Gud, som man tjener og tilbeder. Jeg
vil være dig en Gud, det er, jeg vil oprette min tjeneste i
dit hus og vil være hos dig og ved dine gudstjenester som
den Gud, der vil åbenbare mig for dine efterkommere med
tegn, synlige billeder, mirakler og undere, så de sikkert
skal kende mig, tilbede og tjene mig. For i disse to stykker
består den sande gudsdyrkelse.
At tilbede betyder at vende sig til Gud, påkalde ham i
nøden, takke ham for hans hjælp og redning, erindre sig
hans velgerninger og prise dem, at han skaber, gør godt,
forjætter og holder sit løfte.
Ligesom jo også hedningerne af den medfødte erkendelse véd og forstår dette om Gud, nemlig at der er et evigt
og almægtigt guddommeligt væsen, som man skal ære, påkalde, love, og til hvem man i al nød skal tage sin tilflugt,
som Paulus siger i Rom 1, 21, at de af naturen kendte Gud.
For denne erkendelse har Gud indplantet i alle menne-
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skers hjerter, at de kalder Gud en hjælper, velgører og nådig Gud, om de end sidenhen farer vild angående, hvem
denne Gud er, og hvordan han vil påkaldes og æres.
Men når nu Gud erkendes sådan, at han er nådig, lader
sig forsone og gør menneskene alt godt, så går jeg dernæst
ud fra ham og vender mig fra ham til mennesker, dvs. jeg
passer mit kald. Er jeg en regent, så passer jeg mit land og
folk; er jeg husfader, så regerer jeg mine husfolk; er jeg en
skolelærer, så underviser jeg mine elever, opdrager og retter deres hjerter, tanker og levevis til gudsfrygt osv. Sådanne gerninger kalder man også med rette gudstjenester.
For med alle sådanne gerninger tjener vi Gud, som har befalet os at gøre dem og sat os i et sådant kald, hvori vi må
gøre dem.
Og denne lære om gudstjenesten er såre nødvendig.
For hvad for sælsomme og underlige gerninger papisterne
har udtænkt, véd enhver vel, sådan at de til sidst endog har
anset det for en Guds tjeneste, når man lod sig begrave i
en munkekappe. Men det er de rette hovedstykker i den
sande religion og gudsdyrkelse: Først troen på Gud, hvorved vi får syndernes forladelse, påkaldelse, taksigelse og
sand bekendelse. Dernæst gerningerne mod vor næste, at
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du regerer, underviser, lærer, trøster, formaner, ernærer
dig ved dit arbejde osv.
På universiteterne har før i tiden sofisterne lært såre
tåbeligt snak, nemlig, om Gud vel også var noget prædikament, osv., hvorved de har vist, at de slet intet forstår af
Den Hellige Skrift. For den, der vil spørge om Gud, hvem
han er, han skal se hen til gudstjenesten, som hel og holden
består i Guds påkaldelse og tjeneste, Joh 4, 23.
Desuden er det heller ikke nok at lære sådan om Gud,
at dette er den Gud, man tjener, som åbenbarer sig ved sit
ord; men man skal også tilføje dette, at den Gud, som lærer
os, hvordan man skal tjene ham, også giver evigt liv, sådan
som Kristus siger mod saddukæerne, Matt 22, 32. For den
dyrkede og tilbedte Gud, så at sige, er det eneste nødvendige stykke, som henhører til dette liv.
Men denne tjeneste og tilbedelse skal ikke være saddukæisk eller epikuræisk. For disse anser Gud for de dødes
Gud, hvorimod Kristus lærer, at Gud er levendes Gud.
Derfor er han de helliges Gud, som Abrahams, Isaks, Jakobs. Alle disse lever og er ikke døde for ham, om de end
er døde for os.
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Derfor kalder Gud med dette ord, hvori han forjætter
at ville være Abrahams Gud, ikke alene Abraham, men
hans hele efterfølgende slægt, ja også alle hedninger, som
tror efter den troende Abrahams eksempel, til det evige
livs håb, at de skal leve så længe, som Gud selv lever, det
er, i evighed. For dette har Guds søn selv åbenbaret os, idet
han siger: Gud er de levendes Gud. Derfor lever jo Abraham, Isak, Jakob osv. i et evigt liv, om de end for vore øjne
er døde.
v8. Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil
jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil
være deres Gud.

Disse ord synes at modsige hinanden. Abraham forjættes
der, at han skal have Kana’ans land til evig ejendom, og
dog kaldes han her en fremmed i det samme land, hvilket
jo strider lige imod hinanden. Men derved kan det forliges
og forenes med hinanden, at Abrahams Gud er de levendes
Gud. Derfor var ganske vist Abraham, som tilbad Gud og
tjente ham, i dette liv en fremmed, og havde dog Kana’ans
land i forjættelse; men nu, da han er død, er han ikke død,
men lever, og har ved sit afkom det forjættede land i eje.
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Sådan siger Stefanus i ApG 7, 5: Gud gav Abraham
intet af Kana’ans land til eje, end ikke en fodsbred. Begge
dele er altså sande, nemlig at Abraham, efter at han er død,
besidder landet, og i levende live er en fremmed deri; derfor er han på den måde død, at han ikke er død, men lever,
efter den forjættelse: Jeg vil være din Gud.
Deraf kan vi da let slutte, hvordan Abraham var til
mode, og hvad han havde for tanker. Forjættelsen hørte og
så han, anså den også for sikker og sanddru; men tillige så
og følte han, at han intet havde til eje, men var en fremmed
i landet.
Men fordi forjættelsen ikke kunne slå fejl for ham, og
han alligevel i levende live ikke erhvervede besiddelsen af
Kana’ans land, var han forvisset om, at han ganske vist
skulle dø, men ikke ganske og aldeles tilintetgøres, men
atter opstå og blive levende i sin egen person.
For hvad for andre tanker kunne han vel gøre sig? I
dette liv er han en fremmed, og dog forjættes besiddelsen
af Kana’ans land ham. Derfor er jo dette en sikker tilkendegivelse af, at han ikke skal dø. For ret egentlig om hans
person siges der jo: dig vil jeg give landet. Derfor må vi
ikke sige, at Abraham er død og lever for sin person, men
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besidder landet i sine efterkommere; det er en spidsfindig
forklaring. For Gud nævner jo udtrykkelig og særskilt
Abraham selv: dig og dit afkom. Derfor skulle besiddelsen
af Kana’ans land skænkes ikke alene til Abrahams afkom,
men også til Abraham selv, og dog kom det ikke dertil for
ham i hans levende live; derfor måtte han leve efter døden
for at blive arving til Kana’ans land.
Derfor har han da denne forjættelse, at den Gud, som
han har æret og tilbedt i dette liv, også efter hans død vil
forblive i hans hus og hos hans efterkommere; men at hans
hus skal forblive i landet Kana’an, og at han selv, når han
er død, skal leve som den rette arving og ejermand af dette
land.
En så rig og stor skat er Guds ord, og så underfulde
åbenbaringer om usynlige og umulige ting bringer det med
sig, at Abraham med vished slutter, at han skal leve, også
når han er død, og efter sin død besidde det land, som han
ikke skulle eje i dette liv, og sådan leve i evighed med
Gud.
Skulle han da ikke være glad? Skulle han da ikke takke
Gud, fordi han nu er vis på, at i hans hus og hos hans efterkommere skal kirken og troen forblive, beseglet med
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omskærelsen, uden at bryde sig om Djævelens og verdens
vilje, og at han også selv skal forblive i et evigt liv med
Gud?
Derfor ventede han med glæde på den stund, da han
skulle fare bort fra denne verden. Og hvad andet kunne
han vel gøre hele sit liv igennem end takke Gud og prise
hans godhed og barmhjertighed, fordi han taler så venlig
med ham og så venlig trøster ham?
Hvis jeg kunne tænke sådan, og være ganske vis på
(hvorom jeg dog daglig anråber Gud, og jeg véd, at han vil
bønhøre mig), at jeg, når jeg dør, ikke skal dø, men leve
og forkynde Guds gerning, fremdeles at disse mine disciple, som jeg efterlader mig, skal beholde ordet og den rette
gudsdyrkelse og blive en anledning til salighed for hele
verden, hvordan tror I da jeg ville være til sinds mod døden? Tror I vel, at jeg ville være forfærdet og bæve for
den, eller mener I ikke, at jeg meget mere ville sige med
den kære Simeon Luk 2, 29: Herre, nu lader du din tjener
fare i fred?
Derfor er Abraham visselig en såre underfuld mand i
sin tro, og det er ikke at undres på, om han var uforsagt i
nød og fare og vel kunne bære al ulykke. For han vidste,
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at kirken skulle forblive på et bestemt sted, hos bestemte
personer og indtil en bestemt tid, nemlig indtil Kristus, der
ikke var af denne verdens slægter. Så vidste han også, at
han efter sin død skulle leve i et evigt liv, uanset at han
endnu ikke havde den søn, ved hvem den velsignelse
skulle begynde, der ikke alene gjaldt jøderne, men alle
folk, som ville tilbede Abrahams Gud og tro på ham.
Dette har jeg villet sige, for at man skal forstå, hvad
det betyder at være ens Gud. Og denne betydning passer
sammen med, hvad Daniel siger i Dan 11, 36 om kong Antiochus, og Paulus i 2 Thess 2, 4 om Antikrist, nemlig at
han ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller gudsdyrkelse. For Antikrist, det er, paven og Muhammed, ophøjer sig ikke over Gud, sådan som han er i sit guddommelige væsen, en ukendt og skjult Gud, som Esajas kalder
ham i 45, 15, men over den Gud, der forkyndes ved ordet
og har åbenbaret sig ved gudstjenesterne.
For både paven og muslimerne ikke alene ikke agter
ordet og gudstjenesten, men er dem fjendtlige og forfølger
dem. Derfor har paven ophøjet sig over Gud og sat sig i
Guds sted for at tilbedes og dyrkes i Guds sted, og for at

553

Guds ord og de sande gudstjenester må afskaffes og undertrykkes.
For betragt hans dekreter og love, så vil du finde, at
overtrædelserne af pavens bestemmelser revses langt alvorligere, end overtrædelserne af de guddommelige bud;
ja den herre Kristus, hvem man alene skal tilbede og ære,
træder ham under fode og bespotter ham, men vil, at man
skal ære og antage hans lære, vil frygtes og vil, at man skal
tro og stole på, hvad han lærer. Dette, mener jeg, kan nok
kaldes at sætte sig over den Gud, som forkyndes og skal
æres. Derfor kaldes han med rette Antikrist.
Hvor mange mener du vel der var, selv af lærerne, førend evangeliet begyndte, som kunne fremsige De Ti Bud
eller bønnerne i Fadervor? For menneskesætningerne lå os
alle sammen på nakken, og når vi havde gjort dem fyldest,
mente vi, at alle gudstjenester var rettelig beskikkede og
udførte.
Jeg mener, at dette kan kaldes at ophøje sig over Gud
og sidde i Guds tempel, ganske vist ikke i himlen, hvor
den ikke åbenbarede og skjulte Gud bor i sit guddomme-
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lige væsen, men i den Guds sted, som forkyndes, som lader sig lære og åbenbare i ordet, og i den Guds sted, som
man tjener.
Ægtestanden, som Gud har forordnet og indsat, har
han ikke alene ophævet, men gjort ganske og aldeles uren
og uværdig, som om den var en ukristen og Gud misbehagelig stand.
Af alterets sakramente har han ikke alene afskaffet bægeret og mod al ret stjålet og røvet den fra kirken; men har
forvansket og forvandlet den herre Kristi testamente til et
offer og marked, som har indbragt ham penge; kort sagt,
han har aldeles begravet Kristus, og retfærdighed har han
tilskrevet sine menneskesætninger og falske gudstjenester,
som han har udtænkt og opstillet uden og mod Guds ord.
Dette, mener jeg, kan man kalde at ophøje sig over alt, som
kaldes Gud.
Men jeg mener den Gud, til hvem vi vender vort åsyn,
som vi tilbeder, takker og påkalder som den, af hvem vi
har alle slags goder, legemlige og åndelige, hvem vi også
tjener i kærlighed og alle slags tjeneste mod næsten, ved
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at adlyde øvrighed og forældre, tjene børnene ved at ernære dem og trolig undervise dem osv. For alt dette skal
ske for den Guds skyld, som har åbenbaret sig i sit ord.
Dette gør paven, tyrken og jøderne ikke; men alle disse
ophøjer sig over Gud, idet de foragter hans bud, og når de
vil være allerhelligst, understår de sig til at ville tjene og
erkende Gud i hans væsen. Men af en sådan Gud er intet
liv at håbe; for en sådan Gud taler ikke med os. Men den
Gud, som har åbenbaret sig med synlige tegn, har givet os
sit forjættelsesord og indsat sakramenterne, han er den
sande Gud og saliggører, som vi kan gribe og forstå.
Men det må du vogte dig for, at tilføje eller borttage
noget fra disse ting, hvori Gud har åbenbaret sig. Men lader du den Gud fare, som sådan har åbenbaret sig for os,
og vil du søge og udforske Gud, hvordan og hvad han er i
sit guddommelige væsen, da vil hans majestæt blive dig for
svær og du vil fortæres derved, Ordsp 25, 27; for Gud er
en fortærende ild, Hebr 12, 29, og bor i et lys, hvortil ingen
kan komme, 1 Tim 6, 16.
Derfor hold du dig til den forkyndte og åbenbarede
Gud, over hvem Antikrist, det er paven i Rom, og tyrken
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også ophøjer sig, skønt Muhammed meget mere er bespottelsens dyr, hvorom der tales i Åb 13, 5; for han er uden
for kirken og forfølger åbenlyst Kristus; men Antikrist sidder i Guds tempel. Derfor er Antikrist egentlig, og når vi
vil tale efter dialektikken, en sådan, som sidder i kirken,
hvor Guds synlige billeder og tegn er, som han træder under fode og opdigter nye tegn osv.
Sådan ser vi nu, hvad for en stor mand Abraham var,
prydet med så store forjættelser, af hvilke han med vished
sluttede, at han skulle leve evindelig. For når Herren siger:
Jeg vil være dig en Gud, og dit afkom efter dig, så viser
han derved ikke alene, at kirkens bestemte sted skulle være
i Abrahams slægt, men han forjætter ham tillige også et
evigt liv og lægger et tegn derpå på hans legeme, nemlig
omskærelsen.
Dette ville vi anse for en stor og såre herlig ting, om
det forjættedes os af en eller anden verdslig fyrste, at han
ville være vor allernådigste kejser eller konge, og om han
gav os brev og segl på denne forjættelse, uagtet det dog
kunne hænde sig, at han, som et menneske, kunne blive
anderledes til sinds, ligesom jo i vort tyske ordsprog fyrstegunst sammenlignes med aprilvejr, som aldrig er rigtig
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rent, og såre ustadigt. Og dette bevidnes til alle tider af
mange herlige eksempler på sådanne, som er blevet såre
afholdt af herrer og fyrster, men til sidst er blevet jaget til
galgen af dem, eller straffet ilde på andre måder. Men sådan behag finder upålidelige, usikre og ubestandige folk
også i falsk, løjet og bedragelig gunst og venskab og har
lyst dertil.
Men Abraham har en sådan Gud til forjætter, der, som
han vel vidste, ikke kunne forandre sine tanker eller slå
fejl for ham. Denne forjætter ham og siger: Min Abraham,
hold du min pagt, og lev fromt og retskaffent for mig, så
skal du vide, at jeg vil være din Gud og dit afkom efter
dig; ja, for din skyld vil jeg også være alle hedningers Gud,
som, efter dit eksempel, skal tro på mig.
Dette, siger jeg, er ord, som ikke alene angår dette timelige liv, men også det udødelige og evige. Og derom
har vi sådanne tanker: Om Gud talte sådan til os, så ville
vi i tålmodighed og håb let overvinde al ulykke, som kan
tilstøde os i dette liv; og dog har just vi denne forjættelse
langt rigere og kraftigere, end Abraham nogensinde havde
den.
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For Abraham tog kun bolig med sine i en krog og en
ringe plads, hvor Guds ord blev prædiket og Guds synlige
tegn blev set; vi derimod har nu til dags hele verden fuld
af sådanne tegn, som seraferne synge i Es 6, 3: Al jorden
er fuld af hans ære.
Abraham havde omskærelsen til tegn på denne forjættelse; men vi derimod har dåben, som er langt rigere og
herligere indsat end omskærelsen; for vi døbes i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn.
Og Guds søn har ikke ladet sig nøje med dette nådens
tegn, men har foruden dette som sit testamente efterladt
sin kirke sit legeme og blod til at spise og drikke til det
evige liv, så dog ingen skulle tvivle på, at den salighed,
som Guds søn har erhvervet med sin lidelse og død, også
tilhører os og ikke alene Peter, Paulus, Markus og andre
højt benådede Guds tjenere, sådan som vi mente i pavedømmet, da vi var fordærvede ved pavens lære.
For pavens lære gav os ingen sikker anvisning om saligheden; ja det var vel endnu dertil en andagt og hellighed, når man tvivlede, om Gud ville være os nådig eller
unådig. Denne tvivl har Kristus villet rive os ud af hjerterne, ikke alene ved sit ord, men også ved disse synlige
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nådens tegn. Derfor har han til sådanne tegn føjet sådanne
klare forjættelser, som kommer alle dem til nytte, som bruger disse tegn.
Ligesom derfor Abraham havde omskærelsen, hvortil
var føjet et så herligt forjættelsens ord: jeg vil være dig en
Gud, og dit afkom efter dig, sådan har vi meget mere iøjnefaldende tegn, nemlig først dåben, som er prydet og benådet med en såre herlig og kostelig forjættelse, nemlig at
vi, om vi tror, skal frelses. Men fordi vi i denne vor svage
og skadelige natur ofte falder i synder og snubler, så er til
dåben nøglerne føjede, eller den mundtlige forkyndelse af
ordet, for af disse skal man ikke afsondre eller skille det
ene fra det andet, hvilket også er et synligt nådens tegn,
bundet til evangeliets mundtlige ord, efter den herre Kristi
orden og indstiftelse, nemlig: Hvad som helst I løser på
jorden, det skal være løst i himlen, Matt 18, 18. Når du nu
i troen griber og modtager dette ord, så bliver du atter
taget til nåde og kommer atter til det liv, som var tabt ved
synden.
Dette sker også ved brugen af nadverens sakramente.
For disse ord: Dette er mit legeme, som gives for jer; dette
er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse,
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Matt 26, 26. 27, er ingenlunde forgæves ord, men styrker
og bekræfter mægtig håbet om syndernes forladelse.
Sådan ser du jo, at vi har det evige livs forjættelse langt
rigeligere og herligere, end Abraham selv havde den. Derfor skal vi også med denne gave og store nåde være trodsige og stolte mod Djævelen og verden, og dermed trøste
og oprejse os i al ulykke, sådan som den hellige patriark
Abraham gjorde.
Men vor elendighed og vort syndige kød hindrer os
deri; så er vi også kommet til disse sidste og værste tider;
derfor enten ser og erkender vi ikke denne dyrebare skat
og disse evige goder, eller i al fald trøster vi os ikke derved
og forundrer os ikke derover.
De hellige martyrer Stefanus, Laurentius, Fabianus og
andre sådanne har på denne måde allerede overvundet døden og al sin pine og marter. For fordi de holdt fast ved
Abrahams tro og trøstede sig med disse synlige nådetegn,
var al pine og marter, som Vincentius har sagt, kun leg og
tidsfordriv og ligesom børneøvelser for dem.
En så herlig ting er troen, når Gud åbenbarer sig ved
sit løfte, og et hjerte griber det og med alvor fastholder det;
og i kirken lyder endnu daglig netop denne forjættelse: Jeg
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vil værre dig en Gud. Derfor har profeterne og apostlene
flittigt overvejet den og forklaret den med mange skønne
og herlige prædikener; har lært, hvordan man skal rette
hele dette liv sådan, at man dermed tjener næsten, og
mange kunne bringes til Guds erkendelse, og at man, hvis
ulykke og nød forefaldt, skulle holde fast ved det håb, at
Gud ville hjælpe, og påkalde Herrens navn. For fordi han
havde forjættet, at han ville være deres Gud, som troede
på ham, så ville evigt liv og glæde følge på denne timelige
ulykke og jammer.
v9. Og Gud sagde til Abraham: »Du og dine efterkommere skal
holde pagten i slægt efter slægt.

Med denne tekst omgås vi længe og behandler den med
mange ord, hvilket er såre nødvendigt, ikke for jødernes
skyld alene, som vi ikke bryder os stort om, men også for
samvittighedernes skyld. Derfor handler jo også Paulus
netop så flittig om dette omskærelsens bud, og derefter om
hele loven.
Og dette er egentlig en visdom over al visdom, om
man kan gøre ret forskel mellem lov og evangelium og i
denne lære være en dygtig dialektiker. Ganske vist er der
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af naturen forskel mellem begge dele; men i samvittighedens kamp lader det sig ikke så snart og let se, hvor langt
loven er forpligtende, og hvor langt den ikke er forpligtende eller bindende.
Jøderne siger, at Abraham af Gud fik befaling angående omskærelsen, og vi bekender også, at han som en
bannerfører fik befaling angående dette tegn eller denne
pagt, så ved omskærelsen alle folk skulle have et bestemt
sted og en bestemt person, i hvem Gud synlig ville åbenbare sig, for at de kunne forene sig med denne og sådan
træffe og finde den sande Gud, som man ellers ikke skulle
finde på noget andet sted på jordens hele kreds.
Dette var en såre stor og høj nåde og velgerning af
Gud; men vi må også overveje de andre omstændigheder.
Vi ser, at personerne her tydelig nævnes og klart udtrykkes: Du skal holde min pagt, du og dit afkom efter dig;
ligeledes: Hos deres efterkommere. Fordi disse ord så ofte
gentages og nu indprentes Abraham, viser de, at omskærelsen var indskrænket og begrænset inden for en bestemt
grænse og mål og ikke angik hedningerne, som man véd
ikke er Abrahams afkom.
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At der således siges: Dit afkom skal holde denne pagt
hos deres efterkommere, beviser klart, at denne byrde ikke
blev pålagt for at vedvare bestandig. For det lærer erfaring
os, at Abrahams og hans afkoms efterkommere nu er ophørt for mere end femten hundrede år siden, for de har
hverken tempel, præstedømme eller rige. Hvad andet kan
dette betyde, end at deres efterkommere og slægt er ophørt
og ikke længere er til? Hvad er det da for en tåbelig og
naragtig ting, at de endnu driver på omskærelsen, der dog
kun er pålagt og påbudt på denne måde, at den skulle bestå
og vare en bestemt tid, og som man ikke skulle holde så
hårdt over og drive sådan på, som om den var en evig og
uforanderlig lov af Gud.
Og tiden selv bringer denne formildelse med sig. For
fordi slægterne og efterkommerne ikke mere er til, så er
heller ikke omskærelsen længere fornøden; ja en formildelse og undtagelse fra denne lov var fornøden dengang,
da den blev givet. For der blev befalet, at man skulle omskære drengebørnene på den ottende dag; og dog omskæres Ismael først i sit femtende, men Abraham da han er 99
år.
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Og det er en stor visdom, når man kan se, hvor man
skal holde strengt over en lov, og hvor man skal formilde
den. Derfor siger man med rette, at man skal læse fyrstebreve tre gange og vor herre Guds breve endnu oftere. En
fyrste og høj person har andre tanker end en simpel mand;
derfor skal man vel overveje og betragte, hvad herrer og
fyrster skriver eller siger (hos herrer og fyrster er alt højt
og vigtigt, men hos privatpersoner lidt og ringe); men hvor
langt rimeligere gør man dette i de ting, som den guddommelige visdom påbyder og befaler.
Sådan gendrive disse Herrens ord jødernes beviser og
alle de grunde, hvormed de kæmper for, at omskærelsen
er evig, og foregive, at man også må pålægge hedningerne
den. For Herren siger klart: Du og dit afkom skal holde
min pagt. Sådan angår jo denne pagt slet ikke hedningerne;
desuden siger han: Hos deres efterkommere, det er, så
længe deres kongerige og præstedømme består.
Skulle nu dette enten være et almindeligt eller evigt
bud, da ville det sandelig ikke blive sådan begrænset, og
Herren ville ikke så tydelig tale om det købte og fremmede
husfolk i Abrahams hus, men ville tale ganske i almindelighed om alle drengebørn og alle tjenere af alle folk.
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Deraf er det jo sikkert, at de hedninger, som ikke er i
Abrahams hus, ikke tiltrænger omskærelsen. For omskærelsen strækker sig ikke i almindelighed over alle folk,
men træffer alene Abrahams hus. Dertil er den også indsat
til en bestemt tid, nemlig at den skulle vare så længe, som
der er efterkommere af Abraham. Dette kan jo dog ingen
fornuftig jøde nægte, om der ellers findes nogen fornuftig
jøde.
Og just dette, at omskærelsen ikke skulle gå over alle
folk, men kun skulle forblive i Abrahams hus, har vist såre
bekymret og anfægtet Abraham. For hans hus udvælges
alene til at være kirken, hvori Gud vil bo ved dette omskærelsens synlige tegn og billede. Men uden tvivl fik Abraham af dette Guds bud en anfægtelse, idet han bekymredes
for de andre folk, som ikke var i hans hus.
For sådan har han vel tænkt: Skal mit hus alene være
kirken, hvori Gud vil bo, hvordan vil det da gå med de
andre folk? Skulle da alle disse fordømmes? Vil da Gud
forlade dem? For dette er os af naturen medfødt, at vi må
bekymre os om andre. Da således Peter af Herren hører,
hvordan det skal gå ham, spørger han straks, hvordan det
skal blive med Johannes, Joh 21, 21. Og dette er ikke et
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lille spørgsmål, om alene de, som har omskærelsen og loven, bliver salige, eller også de andre, som ikke har loven?
Men nu synes disse ord du og dit afkom ikke at kunne
tydes på anden måde, end at alle hedninger rent ud udelukkedes fra Guds nåde og saligheden, og som om denne
alene tilvendtes Abrahams hus og indelukkedes i det.
Denne Abrahams kamp med sig selv eller anfægtelse antydes her med korte ord, ligesom også sidenhen i 1 Mos
20, 11, da han siger: Her er slet ingen gudsfrygt på dette
sted.
For fordi Gud siger: Du og dit afkom skal holde min
pagt, har han vel tænkt: hvordan vil det da gå med de andre
folk? Og dette var ikke en ringe anfægtelse, at han skulle
se hen til sig og sit kald alene og ikke bekymre sig om
andre eller spørge efter nogen anden.
Denne anfægtelse har paven og hans tilhængere ikke
kunnet overvinde. For vejen til salighed, nemlig troen på
Kristus, havde han for sig; men han har ladet den fare og
udvalgt sig andre vej, såsom messeofferet, klosterløftet og
deslige.
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Sådan har enhver sit kald, i hvilket han tjener Gud, når
han flittig passer det. En øvrighed, som vel forestår og regerer sine undersåtter, tjener Gud; en husmor, som passer
sine børn, en husfader, som ernærer sig ved sit arbejde, en
elev, som flittig studerer, tjener Gud.
Denne sikre vej til Kristus og et saligt liv har munke
og nonner forladt. For de mente, at de gerninger, som enhvers kald bringer med sig, var alt for ringe, og så sig om
efter andre gerninger, som kunne være mere iøjnefaldende
og anseelige; sådan faldt de både væk fra troen og blev
Gud ulydige.
Derfor er det en såre stor visdom, når et menneske gør,
hvad Gud befaler ham, og ikke bekymrer sig om andre eller spørger, hvordan det går med dem, men alene giver agt
på sig og sit kald. Men sandelig, der er kun få, som gør
dette; den største del forholder sig sådan, som digterne siger: bonden ville gerne være borger, borgeren gerne
bonde, eller, som man siger i det tyske ordsprog: de høns,
som er i kurven, vil gerne ud, men de som er udenfor, vil
gerne ind.
For man finder såre få, som lader sig nøje med sin
stand og sit kald. Den, der er en lægmand, vil gerne være
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præst; eleven lærer, borgeren borgmester, og der er næsten
ingen, som ikke bliver ked og træt af sit kald, da der dog
ikke er nogen anden måde eller vej at tjene Gud på, end at
vandre i enfoldig tro, være flittig i sit kald og have en god
samvittighed.
Sådan ser vel Abraham, at denne omskærelsens lov
ikke kunne være uden besvær for ham og hans efterkommere; dog tager han imod den i ydmyghed og med taksigelse; men den omsorg, om også hedningerne bliver salige, overlader han Gud, og forsker ikke nysgerrig derefter.
En sådan anfægtelse kunne han også have for det kvindelige køns skyld, at han nemlig kunne tænke som så: Vil
da Gud ikke også pålægge de stakkels pigebørn et sådant
tegn, som han gør med vore drengebørn? Men han lader
også denne bekymring fare og påser kun, at han gør, hvad
Gud har befalet ham; men dette håb, holder han fast ved i
sit hjerte, at Gud, som Peter siger i ApG 10, 34-35, ikke
anser personer eller gør forskel mellem mennesker, men
den iblandt alle folk, som frygter ham og handler retfærdighed, er ham behagelig.
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Men de i Matt 20, 12. 13, som arbejder hele dagen i
vingården og ser, at de andre, som kun har arbejdet én
time, få lige løn med dem, kan ikke overvinde denne anfægtelse, og derfor kommer de i vrede og uvilje over husherren; for de vil have et fortrin fremfor andre, fordi de har
arbejdet en bestemt tid.
Sådan havde Abraham kunnet tænke (som der jo for
fromme og gudfrygtige mænd forefalder mange slags anfægtelser): se, jeg og mine udses og udvælges alene til at
omskæres, og Gud lover mig, at han vil være mig en Gud;
hvordan vil det da gå med hedningerne? Vil Gud fordømme og forstøde dem? Ligesom jøderne i evangeliet siger: Vi har båret dagens byrde og hede, derfor er vi alene
hellige. Men Helligånden regerer ham, så han ikke falder
i synd ved denne anfægtelse, og giver ham en anden tanke,
så han tænker sådan: Hvad kommer det mig ved, hvad Gud
vil gøre med hedningerne; nægter han dem omskærelsen,
så nægter han dem derfor ikke saligheden. Men mig pålægger han, hvad mig behager; derfor vil jeg også gerne
tåle og gøre dette, og ikke bekymre mig stort om andre.
Netop i en sådan anfægtelse er også Peter, da han i Joh 21,
21-22 spørger Kristus om Johannes: Hvad skal denne?
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Men han svarer ham: Hvis jeg vil, at han skal blive, indtil
jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
Sådan har Gud villet have mig til præst, det er, han har
villet, at jeg for hans ords skyld skal tage på mig verdens
had og fjendskab. Andre folk pålægger han arbejde med
hænderne; når jeg betragter disse, da anser jeg dem for
lykkelige; for deres arbejde er dem en lyst og glæde, de
lever uden sorger og særlig besvær og anfægtelse og ville
ikke gerne lade være at arbejde eller være i en stille og
ledig stand; for arbejde styrker legemet og opretholder
sundheden. Men mens en anden gør sit arbejde som en leg,
ligesom et barn på syv år, må jeg plages ilde med fare og
anfægtelse, og dog bliver en simpel håndværker lige så vel
salig som jeg.
Hvad skal jeg da derfor gøre? Skal jeg blive utålmodig
eller unddrage mig mit kald? Nej, men jeg skal tænke, at
Gud har mange slags nådens veje, og uddeler disse blandt
os efter sin vilje; men os tilkommer det at adlyde Gud, når
han kræver noget af os, hvad dette så end er, Rom, 12, 3
og 1 Pet 4, 10.
På menneskets legeme ser det ud, som om hænderne
har det meget værre end øjnene, fordi de må arbejde, mens
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fødderne må holde og bære hele legemet, og vil man tage
hensyn til dette besvær, da er de jo de elendigste og mest
plagede lemmer på hele legemet. For tungen har det meget
bedre, eftersom den føler, hvad godt der sker den, og plejes herligt. Men hvordan det hermed er, så er gaverne forskellige; men ulyst og besvær skal man bære tålmodig,
fordi den pålægges enhver af Gud, som da giver kraft og
styrke, så man kan bære den, og enhver skal tænke på,
hvad Paulus siger i 2 Kor 12, 9: Min nåde er dig nok. For
skønt fødderne alene må bære legemets byrde, så får de
dog af legemet sin kraft og sundhed, og glæde over alt det,
som overgår legemet til gavn og nytte. Heller ikke kunne
øjnene, hvor herlige lemmer de også er, ingenlunde påtage
sig denne simple tjeneste, som det synes at være, at bære
legemet. For de er anderledes og skabt til en anden gerning
og tjeneste for legemet.
Sådan skal man altid overholde denne regel, at enhver
skal forblive i sit kald og lade sig nøje med sin gave, men
ikke bekymre sig om andre.
Munkene er sådanne narre og tåber, at de mener, at
ville trække enhvers sko over samme læst, og vil regere
alle mennesker efter én og samme regel. For sådan sagde
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de til mig, da jeg kom i klosteret: som jeg har haft det,
sådan skal også du have det. Men hvor langt bedre siger
Augustin: man skal ikke måle enhver med samme mål; for
den ene er ikke altid den anden lig i styrke og sundhed.
Dette havde vel været en ligefrem aritmetisk regning
og proportion, at øjnene og fødderne, fordi de er lemmer
på et og samme legeme, også måtte tåle én og samme
byrde og arbejde; men denne regel er en slet bestyrelse og
ophæver al orden. Derfor må man i sådanne huslige og
borgerlige sager bruge den ulige, eller på enhvers evne beregnede geometriske proportion.
Men den lige eller aritmetiske proportion gælder og
overholdes i Himmeriget. Her bliver alt lige fordelt blandt
dem, som er ulige. For som jeg ovenfor sagde efter ApG
10, 34, Gud anser ikke personer, han finder os alle som
syndere, skønt en er forsigtigere, visere, forstandigere og
har en bedre opførsel end den anden.
Og fordi fornuften sætter stor pris på sådanne gaver,
anser den Gud for urimelig, at han alligevel uddeler sin
nåde ligelig, ligesom de i evangeliet, der har arbejdet
mere, roser sig af, at de har båret dagens byrde og hede,
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og bliver uvillige over, at de, som kun havde arbejdet én
time, får lige løn med dem.
Men sådan handler ikke den fromme patriark Abraham; men han er uden al selvros, trods og hovmodighed,
forundrer sig over Guds råd og priser ham; siger ikke:
Hvorfor pålægges omskærelsen mig, og ikke hedningerne? Ja, hvorfor pålægges den ikke min brodersøn Lot,
som ikke bor langt herfra, og hans slægt? Men han er glad
over, at de er af én tro med ham, bærer derfor den byrde,
som alene pålægges ham, med største villighed som et
tegn på Guds godhed og nåde; skønt ikke hedningerne har
det, så ved han dog, at de er i nåden lige så vel som han,
om de tror.
Dette følger sidenhen endnu klarere; for de i Sodoma
og Gomorra havde ikke omskærelsen, og dog står Abraham i det håb, at der var halvtreds retfærdige iblandt dem.
Hvis nu omskærelsen på denne tid, da den dog blev mest
befordret ved patriarken Abraham og gik mest i svang,
ikke pålagdes hedningerne eller Lot, Abrahams slægtning;
ja, hvad mere er, hvis Abraham blev retfærdig dengang,
da han endnu var uomskåren: hvorfor foregiver da de elendige jøder, at man skal besvære hedningerne dermed?
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Sådan er nu dette summen heraf, at enhver skal se hen
til sit kald og følge det. Det kan vel være, at Antonius og
andre, som har boet i ørkenerne, har været fromme folk;
men en stor synd gjorde du, om du ville forlade dit kald og
efter deres eksempel også gemme dig i en krog. For Gud
har befalet dig at gøre noget ganske andet, nemlig at være
dine forældre, din øvrighed og opdrager underdanig og lydig.
Sådan var før den herre Kristi komme dette jødernes
kald, at de skulle lade sig omskære; dette skulle de følge,
men ikke pålægge andre det.
Men nu udgår dette almindelige kald, at man ikke skal
omskæres, men tro på Kristus og lade sig døbe i hans navn.
Den, der gør dette, han gøre sidenhen, hvad der er befalet
ham i hans kald, i hvad stand han end er, fader, moder,
øvrighed osv.; så bliver han salig.
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v10-11. Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som
I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade
jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem
mig og jer.

Hele denne tekst indeholder især fem stykker: Først byder
Gud at omskære drengebørnene, hvoraf da følger, at pigebørnene er udelukkede fra denne lov, ligesom jo også hedningerne, som ikke er Abrahams afkom eller er i Abrahams hus.
Dette hebraiske ord mol er tvetydigt og betyder at afhugge med sværdet, sådan som f.eks. træer pleje at afhugges. For at nu sagen skal gøres tydelig, tilføjer han, at forhuden skal omskæres, sådan at legemets øvrige lemmer
skal forblive uskadte. Og dette er den anden del af denne
tekst, at Gud alene har udvalgt denne del af legemet.
For det tredje, efter at nu det kvindelige køn, hedningerne og alle legemets lemmer undtagen forhuden er undtaget, forordnes til omskærelsen den ottende dag efter
fødslen.
For det fjerde henregnes til Abrahams afkom også de
købte tjenere og de, som er født i Abrahams hus; dem byder han også at omskære.
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For det femte tilføjer han til dette bud en forjættelse og
en trussel. Forjættelsen er denne: Jeg vil være dig en Gud.
Truslen denne: Er det et drengebarn, som har forhud, og
hans forhud ikke bliver omskåret, da skal den samme person udslettes fra sine folk. For forjættelser og trusler træffer sammen i ydre eller verdslig og teologisk henseende.
Vil du indgå til livet, siger Kristus Matt 19, 17, så hold
budene. Deri indbefatter han tillige den trussel, at den, der
ikke holder budene, skal gå til Helvede. I det borgerlige
liv siger man: Vil du have fred, så ær sværdet. Denne forjættelse indeslutter i sig også denne trussel, at de, som ikke
ærer sværdet, skal omkomme ved sværdet.
Derfor har de gamle lærere sagt: En præst skal i alle
sine prædikener se hen til disse fire stykker, nemlig at han
sætter imod hinanden last og dyd, straf og belønning. Og
dette havde ikke været så ilde sagt, om de også havde holdt
fast ved Kristus. For loven omgås med disse fire stykker:
Med laster eller synder mod loven; med dyd og lydighed
mod loven; med straf for synderne mod loven, og med belønninger for dyd og lydighed mod loven. Men denne lære
gør ikke kristne. For det er en lovens lære, som ikke fører
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til fuldkommenhed. Men dertil må nådens evangelium
komme; da først bliver der en fuldkommen kristen deraf.
At nu Herren alene befaler, at drengebørnene skulle
omskæres, dertil foregiver jøderne denne årsag, at der ikke
er noget andet lem på menneskets legeme, som er tilovers,
og som legemet kan undvære. Men jeg har sagt, at dette
kun viser, i hvilken dyb blindhed jøderne er nedsunket.
Men dette er den sande årsag, som Den Hellige Skrifts
beretning fører med sig, at Gud ville fordømme manden,
ikke kvinden, fordi manden havde syndet. For havde Eva
været alene, og havde Adam ikke indvilget i hendes synd,
eller irettesat kvinden, så havde han undgået straffen; men
fordi han indvilger i kvindens synd, så er han skændselens
grund og straffes med rette ved omskærelsen; men kvinden slipper derfor, skønt også hun ellers må bære sin del
af straffen.
Sådan viser Gud ved omskærelsen, som han alene pålægger drengebørnene, at arvesynden fra den første fader
Adam er gået i arv til hele den menneskelige slægt, som jo
også Paulus i Rom 5, 12 overalt kun taler om Adam, at
synden er kommet ved ham, men tier stille om Eva.
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Om spørgsmålet om kvinderne, som er den anden del
af menneskeslægten, ligeledes om de små børn, som dør
før den ottende dag, har jeg talt ovenfor og også Magister
Sententiarum, behandler dette spørgsmål, hvordan kvinderne kunne blive salige uden omskærelse. For derpå er
det let og simpelt at svare: Loven udelukker selv kvinderne og taler kun om drengebørnene; derfor synder jo
ikke kvinderne mod loven, om de ikke omskæres, ligesom
heller ikke de små børn, som ikke oplever den ottende dag.
For loven driver alene dem til omskærelse, som har nået
den ottende dag efter sin fødsel.
Sådan bliver kvinderne og de små børn, som dør før
den ottende dag, ganske vist udelukket fra omskærelsen;
men fra saligheden og Abrahams tro udelukkes de ikke.
Derfor lever de uomskårne kvinder i ægteskab sammen
med de omskårne mænd, og begge bliver salige i troen.
Sådan siger Ruth, som var fulgt efter sin svigermor Naomi: Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud, Ruth 1,
16. Skønt hun ikke var af det hellige folk, for hun var en
moabit, blev hun dog salig, fordi hun med troen hængte
sig ved Israels Gud.
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Kvinderne har for sig en omskærelse, hård og tung
nok, hvorom Moses taler i 1 Mos 3, 16: Med smerte skal
du føde børn; der omskæres de indtil døden, og dette sprog
taler både om Guds vrede og nåde. Vreden ligger i det ord:
med smerte; nåden i det ord: du skal føde.
For skønt for arvesyndens skyld også det kvindelige
køn fordømmes, så bliver det dog derfor ikke ganske tilintetgjort eller går ganske til grunde; og denne byrde og straf
er ikke alene pålagt Eva, men alle kvinder, som føder. Derfor har de hellige kvinder i sine smerter trøstet sig med
disse tanker, at skønt disse smerter var et sikkert mærke på
synden og Guds vrede, så var det dog også et sikkert
mærke på Guds velsignelse, at ved fødslen den menneskelige slægt formeres og Guds kirke atter opbygges.
For havde Gud alene villet vredes og straffe og ikke
tilgive og bevise nåde, da havde han sagt: du skal forblive
ufrugtbar; eller: jeg vil skabe en ny Eva, der ikke skal være
en synderinde, men hellig. Men den barmhjertige og nådige Gud gør ikke dette, men udtaler disse nådens ord: du
skal føde børn. Men for at ikke synden skal forblive ustraffet, tilføjer han: du skal føde med smerter og angst.
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Da altså Eva blev trøstet og forvisset ved dette ord,
fattede hun sikkert håb om saligheden, al den stund også
det hellige afkom var forjættet, og den velsignelse var dem
efterladt, at de skulle føde og formere sig, hvilken velsignelse Gud ikke ophævede, om han end indskrænkede den
noget, idet han føjede smerter dertil, som ikke ville have
fundet sted i den fuldkomne og ufordærvede natur.
Deraf er det kommet, at de hellige kvinder til alle tider
har anset barnefødslen for et stort tegn på guddommelig
nåde, og Rachel er af denne grund utålmodig over sin
mand, da hun siger til ham 1 Mos 30, 1: Skaf mig børn, og
hvis ikke, da dør jeg. For hun mener, at hun må dø af sorg,
fordi hun ser, at ufrugtbarheden er et tegn på guddommelig
vrede. Og i Sl 127, 3 prises børnene hel herlig: Se, børn er
Herrens arv, livsens frugt er en løn, det er, Herrens skænk
og gave; dette er et herligt navn, at børn er Guds gaver.
Derfor klager Hanna så ynkelig i 1 Sam 1, 10, og Elisabeth, Johannes Døberens gamle moder, springer af
glæde og lovsynger i Luk 1, 25: Herren har borttaget min
forsmædelse. Sådan blev altså ufrugtbarhed anset for et
tegn på vrede, men frugtbarhed for et tegn på nåde, dengang da verden endnu var frommere.
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Men da ægtestanden kom i misbrug og utugt tog alt
mere og mere overhånd, blev det, som endnu var tilbage
af denne velsignelse, også hos jøderne fra år til år fordunklet; ligesom man endnu finder mange sådanne gnierpinde,
som anser mange børn ikke for en velsignelse, men for en
straf og ulykke fra Gud.
Men de hellige kvinder har altid anset denne gave at
være frugtbar for en stor ære, ligesom de derimod også har
anset ufrugtbarhed for et tegn på vrede, for en skam og
skændsel. Derfor er der ingen tvivl om, at denne anfægtelse for Sara, at hun så og befandt, at hun var ufrugtbar,
næsten må have tilintetgjort den arme kvinde, så Abraham
ofte må have trøstet. – Sådan er den kvindelige slægt ved
denne smertestraf ganske vist dømt, men derfor er ikke
velsignelsen ganske og aldeles ophævet.
Ganske vist er kvindernes lemmer dømte til straf; men
de er ikke fordømt til ufrugtbarhed. Og det samme sket
også i mandkønnets omskærelse. Dertil må der mænd og
drengebørn, og ved omskærelsen af deres forhud antydes
dem, at deres fødsel er fordømt og fuld af synd; og dog er
denne trøst derved: jeg vil være dig en Gud.
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Sådan trykker og døder Gud sin kirke efter kødet, med
korset, og gør den dog ved troen retfærdig og salig efter
ånden, så der altså til straffen er føjet forjættelse, til skrækken trøst, så gudfrygtige og fromme mennesker kan vide
at trøste hinanden indbyrdes i nød og ulykke.
Men hedningerne har både glemt denne straf og denne
velsignelse og har slået sig på gruelig utugt; de hellige
fædre derimod har set, hvad for gruelig ulykke og jammer,
der for syndens skyld er kommet over hele den menneskelige slægt, derfor har de ydmyget sig og tvunget sit køds
lyst; dernæst har de fortrøstet sig til denne Guds godhed
og nåde, at han også i vrede og straf har efterladt sig en
velsignelse. Så meget være sagt om, at omskærelsen alene
blev pålagt det mandlige køn.
Men at Gud befaler at omskære forhuden og lader
denne lov udgå over det utugtige lem, som vi kalder det,
der tjener til hele den menneskelige slægts avling og forøgelse, og ikke meget mere befaler at afskære enten et
stykke af øret eller læberne, hårene eller skægget, som er
ærbare lemmer, som man ikke skammer sig ved for folk,
derom taler Magister Sententiarum, der siger, at Gud derved ville antyde, at der med dette lem blev bedrevet større
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misbrug og ulydighed, end med de øvrige. Men hvor god
denne udtydning er, derom må andre dømme.
For oprindelsen til alle synder er, at hjerterne er fulde
af ugudelige tanker og vantro, hvorfor ikke alene dette,
men alle lemmer på legemet misbruges; og når man nøje
vil sammenligne det ene med det andet, må man da ikke
sige, at der sker mange flere synder med tungen, og at øjnene og ørene opvække mange flere uordentlige lyster?
Derfor er denne årsag bedre: Dette lem tjener til alt
kødets forøgelse og forplantning og er skabt alene for børneavlingens skyld, derfor tager Gud det og befaler at omskære det, for at vise os og holde os arvesynden for øje,
som er os medfødt og vokser til med os, og ikke den almindelige eller gørlige synd.
Dette er grunden, hvorfor drengebarnet fordømmes på
dette lem, der just gør det til et drengebarn, og dog er dette
ingen rigtig fordømmelse, men meget mere en trussel og
tilkendegivelse af vrede. For mens det synes, som om Gud
fordømmer hele dette lem, opretholder han dog dets brug.
Denne årsag fører historien med sig, og den stemmer
overens med andre Guds gerninger. For ligesom han fordømmer børnefødslen og priser den salig, ligesom han
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dræber og levendegør, ligesom han både truer og forjætter,
sådan fordømmer han det mandlige lem og opretholder det
tillige ved omskærelsen. For i sit råd og sine gerninger er
han underfuld.
Men desuden hentydes derved også til hemmeligheden
om Guds søns menneskebliven. For Jomfru Marias skyld
alene, af hvem Kristus skulle fødes, skåner Gud hele kvindekønnet og kræver omskærelse alene af drengebørnene.
For der skulle endnu komme én kvinde, som skulle føde
uden mand; for hendes skyld skåner Gud hele kvindekønnet og lægger denne lov, som for fornuften synes tåbelig,
alene på mændene.
Sådan var omskærelsen et sådant tegn, hvori Gud antydede og, skønt dunkelt, fremstillede alt, som læres i hele
vor teologi, nemlig synd og nåde for manden og kvindekønnet. For omskærelsen på dette så skjulte og uanstændige lem påminder os ikke alene om synden, at vi af naturen er vredens børn og har synd, som fødes med os; men
deri er der også nåde, at ikke hele lemmet, men kun et
stykke af samme forkortes og omskæres, så børneavlingen, der er nødvendig for kirke og stat, opretholdes og lades tilbage som en velsignelse.
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Sådan er den også for det kvindelige køn, hvem omskærelsen ikke pålægges, et nådens tegn. For der antydes,
at af en kvinde den skulle fødes, ved hvem omskærelsen
skulle ophæves og vi hjælpes fra synd og død. Af sådanne
hemmeligheder forstår jøderne intet; men vi skal flittig
grunde og tænke på dem.
I anledning af det tredje stykke er spørgsmålet dette:
Hvorfor ville Gud, at drengebørnene skulle omskæres på
den ottende dag? Også dette spørgsmål behandler Magister Sententiarum og skolastikerne med stor flid i sin egen
indbildning. Men jeg mener, at man kun skal behandle
dette spørgsmål ganske kort. For hvad kommer det mig
ved, at Gud har villet have det sådan, da det jo dog er os
nok, at vi vide, at han har villet have det sådan. For efter
Guds viljes årsager skal man hverken forske eller spørge,
ligesom heller ikke efter årsagerne til hans visdom, almagt
og godhed. For alle sådanne ting er uudforskelige og ubegribelige, og os mennesker sømmer det sig for, at vi ikke
spørge, hvorfor Gud gør dette eller hint sådan, men at vi
er ham lydige i alt, som han befaler os.
Dette er det enfoldige og rette svar på dette spørgsmål,
som vi kan bruge mod de oprørske ånder og dem, som gør
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sig store tanker om sin egen visdom. Og dog kan man uden
fare for troen tænke efter en sådan ting, der kan være svar
på dette og lignende spørgsmål, og søge at finde en grund,
som kan være nyttig enten til lære for sig selv og andre
eller til trøst.
Men nu skal vi fremfor alle ting sætte det som vist, at
de børn, som dør før den ottende dag, ikke gå fortabt for
denne lovs skyld om omskærelsen på den ottende dag. For
de har ikke syndet mod denne lov, ligesom heller ikke
kvinderne, der, skønt uomskårne, alligevel var en del af
Guds folk.
Magister Sententiarum og andre lærere siger, at sådanne børn gik fortabt; men vi har her en klar tekst, på
hvilken vi med tryghed kan forlade os og slutte, at Gud
ikke fordømmer de uomskårne småbørn, lige så lidt som
dem, der omskæres efter den ottende dag. Men tager man
de små børns arvesynd med i betragtning, bliver spørgsmålet et andet. Her derimod spørger vi om omskærelsen,
hvor det hedder, at det barns sjæl, som ikke omskæres på
sin forhud på den ottende dag, skal udryddes af Guds folk.
Denne trussel skal man ikke spænde eller strække videre, end Gud selv har strakt den. Men nu følger af denne
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lov, der taler om de små børn, der ikke er omskåret på den
ottende dag, ligefrem, at de, som ikke oplever den ottende
dag, derfor ikke er fordømt.
Og vi kender denne regel, at man skal forlænge og udvide det, som er godt og gunstig ment; men hvad der er
sagt for hårdt og strengt, skal man indskrænke. Det gør vi
i denne sag til Guds ære. For hans natur er det at forlade
og være nådig. Derfor slutter vi ikke, at han skulle være så
hård og ubarmhjertig mod de små børn iblandt sit folk,
hvem døden overilede, så de ikke kunne opnå denne pagt;
for han vil jo, at alle mennesker skal frelses, 1 Tim 2, 4.
Hermed skal man imødegå disse lærere, og udstrække
Guds forjættelser så vidt som mulig, men vreden og
strengheden skal man indskrænke. For gælder denne regel
i det ydre liv og i verdslige sager, hvorfra den også er taget,
hvor meget mere skal den da have kraft og gyldighed her?
For hvis I, siger Kristus i Luk 11, 13, som er onde, véd at
give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal Faderen,
som er i himlene, give dem Helligånden, som beder til
ham?
Lad os derfor ikke tale videre om de små børn, som
dør uomskårne før den ottende dag, men anbefale dem
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Gud til hans guddommelige nåde og godhed. Men lad os
tale om de ting, som ikke er usikre, uden erfaring og os
ubekendt, men som er os åbenbaret og påbudt i Guds ord.
Hvad Gud gør med andre, derom skal vi ikke bekymre os;
men Kristus skal vi høre, sådan som Gud Fader befaler os
fra himlen i Matt 17, 5, og lad de hemmeligheder, som
Gud ikke har åbenbaret i sit ord, gå os forbi og ikke forsøge os på dem, så vil vi heller ikke støde an imod dem og
falde.
Derfor formaner Siraks Bog 3, 20 med rette: ”Udforsk
ikke det, der overstiger dine kræfter”. For at forske efter
den guddommelige majestæt er os ikke befalet, er os heller
ikke gavnlig. For den, der udforsker Guds majestæt, bliver
det for svært. For Gud er, som jeg ofte har sagt, i sit væsen
ubegribelig, og bor i et lys 1 Tim 6, 16, hvorhen vi ikke
engang med tanken kan nå, og den, som vil udforske hans
domme, gør intet andet end at besvære sig med umulige
ting.
Derfor skal man slå sig til ro med Guds ord og holde
stille; hvad han forjætter og truer med i det, skal man høre.
Dette kan man gøre med nytte, som Salme 1 og 119 lærer.
Men alt det andet, som ikke er åbenbaret os i ordet, skal
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man lade ganske fare, for uden skade og fare kan man ikke
forsøge sig derpå.
Herom taler jeg gerne tit og ofte, for det er en lære,
som er såre nødvendig for arvesyndens skyld, for Satans
og afsindige sektånders skyld. For havde Adam fulgt
denne regel, var han ikke faldet i synden. Men fordi han
afviger fra Guds ord og bud, som han havde givet ham, og
lytter til Djævelen, der talte til ham om grundene, hvorfor
det skulle være forbudt ham at røre ved kundskabens træ
på godt og ondt, kastes han i synd og død. For om grunden
til dette bud skulle han ikke have spurgt eller grublet; for
dette er at dømme Guds vilje og forske efter hans veje,
som dog er uudforskelige, og ville begribe han domme,
som dog er ubegribelige.
Og jeg nærer ingen tvivl om, at Lucifer (dvs. Satan)
også faldt i en sådan synd, at han mere end det sømmede
sig for ham, ville forske og vide om den ubekendte, det er,
ved ordet ikke åbenbarede Gud; for hvad han er, hvad han
gør, hvad der er hans vilje, det tilkommer ikke mig at vide;
men det kommer mig ved, at vide, hvad han har befalet,
hvad han har lovet, og hvormed han har truet. Hvis du nu
flittig tænker efter sådanne ting, så finder du Gud, ja Gud
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selv drager dig til sig i sit skød; og hvis du atter falder ud
deraf, det er, hvis du vil understå dig og formaste dig til at
ville vide noget mere end de ting, som er åbenbarede i ordet, så falder du i Helvedes afgrund.
Derfor sagde hin eneboer med rette: Når du ser en ung
munk stige op mod Himlen, og han nu vil sætte den ene
fod i Himlen, så drag ham straks tilbage; for får han sat
begge fødder i Himlen, vil han finde og se, at han ikke er
kommet i Himlen, men i Helvede.
Meningen heraf er intet andet end det, at vi skal indskrænke vor nysgerrighed, og holde os inden for det mål,
som Gud har afstukket for os. For han har ikke villet, at vi
skulle svæve i luften, men gå på jorden; har også villet, at
vi med flid skulle lære hans ord og ikke gøre os tanker om
de ting, som er os for høje. Han har villet, at vi skulle følge
hans ord og bud og ikke nysgerrige gruble over, hvorfor
han har befalet dette eller hint, så eller så. Og fordi Adam
og Eva tog sig på at ville udforske dette, er det ude med
dem; for dermed sætter de sig i Guds, skaberens sted, og
glemmer, at de er skabninger, skabt af Gud. Som Satan
siger til dem i 1 Mos 3, 5: I skal blive Gud lig; I skal ikke
længere være skabninger, som må bestræbe sig for at være
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Guds bud lydige; men I skal blive guder, skal dømme Gud
og gør andre ting, som alene tilkommer Gud.
O den usalige guddom, som Satan ved synden har
hængt på os, hvorved han alene tragtede efter, at vi skulle
foragte Guds bud og forjættelser. Derfor er det den rette
og kraftige arvesynd, når man vil blive guder, og imod
denne synd skal vi kæmpe og stride hele vor livstid, og
sige med Paulus i 1 Kor 2, 2: ”Jeg vil ikke vide af andet
end Jesus Kristus, og det som korsfæstet”.
Måske kan det hænde, at nogle iblandt jer kommer til
at læse sådanne ytringer af Magister Sententiarum og andre; så lær da dette af mig, at I ikke giver efter for deres
ord, men holder jer med jeres kirke til Guds bud og forjættelser, så I ikke ved Satans giftige og dræbende forjættelser
skal blive til guder. Lad Gud erkende, hvad der er godt og
ondt, og forbliv I hans ydmyge skabninger.
Hvad derfor angår det her opstillede spørgsmål om de
små børn, som dør før den ottende dag, da véd jeg det for
vist, at de ikke fordømmes ved denne lov om omskærelsen. Men på dette spørgsmål, hvad da Gud gør med dem,
svarer jeg, at jeg ikke véd det. Nåede de den ottende dag
og blev ikke omskåret, da henhører de ikke til Guds folk;
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men når de dør før den ottende dag, da henhører dette til
Guds domme, om hvilke jeg intet véd, og som er langt over
mig og mig for høje. Kun véd jeg, at Gud er nådig og barmhjertig. Dette gode har han ladet mig vide; for det lærer
han i sit ord; men det andet har han ikke villet lade mig
vide.
Sådan holder vi os på den vej, som Gud selv har vist
os ved sit bud og sine forjættelser. På den er det umuligt,
at man kan fare vild, mens derimod de andre, som forlader
denne vej og vil lige til Gud i hans guddommelige og almægtige væsen, styrtes og går til grunde; for at spise megen honning er ikke godt, Ordsp 25, 27.
Sådan var nu dette det første svar på det spørgsmål,
hvorfor Gud ville, at børnene skulle omskæres på den ottende dag; nemlig fordi det behagede ham så. Men dernæst
kan man også vise andre troværdige årsager dertil, som er
uden fare, nemlig at Gud skåner barnets svaghed, som det
nylig havde lidt ved smerterne og arbejdet ved fødslen, for
at det ikke skulle dø.
Derved prises her også Guds venlighed og store barmhjertighed, at han så hjertelig antager sig de små børn og
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sørger for dem, så han ikke besværer dem med omskærelsen, før de atter er kommet lidt til kræfter og kan tåle den.
Sådan har vi her også et eksempel på, at Gud har lyst til
livet, som der står i Ez 18, 32: Gud vil ikke synderens død.
Og skønt denne årsag ikke er taget af historien og teksten selv, tjener den dog til, at derved Guds nåde og barmhjertighed loves og prises, til troens opretholdelse og forøgelse i de fromme; ligesom på den anden side dette, at
ved Syndfloden og Sodomas ødelæggelse også de små
børn omkom, tjener til at forskrække de ugudelige og
ubodfærdige.
Den åndelige udtydning eller årsag, hvorom magister
Sententiarum og de andre lærere taler, kan nok gå an. For
af den grund, siger de, blev omskærelsen bestemt til den
ottende dag, fordi de ved opstandelsen, som antydes ved
den ottende dag, fuldkommen omskæres og renses fra alle
synder.
Disse tanker forkaster vi ikke, men bifalder og bekræfter dem, da de er kristne og mesterlig udtænkt. For efter
den hemmelighedsfulde udtydning betyder den ottende
dag det kommende liv. For Kristus lå i graven sabbatten
over, det er, hele den syvende dag, og opstod atter på den
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dag, som fulgte næst efter sabbatten, hvilket er den ottende
dag og begyndelsen til den nye uge, efter hvilken ingen
dag mere regnes. For Kristus sluttede med sin død tidens
uge og indgik på den ottende dag til et andet liv, hvori der
ikke længere skal regnes dage, men der er én eneste evig
dag og ingen nat.
Dette er viselig, mesterlig og kristen udtænkt, at den
ottende dag er en evig dag; for når Kristus opstår, er han
ikke længere under dage, måneder, uger eller nogen anden
tidsregning, men i et nyt og evigt liv, hvis begyndelse man
kan se og regne, men som ingen ende har. Og i dette liv
skal den rette omskærelse fuldkommes. For da skal ikke
alene hjertets forhud omskæres, som her kun sker i troen,
men hele kødet og hele dets væsen skal renses fra al sin
skrøbelighed, uvidenhed, begær, synd og urenhed, så det
sidenhen er et udødeligt kød.
Denne hemmelighedsfulde udtydning er tillige en profeti om, at der efter Kristi opstandelse skal begynde en åndelig, ret og fuldkommen omskærelse, som skal være uden
for al tid, i et evigt liv; for i Den Hellige Skrift betegner
syvtallet tidens mål og åbenbaring; for når man er kommet
til den syvende dag, gentages tallet på ny.
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Derfor har de, som har skrevet om verdens tider og aldre, inddelt dem i syv aldre ligesom i syv dage, ved hvilke
dette timelige livs uge bringes til ende, den første alder
regner man fra Adam til Noa; den anden fra Noa til Abraham; den tredje fra Abraham til Moses; den fjerde fra Moses til David; den femte fra David til Kristus; den sjette fra
Kristus til verdens ende; den syvende alder, siger de, er de
sovendes, måske efter Kristi eksempel, som sabbatten
over hvilede i graven. Sådanne delinger kan enhver følge
efter sit behag; for trosartikler skal man ikke antage dem.
Den ottende alder skal da være opstandelsen til det evige
liv.
v12-13. Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres,
slægt efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit
hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til
din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt,
skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en
evig pagt.

Dette henhører til det fjerde stykke af budet om omskærelsen; for hele denne tekst delte vi ovenfor i fem stykker.
Men her forklarer Gud sig nærmere og viser, hvilke personer, der skulle omskæres, og gør tre forskellige slags af
drengebørnene.
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Først nævner han det drengebarn, som er af Abrahams
afkom, det er, født af Abrahams kød, sammen med Abrahams egen stamme. For det andet drengebørnene af Abrahams husfolk, fødte i hans hus. For det tredje de drengebørn, som ikke er fødte i Abrahams hus, men købt derind.
Denne bestemte, adskilte opregning af personerne er
et sikkert bevis på, at omskærelsen ikke angår alle drengebørn. Hvilken afsindighed driver da jøderne til at foregive,
at man også må omskære hedningerne?
For det andet viser denne tekst, at stand og stilling i
dette liv er mangfoldig. Vil man regne efter den ydre lykke
og værdighed, så er en husfaders stand meget bedre end en
tjeners, en fri mands stilling meget bedre end hans, som
endog er livegen træl. Men fordi Gud byder, at man skal
omskære alle disse uden forskel, og ved denne omskærelse
vidner, at han vil være deres Gud, så følger jo deraf, at de,
som i verden i henseende til stand og stilling er ulige, for
Gud har samme ære og nåde og er hinanden lige.
Derfor skal vi ikke hovmode os over andre, fordi vor
stand er højere end deres; men vi skal erkende, at der er
mange slags nåde, mange slags og ulig stand og stilling i
dette liv, men at Gud er alles Gud, det være tjenere eller
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frie, rige eller fattige, såfremt de kun holder sig til ordet
og bliver bestandige i troen.
Dette er en nyttig lære, hvoraf der bevises, at der er
mange slags forskellige stillinger i dette liv, og tillige
Guds barmhjertighed vises og forklares, som forbarmer
sig over alle og ikke forkaster nogen, han nedstamme fra
Abraham selv eller være født af Abrahams tjenestefolk,
kun at han, efter Abrahams eksempel, også er troende.
v14. Men en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret,
skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt.

Denne trussel tilføjer Gud, for at dette nådetegn, som så
ikke alene ringe, men også tåbeligt ud, ikke skulle foragtes. For hvor ringe og foragtelig, efter det ydre skin, denne
ceremoni end var, så blev den dog indstiftet til manges salighed, ikke alene de omskårnes, men også deres, som
skulle tro af hedningerne.
Fremdeles spørges her, om denne tekst skal forstås om
den borgerlige eller om den åndelige udryddelse? Og
nogle siger, at Moses her taler om den borgerlige udryddelse, nemlig at et drengebarn, som ikke var omskåret,
skulle udelukkes fra det borgerlige samfund og fra ofrene,
og hverken nyde dette folks frihed eller dets love. Men
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denne udlæggelse er falsk og beviser, at sådanne lærere
aldrig har forstået, hvad Gud har ment med omskærelsen.
Derfor skal man forstå disse ord om den åndelige udryddelse, som dog ikke angår hedningerne, som jeg jo allerede ofte har sagt; for skønt hedningerne er udelukkede
fra omskærelsen, så er de dog ikke udelukkede fra velsignelsen, såfremt de tror med Abraham.
Men foruden denne tro måtte jøderne også have den
legemlige omskærelse eller også, hvis de foragtede denne,
var de ingenlunde Guds folk, og dog blev de ikke udelukkede fra dette folks borgerlige samfund, men kun fra den
velsignelse, som det forjættede afkom skulle bringe dem,
som var omskårne. Himlen blev lukket for dem, synderne
blev dem fastholdt, og deres løn var Helvede og den evige
ild. Dette kan med rette kaldes at udryddes fra Guds folk.
Men, som jeg også ovenfor sagde, denne dom indbefatter ikke under sig de små børn, som døde før den ottende dag. For om de end har arvesynden i sig, så vil dog
den nådige og barmhjertige Gud finde et middel til at
handle sådan med deres synder, at de får hjælp derved. Så
meget derfor angår denne trussel, er de frie for den, fordi
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de ikke har syndet mod omskærelsens lov. Ganske vist forbliver de skyldige for sin fødsels eller arvesyndens skyld,
men ikke, fordi de ikke er omskårne.
Dette skal man også mene om de børn, som ikke er
blevet omskåret på grund af forældrenes efterladenhed eller ulydighed og ondskab, ligesom også om dem, som
endnu den dag i dag blandt os måske ikke er døbt, ligesom
der om pave Clemens den syvende gik det bestandige
rygte, at han ikke skulle være døbt. Sådanne, børn skal
man befale til hans godhed og nåde, som nok vil vide at
handle med dem efter sin barmhjertighed. For hvad for
skyld kunne disse børn have for denne lov, som enten dør
eller forsømmes af ugudelige forældre? Derfor skal man
lade dem være Gud befalede til hans godhed, og ingen fordømme dem, sådan som skolastikerne har gjort. – Dette
være nok om det femte stykke af denne tekst. Lad os nu
høre, hvad der fremdeles følger om Sara.
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v15-16. Gud sagde til Abraham: »Din kone Saraj skal ikke længere hedde Saraj. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne
hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne
hende, og hun skal blive til folkeslag, ja, folkekonger skal nedstamme fra hende.«

Budet om omskærelsen har vi nu afhandlet og set, hvordan
Gud indskrænker og begrænser den og fra den udelukkede
ikke alene hedningerne, men også hele det kvindelige køn,
ligeledes også de drengebørn, som dør før den ottende dag.
Derfor larmer og skriger jøderne forgæves på, at omskærelsen skal udstrække sig over alle folk i almindelighed.
Sådan har han også nævnt og angivet det lem på legemet,
som man skal omskære, hvorfor da også Ba’al-præsterne
forgæves omskar og sønderflængede sit legeme, 1 Kong
18, 28.
Og denne lov afskaffedes, da Kristus kom. For omskærelsen var ikke givet til at være en evig lov, men for at
den ved dette tegn skulle holde Abrahams stamme sammen, indtil Kristus blev født af den. Da nu han blev født,
da ophørte ikke alene omskærelsen, men hele loven med
alle dens ceremonier og gudstjenester.
Hvad der nu følger, tjener til forklaring af forjættelsen
om Kristus, for denne er efterhånden blevet mere og mere
forståelig og klar. Først havde Abraham endog tvivlet på,
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at han ville få nogen arving; var også kommet på denne
formodning, at hvis han døde uden arvinger, ville velsignelsen tilfalde hans tjener fra Damaskus og skulle han
nyde den. Men derefter forvisses han ved Guds ord om, at
der skulle fødes ham en arving af hans legeme. Da han nu
har denne forjættelse så tydelig og vis, indfinder der sig en
anden anfægtelse for ham på grund af Saras alder og
ufrugtbarhed. Sådan følger han hendes råd og går ind til
Hagar, sin pige, og avler med hende Ismael, som han fuldkommen vis anser for velsignelsens rette arving. Men
denne vildfarelse betages nu de fromme ægtefolk; for
Abraham forjættes her en ret arving af Saras gamle og
ufrugtbare liv.
Efter nogen tid henvendes forjættelsen til Jakob, og
ikke til Esau, og da nu Jakob har tolv sønner, tilvendes
forjættelsen alene Juda. Men til sidst nævnes David som
arving til forjættelsen, af hvis hus den salige jomfru Maria
var, moder til Kristus, som var lovens og omskærelsens
ende.
Derfor udretter jøderne intet med sin pukken og striden for, at omskærelsen skal stå ved magt evindelig og udstrække sig til alle folk. For en tidlang tiltrængte man den
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ganske vist, som et synligt tegn, som Guds børn skulle se
hen til og de skulle slutte sig til, som ville høre og tilbede
Gud; ligesom fordum, før omskærelsen kom, fædrenes
ofre var som et tegn, hvorom hedningerne skulle forsamle
sig.
Sådanne tegn, hvorved Gud har åbenbaret sig for verden, skal man agte højere end alle andre mirakler og undere. For da hørte også hedningerne Gud tale ved sine tjenere og redskaber, blev også salige, om de troede ordet.
Derfor prises jo Guds nåde og barmhjertighed såre meget
derved, at han ikke ville lade den menneskelige slægt vandre sine egne veje og fare vild i sine tanker, men for dem,
som frygtede ham, fremstillede synlige tegn, som de
kunne slutte sig sammen om.
For derfor blev Abraham og hans hele efterfølgende
slægt omskåren, for at også hedningerne kunne lokkes til
og erhverve saligheden. Derfor skal vi takke den så nådige
Gud, fordi han til alle tider sådan har åbenbaret sig og samlet sig en kirke.
Og alt dette strider også kraftig mod menneskesætningers blindhed og mørke; for fornuften søger Gud ved utallige vildfarelser og mener at finde ham på sine veje og ved

603

sit råd. Deraf er de mange munkeordener kommet, af
hvilke enhver har ment, at den stod Gud nærmest. Deraf
er også så mange slags gudstjenester og gerninger kommet, som enhver dog foretager sig forgæves. For Gud vil
ikke, at vi skal fare vild og fejle med vore tanker; men han
viser sig for os, ikke alene i vort hjertes usynlige tanker,
men også under sådanne tegn og billeder, som man kan
se, føle og gribe.
Sådan er i Det Nye Testamente dåben, nøglerne og alterets sakramente sådanne tegn, og den, der bruger dem i
troen, han tror ikke forgæves, forfejler heller ikke Gud,
som han visselig hører og finder.
Derfor skal vi lære sådanne tegn, følge dem og holde
fast ved dem med højeste flid. I 2 Mos 20, 4 siger Gud til
Moses: på hvert sted, hvor jeg lader ihukomme mit navn,
vil jeg komme til dig. Derfor søger man forgæves andre
steder, andre gudstjenester, bestemmelser og foretagender. For Gud lader sig ikke finde der. Men hvor han selv
lader ihukomme sit navn, det er, hvor hans ord lyder, dér
kommer han, ikke med forbandelse, men med velsignelse.
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Dette skal man flittig foreholde folk imod Satans gruelige raseri, som ikke ophører at forføre verden og smykker sig med en guddommelig og englelig skikkelse for at
fordunkle os eller ganske og aldeles tage bort fra vore øjne
disse trøstelige og kostelige tegn på nåden, i hvilke Gud
har åbenbaret sig for den menneskelige slægt.
Derfor skal vi takke Gud af hjertet, at vi kan høre hans
ord, se hans tegn og bruge dem. Men desværre, de blive
ringe for os og foragtede af os, fordi vi daglig har dem,
som en dagligdags mad. Og vi bryder os meget mere om
en sort eller hvid munkekappe og lignende narreværk, som
mennesker uden Guds ord og bud har opfundet og sat på
sig, end om sådanne sikre og ubedragelige tegn på Guds
evige nåde. Derfor er verden vel værd, at den for denne
store utaknemmeligheds skyld stedse geråder og synker
dybere og dybere i vildfarelse og fare. Men lad os nu høre,
hvad Gud siger om Sara.
Ligesom Gud på grund af forjættelsen om velsignelsen
har forandret Abrahams navn, sådan forandrer han også
Sarajs navn. Men navnet Saraj kommer af ordet Sarah,
som betyder at herske, kæmpe, brydes, overvinde og sejre.
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Deraf kommer også navnet Israel, fordi Jakob havde kæmpet med Gud, 1 Mos 32, 28. Sådan betyder Sara en kæmperinde, fægterinde, frue eller fyrstinde. Bogstavet i, som
er tilføjet ved ordets ende, er et ejendomspronomen, og sådan betyder Saraj på latin domina mea, ligesom italienerne
sige madonna, min frue. For det hebraiske ord, hvoraf Sara
dannes, betyder at kæmpe, hvoraf det også betyder at herske, overvinde, regere. Derfor er navnet Sara et sådant ord,
som hos os ordet frue, hvilket ikke blot betyder en kvinde,
men en husmor.
Men ligesom Gud ved det nye navn kalder Abraham
en fader, fordi han, på grund af velsignelsen, alene skal
besidde dette faderlighedens navn, sådan kaldes Sara en
frue eller husmor, fordi hun alene skal være moder til
mange og utallige slægter i kirken.
Sådan prises ved dette navn kirkens enhed. For Gud
vil ikke have mange og mange slags kirker; derfor samler
han alle kirker sådan, at de i Abraham skulle have én fader
og i Sara én moder, så at, ligesom Gud er én, sådan også
én kirke skal forsamles af mange konger og folk, hvis fader skal være Abraham og hvis moder Sara.
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Sådan var der dengang ingen kirke uden for Abrahams
hus, og dog var i Abrahams hus ikke Isak alene, men også
Ismael, ja også tjenere, som var købt af hedningerne, ja
også kvinder, piger og koner, som alle henhørte til denne
kirke og med Abrahams afkom var ét Guds folk.
Sådan siger Kristus i Det Nye Testamente Matt 23, 8:
I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I
er alle brødre. Og Jakob siger i 3, 1: Kun få af jer skal være
lærere. For Gud vil ikke, at der skal være mange mester og
lærere, så kirken blev delt i mange huse eller slægter; ikke
sådan, at der ikke kunne være mange personer; for Kristus
havde tolv apostle og i Israels hus var der en stor hob profeter; men sådan, at ikke enhver skal tiltage sig at ville
danne en kirke. Sådan er disse sprog talt imod kætterne.
Som om Kristus ville sige: Sønderriv mig ikke min kirke,
og dan mig intet sektvæsen, som også Paulus siger i 1 Kor
1, 10, at han véd, at ligesom der er én Gud, én Kristus, én
dåb, sådan skal der også være blot én fader Abraham, og
én moder Sara.
Nu vel, den forjættelse, som her blev givet Sara, er
uendelig og uudsigelig. Vi, som med roligt sind og uagtsomhed læser disse fortællinger i Det Gamle Testamente,
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vi ser ganske vist ikke straks, hvad der især fremlyser og
er vigtigt i dem. Men Paulus har flittig betragtet dem, derfor udvikler han denne tekst såre mesterlig. Abraham, siger han i Rom 4, 19, var ikke svag i troen og så ikke hen
til sit eget legeme, som allerede var udlevet, fordi han var
nær hundrede år gammel, eller til Saras hendøde moderliv;
men han tvivlede ikke i vantro på Guds forjættelse, men
blev styrket i troen og gav Gud ære, fuldkommen vis på,
at det, som han havde lovet, var han og mægtig, til at gøre.
Derfor blev det og regnet ham til retfærdighed. Men ikke
for hans skyld alene er det skrevet, at det blev ham tilregnet, men og for vor skyld, som det skal tilregnes, når vi
tror på ham, der oprejste vor herre Jesus fra de døde.
Paulus tænker sådan efter sagen og alle omstændighederne, at forjættelsen endnu alene er i ord, men dens opfyldelse endnu intetsteds er for hånden. Derfor gik dette
de to fromme ægtefolk nær til hjerte. For hvad kunne de
vel vente sig af et uddød legeme, der også for alderens
skyld var udygtigt til at føde? For Sara var ligesom et dødt
lig, hvoraf ingen frugt eller arving var at vente.
Derfor foreholder denne historie os blandt andet også
en lignelse og et billede på de dødes opstandelse, al den
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stund der ikke alene kommer livsfrugt af et hendøet legeme, men det en mandig livsfrugt, som sættes til fader for
mange hedninger, mange konger og folk. Derfor er dette
en såre herlig fortælling, hvori man især skal se hen til
Guds ord, at Gud taler så meget og så venlig med Abraham, at, den der læser det, næsten må glemme den guddommelige majestæt, og betragte Gud som en gæst eller
almindelig ven.
Dernæst skal man også især mærke, at disse forjættelser, som Herren her giver Abraham, indeslutter i sig den
herre Kristus, ja det evige liv, om de end lyder, som om de
ikke talte om Kristus, men kun om Isak. Derfor siger Paulus i Rom 4, 23-24, at dette ikke alene er skrevet for Abrahams skyld, men og for vor skyld, som skal tro ligesom
han. For den timelige forjættelse er ligesom et skal, der i
sig indeslutter og skjuler Kristus og det evige liv som sin
kerne. Derfor sønderbrydes denne skal, hvori kernen er indesluttet, når Kristus kommer; det er, den timelige forjættelse hører op, og i dens sted kommer den åndelige.
Men nu fik Abraham ikke opfyldelsen af disse forjættelser at se. Sin søn Isak og de børnebørn, som fødtes af
ham, Esau og Jakob, fik han vel at se; men Sara døde, før
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Jakob og Esau blev født. Men hvad er dette, kunne nogen
sige, imod disse herlige og prægtige forjættelser, som ikke
kom Abraham eller Sara, men deres efterkommere til
gode?
Sådanne tanker har vi næsten alle, og denne forargelse
træffer jøderne allermest, som alene ser skallen, men kernen, det er, Kristus og det evige liv, som er skjult i denne
skal, den legemlige forjættelse om Kana’ans land og Abrahams slægt, ser de ikke.
Men Den Hellige Skrift viser klart nok, at de legemlige
og timelige forjættelser fatter og indeslutter i sig de evige
og åndelige. For vi er ikke skabt sådan som køer eller æsler, men er skabt til udødelighed og evighed. Når derfor
Gud i forjættelser taler med os, så taler han ikke alene med
os angående vor timelige nødtørft og sørger ikke alene for
vor bug; men sjælen vil han frelse, så den ikke omkommer,
og giver den evigt liv.
Derfor er de ydre forjættelser ligesom skallen om nødden: men den rette kerne er Kristus og det evige liv. For
Gud, som forjætter, taler ikke med okser eller æsler som
Paulus siger 1 Kor 9, 9: Er det okserne, Gud sørger for?
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Men med den fornuftige skabning, skabt i hans billede, så
den evig skal leve med ham.
Men de timelige forjættelser er ligesom nødder eller
æbler, hvormed man lokker børnene; sådan blive også vi
ved de timelige forjættelser lokket og bevæget til at få de
evige ting kær og nære og opretholde i os udødelighedens
håb. Sådan giver Gud mig brød og vand, ikke for at jeg
skal spise og drikke som en hest eller et æsel, i hvem der
ingen forstand er, men for at jeg af denne legemlige gave
skal erkende hans godhed og trøste mig ved den også i anden nød. For om Gud ikke gav dig mere end et halmstrå,
så vil han dog derved erkendes af dig for at være en evig
Gud, af uudsigelig godhed og nåde. Tror du nu dette, så
har du det evige liv.
Om derfor Abraham i sit levende live ikke så disse forjættelser, så troede han dog Gud; derfor havde han evigt
liv og kunne ikke dø, men lever endnu. For han troede den
Gud, som forjættede ham konger, folk og en søn, der
skulle være velsignelsens arving. Derfor lukkede han øjnene og hengav sig i troen til sådanne ting, som for fornuften er mørke og dunkle, i hvilke han traf det evige lys.
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På denne måde skal man udstrække og udvide forjættelserne, så vi, om de end kun taler om timelige ting, alligevel anvender og tyder dem om det evige liv for den persons skyld, som taler dem; for denne er evig og lokker os
til sig også med legemlige ting, så vi skal tro. Men den,
der tror på Gud, lever evindelig; for han er ikke en okse
eller et æsel, men han forstår, ser og erkender, at Gud er
god. Denne erkendelse er det evige liv.
Men her må vi atter tviste lidt med jøderne. Det kan de
ikke nægte, at den timelige forjættelse allerede nu har
ende; for skallen er sønderbrudt og oplukket, og avnerne
tærskede fra kornet og hveden, som Johannes Døberen
spår i sin prædiken, at det skulle komme derhen, Matt 3,
13. For nødden måtte sønderbrydes, og kernen bringes for
lyset, og nu er der allerede gået femten hundrede år, i
hvilke de ikke har haft nogen konge og ikke nogen bestemt
bolig. Men deres gudstjeneste er også ganske og aldeles
ophævet, efter at templet er blevet ødelagt.
Nu spørger jeg dem, hvad for andre tegn de da har på
denne forjættelse, som blev givet Sara og Abraham? For
at jødernes folk er ganske udryddet, og at de er adspredte
over alle lande på jorden, det gør dem intet, uagtet dog et
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rige her loves Abraham. Men nu forstår vi et sådant rige,
hvori der er et folk og et regimente, som findes på et bestemt sted og har alt andet, som henhører til et folk eller et
folks ordnede samfund og en stat. For en hob landevejsrøvere kan man ikke kalde et rige, om de end vælger sig et
hoved og opholder sig på et bestemt sted. For i et rige er
der ligesom på et menneskes legeme mange slags embeder
og bestillinger, som dog alle går ud på, at der derved tilberedes og beskikkes et helt og sundt legeme. Men et legeme, som er sønderslået og revet i stykker, på hvilket
hverken hænderne eller øjnene eller fødderne kan gøre sin
gerning, kaldes rimeligere et dødt ådsel, end et legeme.
Sådan er nu det jødiske folk ligt et ådsel eller et forrådnet
dødt legeme, ikke et rige, som de selv må vidne om sig.
For hvad har de vel nu, som kan sammenlignes med det
folk, som var før og efter det babyloniske fangenskab indtil Kristi fødsel?
Hvad skal vi da sige dertil? Gud lyver ikke, og hans
forjættelser er sanddrue, sikre og faste. Disse lover Abraham, ikke at en eller anden lovløs flok eller en foragtet
skare mennesker, men at konger og folk skulle komme af
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ham. Hvor er der da blevet af dette kongerige i disse femtenhundrede år? Hvor er der blevet af deres fædre, love og
orden, deres gudstjeneste osv.? Hvad er jøderne nu til dags
andet end et legeme, som er ynkelig sønderflænget og sønderrevet og adsplittet over hele verden? For de har ingen
bestemt bolig, ingen bestillinger eller embeder, som hører
til et rige og en stat, men de er trælle og ernærer sig kun
med synd. Så følger jo deraf, at enten Gud må lyve i sit
løfte, eller også er jøderne ikke længere Guds folk, men
forkastede af Gud og uden for kirken.
Sådan bekræfter og stadfæster denne forjættelse vor
tro, så vi kan være visse på, at fordi jøderne ikke længere
har noget rige, og skallen om nødden er sønderbrudt, må
nødvendigvis Kristus være åbenbaret og hedningernes
fylde er kommet i stedet for jøderne.
For forjættelsen, som blev givet Sara, kan ikke lyve:
konger og folk skal komme af dig. Sig mig nu, hvor har
jøderne nu i femten hundrede år haft en eneste konge eller
fyrste?
Det må ganske vist erfaringen selv vidne, at man ofte
har forsøgt, hvordan man vel atter kunne hjælpe folket og
riget på fode, men det er løbet meget ilde af. Så skulle de
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også især have Kana’ans land i eje. Men fordi de har mistet
det, og er adsplittede i den elendigste trældom over hele
verden, så vidner jo erfaringen selv om, at de ikke længere
er Guds folk og Abrahams afkom, hvilken Gud har forjættet riger og også givet det indtil Kristi komme.
For at de nu fremdeles er så forstokkede og genstridige, og håber, at deres rige atter skal oprettes for dem, og
landet Kana’an atter indrømmes dem, dette er ganske og
aldeles afsindigt og en tåbelig tanke, som de ville være lidt
hjulpne med. For det første har de ingen forjættelse derom;
derfor håber de det forgæves. For det andet kan det ikke
være muligt, at de atter skulle komme tilbage til Kana’ans
land, som de i længere tid har været fordrevne fra, end de
har boet deri. Men hvad er det for slags forjættelse, som
forbliver uopfyldt i langt længere tid, end dens opfyldelse
varer?
Men at de er uden for Kana’ans land og alligevel holder fast ved omskærelsen og loven, deri handler de også
ilde. For loven skulle de intet andet sted bruge, end i
Kana’ans land, fordi omskærelsen, lige så vel som hele loven, ikke skulle stå længere ved magt, end folket og dets
efterkommere vedvarede og beholdt Kana’ans land i eje.
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Derfor tjener, som sagt, denne forjættelse til at bekræfte vor tro og imødegå jødernes forstokkede og genstridige sind. For det siger vi, at allerede for længe siden,
da endnu deres rige og stat stod ved magt, blev forjættelsen opfyldt, både skallen og nødden, det er, både den legemlige og den åndelige forjættelse, som var indhyllet og
indesluttet i den legemlige. For af Saras liv udkom ikke
alene konger som David, Salomo osv., men også folkeslag, såsom edomitterne og andre, som regnes blandt
Esaus slægt og efterkommere. Dette er den legemlige forjættelse. Den åndelige er også opfyldt, nemlig dengang da
Kristus blev født af jomfru Maria.
Og dette var velsignelsens rette tid, da de vældige
Guds helte levede, nemlig apostlene og de, som nærmest
efterfulgte dem. Sådan indfandt hedningerne sig derefter,
som ved troen på det velsignede afkom også er Abrahams
efterkommere og slægt, ganske vist ikke en kødelig eller
naturlig slægt eller folk, men, som Paulus kalder det i Rom
11, 17, indpodet.
Sådan hentyder også forjættelsen selv meget mere til
det åndelige afkom, det er de troende, end til de kødelige
eller naturlige efterkommere. Og Isak selv, skønt han var
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født af Abrahams kød og blod, var dog en forjættelsens
søn, al den stund han ikke blev født på kødelig eller naturlig vis, eftersom både Abrahams og Saras legemer var
udygtige til at avle børn og udlevede. Og ligesom vi med
rette kalder ham en troens søn, ikke kødets (for ser du hen
til kødet, da er Abraham og Sara som to døde lig, og dog
avler og føder de, ikke af sit udlevede legemes kraft og
evne, men i kraft af troen), sådan er alle de, som tror efter
Abrahams eksempel, Abrahams afkom og delagtige i velsignelsen, de være hedninger eller jøder, omskårne eller
uomskårne. Dette er en apostolisk tale, hvilken på den tid,
da det jødiske folk endnu stod ved magt, opvakte såre meget modstand og had; for den gjorde hedningerne lige med
jøderne, som jo Paulus i Ef 2, 19-20 kalder dem apostlenes
og profeternes medborgere.
Men nu til dags, da jøderne ikke længere er et folk,
men ynkelig adsplittede her og der i verden, synes denne
tale ikke at have stor betydning. Derfor véd vi, at forjættelsen er opfyldt. For overalt, hvor Kristus, det velsignede
afkom, regerer, dér er kirken, dér er der konger og folk,
født af Abrahams tro, som har forjættelsen og tror den.
Men Abrahams efterkommere efter kødet er, da de ikke
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ville tage imod den forjættede Kristus, forkastede efter
Moses’ og andre profeters spådom, sådan som Hoseas 2,
23: jeg vil sige til hende, som ikke var mit folk: du er mit
folk, og Moses i 5 Mos 32, 21: jeg vil gøre dem nidkære
ved det, som ikke er et folk; ligeledes Kristus i Matt 21,
43: Guds rige skal tages fra jer og gives et folk, som skal
bære dets frugter.
Just sådan er det nu til dags også gået papisterne. Erkendelsen har de forkastet, har ikke villet være biskopper
eller lærere, men har villet været mægtige og fyrster i verden; derfor har Gud forkastet dem. Men os har han oprejst
af støvet og skarnet at sætte os hos sit folks fyrster, Sl 113,
7-8, for at ved vor forkyndelse af ordet Tyskland skulle
slutte sig til Guds rige og komme til sand Guds erkendelse.
For Gud agter ikke verdens hovmodighed og prunk. Hvis
de, der er salvede og kaldte til prædikeembedet, ikke vil
lære, så må de være lærere og prædikanter, som ikke er
salvede. Sådan beholder de navnet og overlader os gerningen. Dette gør dem nok ondt, de bliver utålmodige derover
og klager over, at den fred og enighed forstyrres og ophæves, som skulle være i kirken.
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Sådan gjorde også jøderne. Derfor har Gud adsplittet
dem, og kirken er forblevet hos hedningerne. Efter at paven, hans kardinaler, biskopper, abbeder, munke og de
store lærde således er forkastede, forbliver kirken hos de
troendes arme og foragtede lille flok, som profeten Hoseas
har sagt i 4, 6: Fordi du har forkastet Guds lov, derfor vil
jeg forkaste dig, at du ikke skal gøre præsteembede for
mig. For Gud klager ikke over deres rigdom eller ære, men
over deres erkendelse, som han også siger på et andet sted
Hos 6, 6: Jeg har lyst til miskundhed, og ikke til offer. Han
vil, at man skal lære folket, så det kan erkende ham og
sådan komme til det evige liv. Om vi derfor tav stille, papisterne til gunst, så ville dog Gud langt hellere opvække
stok og sten, end han ville lade det ske, at der ikke skulle
være nogen ret Guds erkendelse og følgelig ikke nogen
kirke i verden.
v17. Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte:
»Mon en hundredårig kan blive far? Og mon Sara, som er halvfems år, kan få børn?«

Fuld af hjertelig glæde er denne tekst og foreholder os et
herligt eksempel på tro. Derfor vil jeg ikke kunne behandle
den sådan som den burde, og som den vel var værd. Og
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det er min fulde og faste tro, at Kristus sigtede til denne
tekst, da han sagde i Joh 8, 56: Abraham så min dag, og
glædede sig.
For skønt Abraham heller ikke hidtil havde tvivlet om
forjættelsen, så tog han dog fejl af personen. For det mente
han ikke, at Sara skulle føde, men at forjættelsen skulle
falde på Ismael. Men her sluttes kredsen ganske, og Abraham ser, at en ret arving skal fødes ham af Sara. Derfor
springer han af glæde i den skønneste, mest fuldkomne tro,
falder ned på sit ansigt, ler og siger med stor forundring:
skulle der fødes mig et barn, jeg, som er hundrede år gammel? Og skulle Sara føde?
Dette er ikke ord af en, der tvivler, men som forundrer
sig og hopper af glæde, ligesom også hans latter er et tegn
på overstrømmende glæde i hjertet. Derfor kan man ikke
nå disse ting med ord, selv ikke med de rigeste og overflødigste; men det henhører til de åndelige erfaringer. For ligesom man ikke med ord kan udtrykke et bedrøvet og
ængstet hjertes sørgmodighed, sådan er også denne glæde
og jubel i ånden ganske uudsigelig.
For her vender Abraham blikket bort fra sin søn Ismael, som han hidtil havde elsket så inderlig, som den, på
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hvem håbet om velsignelse beroede. Dertil glemmer han
sit udlevede legeme og sin gamle Sara, som nu hver dag
gik på gravens rand, og ser med vished, at han endnu skal
få en arving af hende. Derfor ler og jubler han og sidenhen
bliver også barnet opkaldt efter denne latter og uudsigelige
åndelige glæde, idet det kaldes Isak, til evig påmindelse
og ihukommelse af denne skønne, standhaftige og sikre
tro, hvori den hellige mand bliver så fuld af stor glæde, da
Gud næppe har udtalt dette ord. Men at han falder på sit
ansigt og ler, dette er også, sådan som Kristus udlægger
det i Joh 8, 56, et tegn på, at hans hjerte strømmer over af
glæde og jubel, fordi han nu først er vis på, at han skal
blive fader og Sara moder til den herre Kristus, Guds søn,
ved hvem frelse og velsignelse skal overgår hele den menneskelige slægt.
Derfor falder han ikke ned af skræk, ler heller ikke,
som om han tvivlede på forjættelsen, men af stor glæde og
jubel. Nedenfor i kap. 45, 26, hvor det forkyndes Jakob, at
hans søn Josef endnu lever og er i Egypten, siger teksten,
at han bar sig ad som en, der vågner af en dyb søvn, gjorde
sig ganske andre tanker og troede ikke sine sønner, som
sagde ham dette, hvorfor han heller ikke ytrede noget tegn
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til glæde; men da han så vognene og de gaver, som Josef,
hans søn, havde sendt ham, da blev først hans ånd atter
levende i ham.
For så store og pludselig påkommende stemninger,
hvad enten de kommer af glæde eller af sorg, gør, at et
hjerte ganske stivner og ikke ved noget af sig selv, ligesom
man jo i historien læser, at nogle er døde af pludselig og
uventet glæde. Sådan er også Abraham så fuld af glæde, at
han falder på sit ansigt, ler og takker Gud for hans så store
og uventede velgerning. For hvad andet kan han vel også
gøre end forundre sig derover og føle glæde og jubel?
Men når vi læser sådanne historier, skulle vi rimeligvis
skamme os i vore hjerter over, at sådan åndens alvor og
iver ikke spores hos os, vi som dog, som jeg sagde ovenfor, hvad Guds gaver angår, enten er Abraham lige eller
vel endog overgår ham; for vi har også den Gud, der taler
med os, nemlig i sit ord, i dåben og nadveren.
Men hvad er det, som han taler med os? Forfærder han
os, truer han os dermed, eller anklager han os? O nej! Men
denne røst lyder uafladelig i kirken: Vær frimodig, min
søn, dine synder er dig forladt! Matt 9, 2; jeg vil være dig
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nådig for min søns skyld, og du skal være en arving til det
evige liv osv.
Men uanset dette, at vi har Guds ord rigeligere, er vore
hjerter hårdere end en ambolt, og optager ordet uden nogen frugt, ligesom en stenet jord, som ikke har saft eller
lader kornet slå rod, Luk 8, 6, mens derimod de hellige
patriarker med forbavselse beundrede Guds uudsigelige
godhed. Og denne hjertets hårdhed føler jeg hos mig selv,
hader den og beder hver dag imod den. For som der står i
Es 6, 10 og Jer. 5, 3, det er et folk med dorsk hjerte, som
tillukker sine øjne. Sådan føler også vi, når vi så rigelig
overøses med Guds ord, tunge øren, hjerter og øjne, som
er fulde af søvn.
Men skylden er ikke Guds, der taler såre venlig med
os og, som Paulus siger i Tit 3, 4, i miskundhed og kærlighed. Han giver os ordets forkyndelse, giver os sine sakramenter til panter på den evige nåde; men vi har søvnige
øjne og døve øren og foragter alt dette som simple og ringe
ting, og, hvad der er endnu grueligere, har mere kærlighed
og lyst til pavernes bestemmelser og menneskesætninger.
Derfor skal vi bede Gud om, at han til sådanne sine
glade forjættelser også vil give os et glad hjerte, så også vi
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med den hellige Abraham kan glæde os og juble over, at
vi er Guds folk. Men ak du arme, arge og fordærvede kød!
Hvor såre dæmper du vor ånd og hindrer os fra al leen og
glæde! Men hindrede ikke vort kød os, og var vi rette
kristne, så ville vi vor livstid ikke kunne synge andet end
idel magnificat, idel corfitemini, idel gloria in ekselcis
deo, idel sanctus, sanctus osv. [Disse latinske ord er begyndelsesordene til salmer og lovsange].
Og jeg mener, at den hellige patriark af denne store
glæde blev ganske forstenet og ligesom henrykket, men at
han derpå græd af glæde, indtil han til sidst atter kom til
sig selv og lo, som den der først nu var blevet tilfreds i sit
hjerte og ret følte denne glæde, hvilken følelse er et stykke
og en forsmag af det evige liv.
Da sådan Ezekias i Es 38, 5 hører, at han skal leve længere og komme sig af sin sygdom, forundrer han sig over
denne Guds gerning, taler med sig selv og siger: hvilket er
det tegn, at jeg skal gå op i Herrens hus? 2 Kong 20, 8. For
denne hjælp og sundhed havde han aldrig ventet sig. Sådan
taler også Abraham med sig selv: Hvad hører jeg? Skal
Sara føde mig en søn? Men sådan åndens glæde kan ingen
erfare uden ved troen.
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Men nu har jeg ovenfor vist, at man grundigt skal betragte omstændighederne, at intet endnu er opfyldt af disse
forjættelser. For Abraham og Sara hører ordet. De hører
det, men opfyldelsen har de ikke, og tror dog. For Sara oplevede selv ikke flere efterkommere end Isak, og Abraham
så kun Isaks to sønner, Jakob og Esau. Derfor henviser jo
denne legemlige forjættelse, så meget den kan, til det
evige livs åndelige forjættelse. For de døde giver Gud ingen forjættelse, fordi de ikke tror, ja dertil heller ikke er
til. Men nu er forjætteren evig, og den, der tror ham, skal
også leve evig i sin tro på ham. Sådan indeslutter og rummer de legemlige forjættelser i sig det evige livs forjættelse, når de ikke gøres på betingelse af vore gerninger,
sådan som i loven.
Men de andre forjættelser, som ikke sker omsonst og
af nåde, men på betingelse af vor lydighed, gerning og fortjeneste, sådan som den, Gud giver folket om Kana’ans
land, at de skal besidde det, hvis de holder Moses’, er kun
timelige forjættelser; for de tager hensyn til vore gerninger, og skal man opnå dem, må Gud give tålmodighed dertil, så man kan vente på dem.
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Men sådan er det ikke med de forjættelser, som Gud
giver os for intet og af nåde, og som alene beror på Guds
barmhjertighed, hvori Gud alene vil have at bestille og
virke, og intet andet fordrer af os, end troen. Om disse end
også er legemlige, så indeslutter de dog i sig denne evige
salighed, som Gud vil give os, ikke for vore fortjenesters
og gerningers skyld, men af sin nåde, som troen alene ser
hen til og griber. Men nu siger profeten i Hab 2, 4: Den
retfærdig skal leve ved sin tro.
Denne forskel mellem forjættelser gør Paulus i Rom 4,
5, hvor han siger, at den, som ikke har gerninger, men tror
på ham, som retfærdiggør den ugudelige, ham tilregnes
hans tro til retfærdighed. Abraham har ganske vist fået nådeforjættelser om legemlige ting; men han så ikke alene
hen til det timelige og legemlige. For han døde, uden nogensinde at have fået opfyldelsen af disse forjættelser,
men han så dem kun ligesom fra det fjerne, som Hebr 11,
10 siger: Han forventede den by, som har grundvold, hvis
bygmester og skaber er Gud.
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v18. Og Abraham sagde til Gud: »Måtte Ismael leve for dit ansigt!«

Gud har forjættet Abraham en søn med den gamle Sara,
har fremdeles også tilføjet denne forjættelse, at han vil velsigne Sara sådan, at der skulle blive konger og folk af
hende. Da Abraham hører dette, får han meget flere og
større ting, end han nogensinde havde turdet bede Gud om.
Derfor siger han her: gid Ismael måtte leve for dit ansigt!
Som om han ville sige: ak herre, hvorfor forjætter du mig
så store ting, som jeg modtager med største taknemlighed
og glæde? For jeg havde ladet mig nøje dermed, og havde
ment, det var overgået mig nåde og velsignelse nok, om
Ismael havde levet for dig. Fordi du da vil give mig en ret
arving og søn med min Sara, så lad dog også denne min
søn Ismael nyde noget, og forstød ham ikke. Deraf fremgår det, at Ismael var Abraham en såre kær søn, fordi han
sådan sørger for ham og beder så omhyggelig for ham.
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v19-21. Men Gud sagde: »Nej, din kone Sara skal føde dig en
søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette
min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Men med
hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre
ham uhyre frugtbar og talrig. Tolv høvdinge skal han blive far
til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Men min pagt opretter
jeg med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved denne tid.«

Derom påminder jeg ofte og gerne, at man skal agte sådanne historier højt og holde dem i ære ikke alene fordi de
taler om såre herlige ting, men også fordi de er Guds ord,
og Gud taler så venlig og længe med den hellige patriark.
Nu ser vi heraf, at Gud altid giver mere, end vi beder eller
forstår. Derfor skal vi lære, at de, som vil bede rettelig,
skal vænne sig til at bede frimodig og trøstig og ikke lade
sig afskrække, hverken af de tings storhed, hvorom de beder, eller af sin bøns uværdighed.
Vi véd, hvad Paulus siger i Ef 3, 20: Han som formår
ud over alle ting at gøre langt mere, end hvad vi beder om
eller forstår. Sådan er dette Guds rette navn og titel, at han
er en bønhører. Men vort navn og vor titel, vi som bedre,
er denne, at vi ikke véd, hvordan eller hvad vi skal bede
om, Matt 20, 22. For vore hjerter er meget for svage til, at
de kan fatte eller forstå en så stor ting; men det bekymrer
vi os om, når, hvor og hvordan Gud vil bønhøre os. Alt
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dette tænker vi os så trangt og kort, at vi stedse har at
kæmpe med vor vantro.
Derfor må vi lære at rime disse to ting sammen, som
slet ikke stemmer overens eller kan forliges med hinanden,
nemlig det endelige og det uendelige. Vor bekymrede bøn,
sukken og længsel er endelige og har sin grænse; men de
er alt for ringe og trange imod Guds uendelige og overstrømmende gengældelse, som han altid vil bevise os.
Og for ikke at tale om os, Abraham forstod aldrig, meget mindre kunne han begære eller tænke på en sådan rig
forjættelse. Han sukker vel i stor længsel efter en arving
og lader sig nøje med, at en Ismael fødes ham af tjenestekvinden, og anser dette for et passende middel og den eneste vej til sine efterkommeres velsignelse. Men Gud finder
et andet middel, som er ham langt glædeligere, og som han
endnu mindre havde ventet sig, og giver ham en søn, ikke
alene af hans kød, men også af hans gamle, ufrugtbare og
udlevede Sara, hvem det, på grund af hendes høje alder,
havde været umuligt at blive frugtbar og undfange. Nu lader han sig endnu ikke nøje hermed, men tilføjer til denne
forjættelse en anden, om syndernes forladelse og det evige
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liv. Hvordan kunne nu Abraham tænke derpå, eller hvordan kunne han bede om sådant?
Derfor er vi hel usle og svage mennesker, og vort
hjerte forstår ikke Guds overstrømmende nåde og barmhjertighed. Deraf kommer det da, at vi sådan klynker og
klager, når vi føler, at vi på ét sted angribes af tyrken, på
et andet af pavens fjendskab og tørst efter vort blod, som
ikke kan slukkes og mættes. Ligeledes når vi betænker Satans raseri, vrede og ondskab, som ikke tragter efter noget
andet end ganske at ødelægge kirken, fordærve den i bund
og grund og opsluge os ganske og aldeles. Sådan forfærder
begge dele os: Vor nød, som er stor, og den hjælp og velgerning, hvorom vi beder, som også er stor.
For sådan tænker vi: Hvad skal vi elendige mennesker
gøre, som har levet i alle synder imod den første og anden
tavle? Skal vi syndere, som så snart tager ende, Sl 104, 29,
og ikke længere er på jorden, træde frem for den evige og
almægtige Gud, der er uden ende, Sl 102, 28, og bede ham,
at han vil formilde vor nød og hjælpe os?
Sådan er i virkeligheden vore alles hjerter sindede; og
dog skal vi lære, at vi skal bede endogså i den allerdybeste
nød, hvor der hverken viser sig hjælp eller redning, og
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håbe det, som er imod alt håb og synes umuligt. For derfor
foreholdes os disse de hellige patriarkers eksempler, i
hvilke vi ser, at også de har haft at bestille med mange
slags sorger og anfægtelser, og at de alligevel har modtaget mere godt, end de enten har kunnet forstå eller turdet
bede Gud om.
For vi har en sådan Gud, som kan give os ud over alt,
hvad vi forstår eller beder om. Om vi derfor end ikke véd,
hvad eller hvordan vi skal bede, så sukker dog Guds Ånd,
som bor i de troendes hjerter, for os og træder frem for os
med uudsigelige sukke, Rom 8, 26, og får også uudsigelige
og ubegribelige ting.
Denne lære er nyttig. For om vi end begynder at tro og
bede, så lader dog vore hjerter sig afskrække og tage anstød af de tings storhed, hvorom vi beder, dertil også af
hans person, som skal bønhøre og bønhører, nemlig Gud.
Derfor skal vi lade vore hjerter opvække og opmuntre ved
sådanne fortællinger, så vi kan oplade vor mund til Gud
og trøstig bede, og ikke lade os afskrække derved, at vi,
som er intet, træder frem for den, som er alt.
Jakob og Johannes beder også om, at den ene må sidde
ved den herre Kristi højre, den anden ved hans venstre
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side; men Kristus siger til dem: I véd ikke, hvad I beder
om, Matt 20, 21. 22. Og dog bønhøres deres bøn, hvor dårlig den end er, men på en ganske anden måde, end de
havde ment. For de sidder ikke ved hans højre eller venstre
i noget verdsligt rige; men de skal på den yderste dag være
hele jordens fyrster og dommere.
Ville vi derfor grundig vise, hvad vor bøn er, så ville
vi finde, at den i virkeligheden intet andet er end en stammen og uforståelige lallen af et barn, som står ved bordet
og beder om brød eller kød. For vi véd ikke, hvorom vi
skal bede; men de ting og goder, hvorom vi beder, er over
vor fornuft og forstand, og han, som giver dem, er langt
større, så er også goderne og gaverne større, end at vi kan
rumme dem i vort trange hjerte. Herpå læser vi et såre
skønt eksempel om Monika, Augustins moder, som bad
for sin søn, og intet andet begærede af Gud, end at han
måtte befries fra manikæernes afsindige kætteri og lade sig
døbe. Og imidlertid tænkte hun, som en omhyggelig moder, på en ung pige, som hun ville trolove med ham, om
hun atter kunne bringe ham tilrette på denne måde. Men jo
flittigere og indtrængende hun bad, desto genstridigere og
mere forhærdet i sit forehavende blev sønnen, og, som det
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syntes, hendes bøn blev hende til synd. Men da tiden kom,
at Gud ville høre hendes ængstelige og langvarige bøn (for
Gud plejer at tøve med hjælpen), bliver Augustin ikke
alene omvendt og døbt, men hengiver sig ganske og aldeles til teologien og bliver en sådan lærer, som indtil denne
dag lyser i kirken og lærer og underviser den.
Om dette havde Monika aldrig bedt; men hun ville
lade sig nøje med, om hendes søn slap løs af sin vildfarelse
og blev en kristen. Men Gud vil give os langt flere og
større ting, end vi kan bede om, når vi kun ikke bliver
trætte af at bede.
For at bede er ikke, sådan som de uerfarne og rå mennesker mener, et ringe arbejde; men hellige mennesker,
som har været hjemme i åndelige ting, har sagt, at intet
arbejde kan sammenlignes med bønnen. For at bede vil
ikke sige at fremsige et vist antal salmer, eller brøle og
skrige i kirken, sådan som munkene gør, men at have alvorlige tanker, hvormed hjertet sammenligner den person,
som beder, med den, som bønhører, og gør denne sikre
slutning, at om vi end er arme syndere, har vi dog en nådig
Gud, som vil forbarme sig over os, formilde straffen og
høre vor bøn.
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Og om end sådanne hjerter, som er undervist og forvisset ved Guds Ånd og ord, med vished kan slutte dette,
så er dog også dette aldeles sandt, at ingen er af et så dristigt sind, at han skulle vove at bede Gud om så meget,
som han hos sig selv har besluttet at give; men det, at han,
som giver, er for stor, og vi, som beder, er uværdige, dette
hindrer vor bøn, så vi i sandhed ikke véd, hvorom vi skal
bede.
Bønnen om det daglige brød synes næsten at være den
ringeste blandt bønnerne i Fadervor; men hvis vi vidste,
hvilken stor bøn det er, så ville ingen af os fordriste sig til
at oplukke munden og udtale den. Men Kristus har forstået
den, når han siger i Luk 12, 32: Frygt ikke, du lille hjord!
For det er jeres fader behageligt at give jer riget. Som om
han ville sige: Frygt ikke, og vær ikke bekymrede for dette
liv, sådan som hedningerne; for jeres fader har velbehagelighed til at give jer, ikke et timeligt, men et evigt rige.
Tragt derfor efter det himmelske rige og efter, hvordan I
kan overvinde døden og synden. Dette er nødvendige og
vigtige ting og vel værd, at I beder jeres himmelske fader
derom og venter dem af ham.
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Dermed viser Kristus også, at ingen forstår, hvad han
beder om, og at Gud ikke alene vil give os det lidt, hvorom
vi beder, men at det er hans lyst og vilje at give os langt
større og rigere gaver, end vi beder om. Heri hjælper os
Helligånden, som opsender sådanne sukke for os, som vi
ikke begriber og langt mindre kan udsige.
Derfor skal vi slet ikke fortvivle under denne Djævelens og verdens rasen og larmen, imod hvilken vore kirker
beder og lader sig nøje selv med en ringe gave. Og jeg håber, at Gud ikke alene vil høre vor ringe og forsagte bøn
og bevare og opretholde os ved denne lære; men at han
også vil bringe den videre og forplante den fra os og endnu
derved gøre undere, så papisterne, hvor meget de nu end
praler og pukker, må gå aldeles til grunde. Så vil kirkens
bøn også tilintetgøre islam, og vi skal erfare, at der bevises
os langt større velgerning, end vi har kunnet bede ham om,
ja forstå.
Alt dette siger jeg for derved at opvække jer og mig
selv til ikke at fortvivle, enten på grund af vor uværdighed
eller Guds majestæt, som vi tiltaler i vor bøn, eller også
fordi de ting, som vi beder ham om, eller hvilke vi, som
jeg vel kan sige, ikke forstår, når vi beder derom, er for
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store. Ligesom jo Abraham sandelig modtog mere, end
han bad om, os til eksempel, for at vi ikke skal afholde os
fra bønnen eller mene, at den vil være uden frugt og nytte.
For Gud ser til hjertets inderste, og forstår de uudsigelige
sukke, som er i os, og dog ikke forstås af os, vi, der er
ligesom børn, der stammer ved bordet.
Men denne forjættelse, som her gives Ismael, er uden
tvivl blevet vel brugt og højt anslået af araberne, som ved
sine lærere har pukket på den imod Moses og profeterne.
For den blev i tide og snart opfyldt, og blev ikke så længe
forhalet som den, der gaves Isak. Og mens der kun i almindelighed forjættes Sara, at konger skulle nedstamme
fra hende, så nævnes her tolv konger.
Men over alle disse er Isak, fordi Herrens pagt forbliver hos ham, og skønt ismaelitterne er udelukkede derfra,
så er de dog derfor, som jeg ovenfor har sagt flere gange,
ikke udelukkede fra nåden og forjættelsen om salighed.
For derpå kommer det alene an, at der indsættes og forordnes en bestemt stamme, slægt eller familie, inden for hvilken kirken er at finde, og af hvilken Kristus i sin tid skal
fødes. Fra denne familie afskæres Ismael, og den forbliver
alene i Abrahams og Isaks hus.
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Derfor er dette alene en timelig udelukkelse og adskillelse, for at man ikke skal søge kirken enten i Ismaels eller
Keturas børns hus, men i Isaks linje og stamme, ligesom
Guds ord og forjættelse ikke lød til os hedninger, og Kristus ikke er født af vor slægt, men vi dog, såfremt vi tror
på Kristus, ikke udelukkes fra kirken og det evige livs forjættelser.
Kun at vi ikke roser os af vor visdom, men begiver os
derhen, hvor Gud ville kirken skulle være i en bestemt tid;
der vil vi finde den hjørnesten, som sammenslutter jøder
og hedninger. Derfor er der ingen tvivl om, at jo religionen
og Guds erkendelse forblev hos flere af Ismaels efterkommere, som hos præsten i Midjan, ligeså hos Potifar, egypteren, som var store mænd, dog kun på den måde, at de i
troen sluttede sig til Isaks kirke.
Nu til dags er Ismaels efterkommere blandede med
tyrkerne og er, ligesom jøderne, kommet ind i Muhammeds gruelige mørke og gudsbespottelse. Derfor er nu til
dags intet at finde hos dem, som kan sammenlignes med
denne forjættelse.
Men her er der noget, som vel er værd at spørge om,
nemlig hvorfor Gud i denne tekst åbenbart adskiller den
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ene pagt fra den anden? For teksten taler om to pagter; den
første er omskærelsen, hvortil også Ismael kommer, ja
endogså de tjenere, som er født i Abrahams hus eller erhvervede ved køb. Derfor har da også Ismaels efterkommere, som næsten har indtaget og opfyldt hele Orienten og
alle tre dele af Arabien, det lykkelige, det klippefulde og
det øde Arabien, beholdt omskærelsen og alle glædet sig i
og rost sig af sin fader Abrahams navn.
Den anden pagt er den, som Gud her slutter med Isak,
fra hvilken Ismael klart udelukkes. Derfor er denne tekst
et ganske klart bevis for, at der foruden omskærelsens pagt
endnu er en anden, som kun tilhører Isak, og ikke, ligesom
omskærelsens pagt, også Ismael.
Hvad kan dette da være for en pagt? Egentlig intet andet end forjættelsen om Kristus, som Abraham hel vel forstod. Og dette er det, hvorom jeg ofte har talt, nemlig at
Gud altid blander de åndelige og evige forjættelser med de
legemlige og indeslutter dem deri. Den legemlige pagt benævnes udtrykkelig, sådan nemlig, at alle Abrahams efterkommere skulle lade sig omskære; men denne anden pagt
benævnes ikke, er heller ikke betegnet ved nogen særlig
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gerning, og er dog en åndelig pagt om Kristus, frelseren,
som skulle komme.
Sådan overbeviser denne tekst klart jøderne om de to
slags pagter. Omskærelsens pagt, som de gør sig sådanne
store tanker om, er alene en lovens pagt og timelig, og ikke
Isak alene, men også Ismael og hans efterkommere nyder
godt af den; men den anden pagt, fra hvilken Gud udelukker Ismael, og som han alene opretter med Isak, er åndelig
og evig. Omskærelsens pagt gives til vor gerning før Moses’ lov og forordnes for et bestemt folk, dertil i et bestemt
land og for en bestemt tid, nemlig så længe Abrahams efterkommere skulle være. Men Isaks pagt gives ikke vor
gerning, men kommer til os frit og uden vor fortjeneste,
uden navn og uden tid, men dog af Isaks afkom, for at ikke
nogen skulle vente velsignelsen af nogen anden slægt og
folk.
Derfor har de hellige profeter af denne tekst taget sine
prædikener om Kristi rige, som de så var bortvendt og fjernet fra Ismaels hus, der dog var meddelagtigt i omskærelsen. Mod denne rige skat har de frit forkastet omskærelsen
og loven som utilstrækkelige til salighed; men alt har de
tilskrevet Guds søn, der skulle fødes af Isaks hus.
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Sådan henhører denne tekst til forjættelsen om Kristus,
som er langt over al Abrahams ønske og bøn. Og jøderne
gør ilde deri, at de alene hænger sig ved omskærelsens
pagt og ikke langt hellere antager den anden pagt. Derved
bliver de ismaelitterne lige eller vel endnu værre. For disse
søger ikke saligheden ved omskærelsen, sådan som jøderne gør, men ved forjættelsen om Kristus, som de modtager med tro. For det er sikkert: De, som modtog omskærelsen i troen på Kristus, er blevet frelst.
Her skal man også mærke det hebraiske ord moed,
som vi ellers har oversat forsamling, hvorfor den latinske
oversættelse har tabernaculum testimonii, det er vidnesbyrdets telt; men her betyder det en vis, bestemt tid, som
der også 1 Mos 1, 14 siges om sol og måne, at de skulle
være lemoadim, til bestemte tider. For fordi månen har en
bestemt tid, i hvilken den går op, hvori dens skin tiltager
og aftager, er den et såre passende tegn på tiden.
Derfor betyder moed også et bestemt, afgrænset sted,
hvorpå tabernaklet var opslået, og hvor Gud havde befalet,
at man skulle ihukomme ham, det er, forkynde hans ord
og tjene ham. For Guds ihukommelse er intet andet end
prædiken om Gud. Det vil han, at vi mennesker flittig skal
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se hen til og give agt på, som Kristus siger i Luk 22, 19:
”Gør dette til min ihukommelse”. For hvor Gud har sine
lærere, som prædiker om hans navn, dér vil han lade sig
finde, bønhøre og velsigne.
Men derfor befaler Gud dette, for at jøderne ikke
skulle vandre hid og did i mange slags afguderi og gudstjenester. Han vil ikke, at man skal komme sammen under
ethvert træ; men dér vil han man skal forsamle sig, hvor
han har opslået telt for sit navn. Dette betyder moed, et
bestemt sted. Når der sådan i Sl 74, 8 står: De opbrændte
alle Guds forsamlingshuse i landet, står der på hebraisk:
de opbrændte alle moed i landet, og det betyder ikke alene
fester og fuldmåner, men også synagoger og skoler, hvori
man kommer sammen. For sådan var der befalet i loven,
at levitterne i alle skoler på visse dage skulle læse og lære,
og disse byer, hvor denne læsning og undervisning foregik, kalder de moadim. Men til ofrene var et særligt sted
bestemt i Jerusalem, hvor man ikke alene lærte, men også
ofrede. I den samme Salme 74 står der også i v. 4: Dine
modstandere brølede midt inde i din forsamling; dvs. hvor
dit ord læres. Men her betyder moed en vis og bestemt tid.
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v22. Da Gud var færdig med at tale med Abraham, steg han op
fra ham.

Dette har Moses tilføjet som en slutning på denne historie,
som han herved vil prise for os, fordi den indeholder en så
lang samtale af Gud med Abraham. For dette er det fornemste, at Gud taler, det næste derefter, men langt derfra,
er at vi gør alt, som han har foreskrevet os i sit ord.
Men denne slutning viser, at Gud havde nedladt sig i
en eller anden synlig skikkelse, da han samtalede med
Abraham. Det plejer vel at være det sædvanlige, at han taler ved patriarkerne og dem, som er i det offentlige prædikeembede. Desuden plejer han at åbenbare sig i drømme,
som han gjorde i Betel og Aj, undertiden også i et syn, når
et menneske henrykkes og mener, at han er uden for sit
legeme, sådan som det gik Abraham ovenfor i 15, 5, hvor
Gud førte ham ud og bød ham tælle stjernerne. Men her
åbenbarede han sig i en eller anden synlig skikkelse og
talte med Abraham i egen person, ikke ved et menneske
eller en engel.
Og dette er årsagen, hvorfor Skriften giver Abraham
denne ære, at den kalder ham Guds ven, Es 41, 8, ligesom
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også Kristus i Matt 12, 50 ikke kalder apostlene sine tjenere, men venner. Nu er det en såre stor og herlig ting, at
vi har en Gud, som taler med os og omgås med os.
Og vi har også denne gave; for om Gud end ikke åbenbarer sig for os i en særlig skikkelse, sådan som han gjorde
for Abraham, så er dette dog en fælles og såre venlig og
nådig åbenbaring, at han tilbyder og åbenbarer sig for os
i ordet, i nøglernes brug, i dåben og alterets sakramente.
Men det går os hermed, som man siger i ordsproget: Hvad
der bliver for almindeligt, det foragtes; ligeledes: Hvad
man ser for sine øjne, roser man ikke, og Salomos Ordsp
20, 14: Det er dårligt, det er dårligt, skal køberen sige; men
når han går bort, skal han rose det.
For der er ingen iblandt os, som ikke skulle have hjertelig lyst til at se Moses, David, eller også Augustin, Ambrosius og sådanne herlige mænd; men hvis de endnu levede og færdedes iblandt os et eller to år, ville de visselig
foragtes af os; ja, om end engle færdedes iblandt os, ville
det gå dem ganske på samme måde. Ganske vist ikke, fordi
de hos os mistede noget af sin glans og herlighed, men
fordi vi af naturen er tilbøjelige til at blive kede af og for-
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agte en ting. Derfor kan vi lige så vel rose os som patriarken Abraham; ja, havde Abraham oplevet og set, at Gud
forholdt sig så venlig mod os, daglig omgikkes og talte
med os ved prædikeembedet, i dåben og Herrens nadver,
ville han har undret og glædet sig til døde derover.
Munkene praler meget af legenderne om sine fædre,
såsom Benedikt, Bernhard osv.; men i sandhed, i almindelighed talt omgås Gud og taler meget venligere med enhver kristen, end de kan rose sine fædre for. Ja, hvis det
beroede på mig alene, ville jeg ikke, at Gud skulle tale med
mig fra himlen eller vise sig for mig; men det ville jeg, og
derom beder jeg daglig, at jeg må holde min kære dåb ret
i agt og ære og takke Gud, fordi jeg ser og hører mine
brødre, som har Helligåndens nåde og gave og ved ordet
kan trøste, oprejse, advare, formane og lære; for hvilken
bedre og gavnligere åbenbarelse af Gud ville vi vel ønske
os?
Men sådanne høje ting foragter, de stolte og trygge ånder desværre, og blandt os selv er disse almindelige åbenbarelser ved ordet, dåben og nadveren ringe. For vi anser
dem ikke sådan, som vi skulle anse dem; men det ville vi
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holde for priseligt, om Gud ville tale med os i synlig skikkelse, sådan som Müntzer pralede af, at Gud talte med
ham; men udfaldet viste, hvad det var for en Gud, nemlig
Satan, der altid tragter efter den guddommelige majestæts
ære.
Dette skal man ofte foreholde folk, og det gentages
ikke uden årsag så ofte af mig. For hvis vi ville sammenligne Abraham med os, vi som lever i Det Nye Testamente, så ville vi finde, hvis vi kun ret ville holde det ene
imod det andet og sammenligne det, at Abraham er langt
under os. Ganske vist er de enkelte gaver hos ham større;
men dog har Gud ikke holdt sig nærmere eller venligere
mod ham, end mod os. Og lad det være en stor ros og ære,
at man har sådanne åbenbarelser; men hvad større og
bedre havde vel Abraham deraf, end at Gud talte med
ham? Men dette overgår også os, og det daglig, så ofte og
på hvad sted vi vil. Når du lader dig døbe eller går til den
hellige nadver, hører du vel et menneske; men det ord, som
du hører, er ikke et menneskes, men den levende Guds ord.
Han døber dig, han tilsiger dig dine synders forladelse,
han byder dig håbe på hans nåde og barmhjertighed.
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Men nu er det dog en stor utaknemlighed, at man foragter disse Guds åbenbarelser eller hans åsyn, som Skriften kalder det, og i stedet for det søger andre åbenbarelser.
Derfor gik det med rette sådanne folk i pavedømmet sådan, at Djævelen narrede og bedrog dem med tåbelige og
dårlige åbenbarelser, som dog munkene endnu højt priser
og udsmykker, og paverne selv har udråbt dem og bekræftet dem med sit vidnesbyrd.
Men sådanne ting skal man læse med eftertanke og
ikke straks tro, hvad en anden siger; men efter troens rettesnor og regel skal man prøve alle åbenbarelser, og
spørge efter og se til, om de også stemmer med vor tro,
eller om de, som sædvanligvis sker, er imod det åbenbarede ord. For sådan vil Moses også at man skal dømme om
profeterne, at man, når de kommer frem med noget mod
det åbenbarede ord, ikke skal høre dem, om de så end gør
tegn og undere, 5 Mos 13, 1 ff.
Nu vil jeg ikke nægte, at nogle åbenbarelser er sande,
som de, som man fortæller om Dionysius og andre. Dog
bryder jeg mig ikke om dem. Ikke fordi jeg ganske foragter dem; men fordi jeg véd, at de intet er imod vor dåb og
vort sakramente, ja imod enhver kristen samtale, som jeg
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kan holde med enhver kristen og gudfrygtig broder; for
dette er de for alle fælles åbenbarelser og så visse, at de
ikke kan skuffe nogen.
Så lær nu her dette, at man i hele livet og i alle gerninger og sager især skal se hen til Guds ord. Ganske vist
åbenbaredes Gud på en særlig vis for patriarkerne enten i
drømme eller i syner, eller ved andre patriarker, eller ved
engles røst; men sådanne åbenbarelser begærer vi ikke,
men lader os nøje med de åbenbarelser og det Guds åsyn,
som vi ser i dåben og i hele det kirkelige embede, og takke
ham derfor af ganske hjerte. For her bliver den ene broder
den andens engel, forlader ham hans synder, trøster, underviser, forvisser, advarer, formaner ham osv.
Dette er vore åbenbarelser, som vi med rette agter højt;
for derved erkender vi Gud og får det evige liv. Derfor skal
man gøre forskel mellem legenderne eller fortællingerne
om menneskenes liv. For hvis Gud ikke vil åbenbare sig
for mig på synlig måde, sådan som for Abraham, begærer
jeg det heller ikke; ja, hvad endnu mere er, jeg ville ikke
tro, at der var en Gud til, hvis jeg ikke blev tvunget dertil
ved Skriftens åbenbare vidnesbyrd. For til det evige liv har
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jeg nok i, at jeg er døbt, at jeg hører evangeliet, at jeg ved
nøglernes kraft absolveres fra mine synder.
Vil nu Gud tale til mig i drømme eller i søvne, og give
mig vink og advarsler i timelige ting, sådan som han advarede de vise, da de atter ville drage til Herodes, Matt 2,
12, så er jeg glad derved; men til det evige liv behøver jeg
ingen andre åbenbarelser; derfor begærer jeg hellere ingen, og hvis de hændtes mig, ville de vække min mistanke,
på grund af Satans list og skalkhed, som påtager sig skikkelse af en lysets engel, 2 Kor 11, 14. For i dåben og prædikeembedet åbenbarer Gud sig fuldkommen og rigelig
nok for mig.
Som Paulus siger i Tit 3, 4-7: ”Da Guds, vor frelsers,
godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste
han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men
fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der
genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål
udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort
retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til
evigt liv.”
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Dette er et dyrebart og sikkert ord. Hvis du derfor læser de helliges historier, og deri finder underfulde gerninger og underfulde åbenbarelser, så læs dem med god eftertanke, og vær ganske vis på, at ingen åbenbarelse er herligere og rigere eller gavnligere for os, end denne ganske
almindelige, som de kristne har, ved hvilken hele kirken
består, plejes og opretholdes. Dette er den for alle fælles
og fuldkomne åbenbarelse; men de andre, som Abraham
og profeterne havde, er kun stykkevis.
Om munkenes løgn, som ikke fortjener, at man ser
dem eller tænker på dem, taler jeg ikke. For det er for størstedelen Satans blændværk og gøgleri, som går ud på, at
folk derved skal bedrages og forføres; derfor skal man
prøve dem efter troens og Den Hellige Skrifts regel. Gregors åbenbarelser er såre berømte, som han selv anså for
sande, så han ved sit eksempel fyldte kirken med vildfarelser. For han troede, at han så og hørte de helliges sjæle,
som bad om hjælp og forbøn, ikke af den herre Kristus,
men af de levende hellige på jorden, ligeledes om bidrag
og befordring af gode gerninger, som almisser, messer, faste osv.

649

Men sammenlign dette og prøv det efter Skriftens regel, så vil du finde, at alt sådant intet gavner de døde eller
virker til det evige liv. Men Gregor lod denne regel fare og
anså det for sandfærdige ting, og gav derved et eksempel
og en vejledning for alle munke til også at gøre sådan og
lære sådanne løgne i kirken; derover blev det mundtlige
prædikeembedes og de sande og gavnlige åbenbarelsers
ære fordunklet, og sådanne løgne, ja Djævelens fordærvelige bedrag, bestyrkede og befordrede.
Men nu er det en stor gave, at Gud af sin nåde og barmhjertighed atter har antændt dette sit ords lys, så vi kan
vide, hvor vi skal søge Gud og rettelig finde ham, nemlig
ikke i Rom eller i Spanien, men i dåben, i evangeliets prædiken, i nøglernes brug, ja hos enhver broder, som med
mig tror på Kristus og bekender ham. Dette er åbenbarelser, som er fælles for alle kristne, og denne enkelte og særlige åbenbarelse, som Moses beskriver i denne tekst, har
intet større eller priseligere, end at Gud taler med Abraham
som med en ven. Og dette har vi, om vi vil, lige så godt, ja
rigeligere, end Abraham. Hvis han derfor levede, ville han
uden tvivl vredes på os, fordi vi satte så ringe pris på og så
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groft foragtede denne ære og disse den guddommelige nådes og barmhjertigheds rige skatte.
Derfor priser også Moses denne velgerning hel herlig.
Hvor er, siger han 5 Mos 4, 7, så stort et folk, som Gud
holder sig nær til, som Herren vor Gud til os, så tit vi kalder på ham? Sådan priser også Esajas i 31, 9, at Herren har
ild i Zion og ovn i Jerusalem. Men egentlig er vor ære i
Det Nye Testamente langt større. For vi har ikke alene en
Gud, som holder sig nær til os, men som også bor legemlig
iblandt os, og skønt vi ikke ser hans person ansigt til ansigt, så åbenbarer dog hans ord og hans gerninger sig for
os. Nu bliver Abrahams lydighed prist og foreholdt os til
eksempel.
v23–27. Netop den dag tog Abraham sin søn Ismael og alle
dem, der var født i hans hus, og alle dem, han havde købt, alle
af mandkøn i Abrahams hus, og omskar deres forhud, sådan
som Gud havde sagt til ham. Abraham var nioghalvfems år, da
hans forhud blev omskåret, og hans søn Ismael var tretten år,
da hans forhud blev omskåret. Netop den dag blev Abraham og
hans søn Ismael omskåret. Og alle mændene i hans hus, såvel
de, der var født i huset, som de fremmede, han havde købt, blev
omskåret sammen med ham.

Dette tjener alt sammen til at prise Abrahams lydighed,
som vi dog skal betragte på den måde, at vi ikke mener,
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han blev retfærdig ved den. For gerningerne gør ikke personen retfærdig, men personen, som nu er retfærdig, gør
også retfærdige gerninger. Dog udrette gerningerne dette,
at troen derved øves og formeres. For mens Abraham viser
lydighed og lader sig omskære tilligemed sine tjenestefolk, tænker imidlertid troen på Gud, som giver og opfylder forjættelsen.
Sådan befaler Peter os i 2 Pet 1, 10, at befæste vort
kald og vor udvælgelse ved gode gerninger. For de er et
vidnesbyrd om, at Guds nåde er kraftig i os, og at vi er
kaldet og udvalgt. Men en ørkesløs tro, der ikke har sine
øvelser, dør og udslukkes snart; men er troen udslukket,
da er det uvist, om vi er kaldet og udvalgt. Den derimod,
som vandrer i troens stadige og daglige øvelse, kan slutte
og være vis på, at han ikke er i den flok, som er imod Kristus, men med Kristus og for Kristus, og kan sige: jeg fornægter ikke ordet, forfølger heller ikke kirken; derfor er
jeg kaldet og udvalgt til Guds rige.
Men når jeg falder af svaghed, står jeg op igen, lader
min synd gøre mig ondt og beder om nåde, og forstår således af bodens og kærlighedens gerninger, at jeg er en af
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dem, som er reddet af branden i Babel eller af verdens fordærvede masse, Åb 18, 9. Om end denne lydighed ikke
retfærdiggør, så styrker den dog troen og bringer den for
lyset, så man kan se den. Derfor siges der i Åb 22, 11: Den
retfærdige blive fremdeles retfærdig. For ligesom de, der
øver sig i vantroens gerninger, tager stedse mere og mere
til i vantro, og synden styrkes ved denne daglige øvelse,
sådan forøges og forbedres troen i dem, som øver sig i
gudfrygtighed og gode gerninger, så de med vished kan
slutte, at de hører til kirken.
Men det er intet simpelt eller ringe eksempel på troen,
som her foreholdes os. For hvad kunne man finde på, som
var barnagtigere, tåbeligere, urimeligere, ja mere skammelig og uren, end at Abraham, nu næsten en hundredårig,
sådan straks på den dag, da Gud havde befalet ham det,
omskæres med hele sit hus, uden, sådan som vi plejer, at
tviste med sig selv eller forske og spørge efter, hvorfor
Gud pålægger ham denne lydighed; men straks Gud farer
op fra ham, kalder han sine sammen og udfører denne
Guds befaling. En sådan lydighed afbilder vi os rimelig til
eksempel, som vi skal følge.
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Før i tiden har munkene talt meget og mangt om lydigheden, nemlig at nogen lydighed har noget af sit eget, en
anden derimod lidt af sit eget. For ofte befales os noget
sådant, som vi gør med glæde og uden noget besvær. Når
sådan en munk fik befaling til at gå ud iblandt folk; denne
lydighed agter man ikke stort, fordi man sagde, den havde
noget af sit eget. Når der derimod blev påbudt en urimelige
eller besværlige ting, og han dog påtog sig det med villigt
og glad sind, da var dette, efter deres ord, en lydighed, som
ikke havde noget af sit eget, og den blev herlig prist og
lovet, om den så end gik ud på tåbelige og barnagtige gerninger.
Men vil nogen se et fuldkomment eksempel på lydighed, han se her patriarken Abraham, hvordan han øver sin
tro på omskærelsen. For havde han villet handle efter sin
fornuft og tvistet med sig selv, da havde han sagt: Hvortil
nytter det, at man netop omskærer dette lem på legemet?
Havde ikke Gud kunnet udse sig et andet, mere ærbar lem?
For dette kan man ikke røre ved uden skam og spot, især
på voksne og gamle mennesker.
For Adam blev sandelig bedraget af denne ene tanke,
at han ikke lod sig nøje med Guds bud, men også tragtede
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efter og ville vide, hvad der var årsagen, hvorfor Gud
havde befalet ham at afholde sig fra dette ene træ alene.
For så snart man er kommet på sådanne tanker, lader man
enten Guds bud fare, eller sætter sig op derimod og gør,
hvad der strider imod det. Derfor er denne tanke og dette
spørgsmål: Hvorfor? En såre fordærvelig tanke og bringer
med sig en sikker undergang, især når vi vil fare for højt
og filosoffere om udvælgelsen.
Derfor skal vi tænke på Abrahams eksempel her, af
hvilket vi lærer, at vi atter må blive til børn for Gud og
ikke gruble over, hvordan eller hvorfor Gud befaler dette
eller hint, men skal alene se hen til, at Gud har befalet det,
og ham må man adlyde. For havde ikke Abraham også haft
grund til at gruble, om han havde villet følge sit hoved?
For hvad særligt eller priseligt er der vel ved omskærelsen? Den er ikke alene unyttig, uanseelig og lidt agtet, men
den er også en skammelig og tåbelig ting.
Derfor tænker fornuften, at Gud vel havde kunnet befale noget bedre, nyttigere, mere passende og iøjnefaldende, ved hvilket Abraham bedre havde kunnet øve både
sin tro og lydighed, end en så bespottelig og tåbelig gerning, som Abraham, der nu var en hundredårig, umulig
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kunne udføre uden åbenbar skam. Men den hellige mand
grubler ikke herover, men lader det være sig nok, at han
véd, Gud vil, at han skal gøre det; derfor adlyder han også
straks og bryder sig hverken om sine eller andre folks tanker og meninger. En sådan lydighed fortjener, at man priser den og opstiller den som eksempel, da den intet har af
sit eget, men alene hænger ved Guds bud.
Sådan skal også vi, efter at vi ved Guds nåde og barmhjertighed er blevet retfærdige og kaldet til de helliges
samfund, for at kæmpe under Gud, uden al spørgen og
modsigelse gøre, hvad der befales os og ikke tragte efter
ting, der er os for svære, som Sirak befaler i 3, 22; men
den, som ikke ophører at forske efter højere ting, end det
sømmer sig for ham, og stadig grubler over, hvorfor Gud
befaler dette eller hint, han vil ved dette sit hvorfor, blive
stødt ud af Paradiset, ligesom Adam. For dette kan den
guddommelige majestæt ingenlunde tåle og det er os umuligt at udforske det.
Da Herren ved sin sidste nadver begynder at vaske sine
disciples fødder og kommer til Peter, vil han ikke lade det
ske: Vasker du mine fødder, siger han Joh 13, 6, og det af
kødelig visdom og forstand, fordi han ikke ser, hvorfor
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Kristus påtager sig denne gerning; men Kristus vil ikke
indlade sig på flere ord med ham om, hvorfor han gør det,
men afviser spørgsmålet og formaner ham til lydighed:
Hvis jeg ikke vasker dig, siger han, har du ingen del med
mig; da lader Peter sin grublen fare og begærer, at han skal
vaske, ikke hans fødder alene, men hele legemet.
Sådanne tanker skal vi også have og beskikke os til,
når Gud befaler os noget, at adlyde ham uden knurren og
modsigelse; da vil vi befæste vort kald, som vi ellers, når
vi er ørkesløse, eller vil spekulere og gruble meget, ikke
har så vist, men meget mere kunne miste.
Men desværre, denne lydighed efterstræber Satan og
hindrer den. For fordi han har bortvendt sig fra Gud, vil
han gerne, at også vi skal vende os bort fra ham; derfor
hindrer han os i denne lydighed og tragter efter at optage
og plage os med unyttige og såre fordærvelige spørgsmål
og tanker. Derfor var der ingen ende på grublerierne i pavedømmet, så, hvis man ville sammenfatte hele papisternes lære i ét ord, kunne man rimelig sige, at den intet andet
er, end det ene spørgsmål: Hvorfor?
Derfor skal man imod sådan anfægtelse holde sig til
dette eksempel, nemlig at Abraham, da han nu er hundrede
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år gammel, ikke grubler meget over denne stygge og tåbelige gerning med et uanstændigt lem, men, fordi han hører,
at Gud vil have det sådan, adlyder ham uden spørgsmål og
grublen, og tillige bringer sin søn og alle sine tjenestefolk
til sådan lydighed.
Til Saul lader Gud sige, at, han skal dræbe alle amalekitterne og ødelægge alt deres erobrede gods, 1 Sam 15, 3
ff. Da han nu begynder at gruble over dette bud, om det da
også er godt at adlyde Gud heri, tager hans fornuft anstød
af, at det skikker sig ilde og er ganske urimeligt, og mener,
man kunne stille bedre med sagen, eftersom Gud jo har
mere behag i godhed og barmhjertighed, end i tyranni.
Derfor lader han kongen beholde livet, sparer også den
bedste del af byttet, i den hensigt, at hans gudstjeneste derved skulle blive desto prægtigere. Men denne ulydighed
bliver så prægtig, at Saul forkastes tilligemed hele sin efterfølgende slægt; for lydighed er bedre end offer, 1 Sam
15, 22.
Derfor skal ingen tage sig til, ved Guds bud at skrive
dette slemme og fordærvelige ord: Hvorfor? Men når man
véd, hvad der er Guds bud, skal man straks adlyde uden
nogen indvending og grublen, og mene, at Gud er klogere
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end vi. For den, der grubler over, hvorfor Gud befaler dette
eller hint, tvivler sandelig, om Gud er vis, retfærdig og
god; men hvordan kan man begå en grueligere synd og en,
som Gud mindre kan tåle, end en sådan tvivl? Derfor skal
vi blindt tro. Dette sømmer sig for os, men ikke at gruble.
For sådanne ting er os alt for høje til, at vi skulle kunne
gruble eller spekulere dem ud.
Hvis Gud ville følge vort råd, så ville han i denne time
dræbe tyrken og paven; heller ikke ville han sådan lade
Satan rase efter al sin onde vilje, og enhver ville anse dette
for en god og gavnlig gerning. Men Guds visdom viser, at
dette er tåbelige tanker; ellers ville han lade det gå sådan.
Hvis derfor nogen spørger, hvorfor Gud giver de ugudelige så meget rum og lader dem rase så længe, da er det
nok med dette svar, at det behager ham sådan, og det altså
er os nyttigt og gavnligt; ellers ville det gå anderledes.
Men den, der ikke lader sig nøje med dette svar og denne
grund, men vil gøre videre efterforskning efter Guds råd
og mening, han giver sig ud i samme fare, som den, hvorved Adam i Paradiset kom i nød og ulykke.
Derfor skal vi jage dette nysgerrige og fordærvelige
spørgsmål ”hvorfor” langt fra os og sige: Gud, som alene
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er vis, være ære, men os skam. I Paradis åbnede Satan vore
øjne; men nu har vi i vor livstid nok at bestille med atter
at tillukke dem. For at Adam fik åbnede øjne, var for alle
hans efterkommere årsag til død og fordømmelse.
Sådan priser Moses såre herlig Abrahams tro og lydighed, at han bortrydder alle hindringer og forargelser og adlyder Guds bud uden al grublen og indvending; ikke tænker sådan som vi: Hvorfor befaler Gud mig netop dette?
Hvad nytte kan der vel være i en så styg og skammelig
ting? Kan da just jeg, som nu har hundrede år på nakken,
ikke blive salig, med mindre jeg lader mig omskære? Men
han knækker halsen på dette fordærvelige og nysgerrige
spørgsmål: ”Hvorfor” og river det med rod og stamme ud
af sit hjerte; tager sin fornuft fangen og slår sig til ro alene
dermed, at han, som befaler dette, er retfærdig, from og
vis, derfor kan han jo ikke befale noget, uden hvad der er
retfærdigt, godt og viseligt, hvordan så end fornuften dømmer og forstår det.
For Guds domme er ubegribelige, og fornuften med al
sin klogskab kan ikke nå dem. Så snart den derfor foretager sig at disputere derom, falder den ikke alene og bedrages, men geråder derved også i gudsbespottelse. Derfor
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skal vi lade os nøje med at høre ordet og forstå, hvad Gud
befaler os, om vi end ikke forstår grunden, hvorfor han gør
det.
Derfor er dette et såre skønt eksempel, som man rimelig skal forundre sig over, ikke alene for Abrahams persons skyld, men også fordi han havde en sådan anseelse
blandt sine tjenestefolk, at han bevægede og overtalte dem
alle til, at de ikke måtte tage forargelse af denne stygge og
skammelige gerning. Sådan var Abrahams hus, lader det
til, ikke andet end en kirke og menighed, som såre flittig
og hellig var beskikket og vant til gudstjeneste og lydighed
mod ordet. Derfor er det da intet under, at han med sin
menighed udrettede sådanne herlige ting og slog fire mægtige konger.
Og hvad skulle vel mangle os i, at vi kunne overvinde
og slå tyrken, når vi kun har et sådant hoved? For at Abraham er så troende og i sin tro så enfoldig, og at alle hans
tjenestefolk uden nogen indvending adlyder Gud, så snart
de så hans befaling, og ikke forarger sig derover, at det er
en skammelig gerning at se til, det er store ting; men det
følger sin fromme og gudfrygtige husfaders og præsts eksempel.
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Derfor skal vi også lære at slå alle spørgsmål ud af
hjerte og sind og vandre enfoldig i Herrens navn og gøre,
hvad Gud befaler os, det være tåbeligt, forargeligt eller
farligt. For er Guds bud derhos, da er også det, som for
fornuften er en styg og skammelig gerning, den allerskønneste og helligste gerning. For der er intet større eller
bedre smykke end Guds ord; og fordi omskærelsen havde
dette smykke, var den en hellig og Gud velbehagelig gerning.
Men nu sagde jeg ovenfor, at omskærelsen ikke skulle
stå ved magt evindelig, men kun en tidlang, hvorfor den er
opløst i Det Nye Testamente, mens kun dens betydning er
forblevet, nemlig kødets og syndernes dødelse; for kødet
må have at bestille med mange slags anfægtelser og forargelser for at befries fra sin tryghed og få anledning til
at øve sig i Guds ord og påkaldelse.
Det er ganske vist noget, som man kan tage forargelse
af, at de, som alene er Guds folk og kan glæde sig i den
sande og rette lære og religion, alligevel lægges under korset, myrdes af paven og hans tilhængere og plages på
mange slags vis, mens derimod Guds fjender og Satans
egne kirker triumferer og er i stor ære.
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Til denne forargelse komme desuden også andre særlige besvær, som de hellige altid må føle og bære i sit
hjerte og på sit legeme. Men lid du alt sådant med tålmodighed; bed og pas din gerning og tænk sådan: Se, Abraham lod sig uden al modsigelse omskære, og også de små
børn blev underlagt det samme kors, så snart de var blevet
otte dage gamle; derfor lid også du din del. Sådan vil vi af
Abraham ikke alene lære, hvordan vi bliver retfærdige for
Gud, men i ham også have et eksempel på en sand lydighed, hvor tåbelig den så end kunne synes for fornuften.
For uden al tvivl lo hedningerne af den gamle patriark,
der ikke kunne tåle omskærelsen uden smerte. Men hvordan det end er dermed, skammer Abraham sig ikke, men
gør, hvad der er ham befalet, og lader sig ikke forarge ved,
at han havde levet så længe uden omskærelse og nu først
må antage og tåle den, da han er hundrede år gammel. Så
skammer heller ikke Ismael sig, der nu er tretten år gammel, ved at blottes, vægrer sig heller ikke for smerterne.
Sådan tåler også alle tjenestefolkene, som tilhørte huset og
var købt ind i det, i et barnligt og enfoldigt sind denne
skam uden noget spørgsmål og nogen klage. Derfor behager de Gud og bliver salige ved troen på det velsignede
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afkom. Men de, der ikke underkaster sig dette eksempel
og i enfoldig og barnlig lydighed antager ordet og er det
lydige, de vil ved sit skadelige og fordærvelige spørgsmål
”hvorfor”, ligesom Adam falde i ulydighed, død og fordømmelse.

664

Attende kapitel
v1. Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham,
mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen.

Som jeg også ovenfor sagde, er Abrahams nioghalvfems
år såre vel at mærke fremfor de andre på grund af mange
store ting, som tildrog sig i det. For i det befaledes og skete
først omskærelsen, dertil begge forjættelserne, den åndelige og den legemlige, efter at forhen Abraham var draget
til kamp mod de fire konger i Palæstina og havde befriet
sin broder; i det omkom og ødelagdes også sodomitterne,
og, hvad der er det fornemste, Gud åbenbaredes nogle
gange for Abraham og talte venlig med ham.
Men summen og indholdet af dette følgende kapitel er
dette, at Gud nu vil bekræfte og stadfæste forjættelsen om
Isak. For i forrige kapitel forjættes der Abraham, at han
skal få en arving med Sara, og Herren selv giver ham navnet Isak, fordi Abraham havde leet deraf. Men nu var Sara
ikke til stede derved, og det lader til, at hun ikke troede
Abraham, da han fortalte hende dette, hvorfor da forjættelsen her gentages, så Sara ikke, sådan som før, skulle
høre den af Abrahams mund, men af Gud selv, om hvem
teksten her siger, at Sara stod bag ham, det er, at han
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vendte hende ryggen, for derved at vise, at Sara ikke troede, førend hun blev hårdt tiltalt og revset.
Sådan forjættes nu Isak for anden gang, og denne tekst
om forjættelsens børn er blevet herlig og rigelig behandlet
af Paulus, som deraf slutter, at mennesket bliver retfærdigt
ved troen og ikke ved loven eller gerninger, og med denne
grund tilintetgør han al jødernes hovmodighed og formastelighed for deres kødelige fødsels skyld. For skal fødslen
efter kødet gælde noget, hvorfor gøres der da forskel mellem Ismael og Isak? Men ligesom Isak er født efter forjættelsen, men forjættelsen kræver tro, sådan regnes ikke de
for Abrahams børn, hvis naturlige fader Abraham er, men
de, som tror efter den troende Abrahams eksempel, hvad
enten de er af hedningerne eller omskårne.
Og denne tekst bliver, fordi den er den fornemste, efter
Skriftens almindelige brug bekræftet med to slags vidnesbyrd, ligesom Josef sidenhen ser to drømme om køerne,
som betyder det samme. Måske kunne folk, som er uerfarne i den guddommelige skrift, anse dette for en ugrundet og urimelig gentagelse; men det havde sin store årsag,
at en ting blev gentaget to gange. For derved ophævedes
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den største forargelse og afhugges al grublen om den kødelige fødsels særlige ære og fortrin, og de menneskelige
kræfters formastelighed, som ellers ingen ende havde taget.
Sådan tjener gentagelsen af forjættelsen til, at derved
denne knude ikke alene opløses, men ganske afskæres, så
både jøderne, som forlader sig på sin kødelige fødsel, og
hedningerne, som bygger på sin egen kraft og dygtighed,
kunne se, at Abrahams rette afkom er født efter forjættelsen.
For skønt Isak er født af Abrahams kød, er han dog
født af kødets uformåenhed, al den stund både fader og
moder i henseende til sit kød næsten var uddøde og af alderdom udygtige til at avle børn. For forjættelsen, som de
griber med troen, gør det uddøde kød ligesom levende på
ny, så du må vide, at Isak ikke så meget er født af kødet
som af forjættelsens kraft.
Dette er det fornemste stykke i dette kapitel, hvorved
troens retfærdighed bevises mod den formastelige tillid til
gerningen og egen retfærdighed. Dernæst foreholdes os
også her et såre skønt eksempel, som angår den ydre tugt
og vandel, nemlig på gæstfrihed. For det tredje skal man
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heraf mærke dette særlige, kraftige vidnesbyrd om artiklen
om Den Hellige Treenighed, nemlig at der åbenbarede sig
tre mænd for Abraham, og at Moses altid taler sådan om
dem, som om de var én mand eller person. Men dette vidnesbyrd vil vi gemme til senere, og nu tale om gæstfriheden.
v2–5. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da
han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig
til jorden for dem. Han sagde: »Herre, hvis jeg har fundet nåde
for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt
vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under
træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da
jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre.« De svarede: »Gør blot, som du siger.«

Denne tekst har forfatteren af Hebræerbrevet set hen til,
og deraf har han taget de ord, hvormed han priser gæstfriheden og formaner de kristne dertil, når han siger i 13, 2:
”Glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har
nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.” Men
nu er gæstfriheden på alle steder, hvor kirken er. For den
har altid så at sige en fælles pung og kasse, al den stund
den har denne befaling Matt 5, 42: ”Giv den, som beder
dig”, og kirken skal vi alle tjene og forsørge den, ikke
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alene med lære, men også med hjælp og velgerning, for at
både ånden og kødet i den kan finde vederkvægelse og
trøst.
Men især skal man med hjælp og godgørenhed møde
de fremmede, som sædvanligvis lider nød. For hvad Kristus på den yderste dag vil udtale for en dom over de hårde
og ugæstfrie, har han klart givet at forstå i Matt 25, 43: Jeg
var fremmed, og I tog jer af mig; ligeledes v40: sandelig
siger jeg jer: Hvad I har gjort for én af disse mine mindste
brødre, har I gjort mod mig.
Hvordan kunne denne dyd prises højere og herligere,
end at de, som er gæstfrie, ikke tager sig af et menneske,
men Guds egen søn? Og hvad er derimod værre, end at
være ugæstfri? For du forstøder af dit hus ikke et menneske, men Guds egen søn, som har lidt på korset og er død
for dig. Ham vil du ikke tage til dig blot én dag eller unde
ham en plads i dit hus, hvor han kan sover. Men hvad for
straf mener du vel der vil følge på sådan ubarmhjertighed
og råhed? Vil derfor nogen være et ret lem af kirken, skal
man komme i hu at være gæstfri, hvortil ikke alene dette
den hellige patriarks eksempel, men også mange herlige
vidnesbyrd af Skriften lokker og formaner os.
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Denne de tre mænds åbenbarelse er Herrens åbenbarelse, og idet Abraham modtager dem som gæster, modtager han Herren selv. Men det lader til, at de åbenbarede
sig i en simpel og ringe skikkelse, sultne og medtagne af
rejsen, som om de nylig var sluppet løs af et hårdt fængsel.
For at Abraham anså dem for sådanne, det vise hans ord.
Men Abraham havde lært at være gæstfri på en dobbelt
måde og af to årsager; først af patriarkernes tugt og undervisning og kirkens skik og brug. For disse lærte sine børn
gæstfrihed som en dyd, der lå kirken allernærmest. For det
kan ikke slå fejl: Fordi ordet læres i den, men Satan er dets
fjende og en morder og løgner fra begyndelsen af, må der
forefalde mange slags fare, nød og ulykke i den.
For hvor kun Gud taler, om det så end er i Paradiset,
ophører Satan ikke at rase med forførelse, bedrag og mord,
indtil han får Adam ud af Paradiset og gør ham til en fremmed og elendig. For dette har han gjort fra verdens begyndelse af, også uden for Paradiset, mod kirken. Mod de
fromme har han ophidset hele verdens had og fjendskab,
og da Gud af sin godhed ikke har tilladt ham at udøve sin
onde vilje og rasen mod deres legeme eller sjæl, har han
kastet sig på deres ejendom og fordrevet dem fra deres
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gods og bragt dem i elendighed og fattigdom, på hvad
måde han kun har formået. Dette har de hellige patriarker
godt set og derfor flittig befalet og indprentet sine børn, at
de gerne skulle huse stakkels husfolk, som med hustru og
børn var fordrevet fra sit, ligesom småfugle fra sit rede, og
bevise dem alt godt, al villighed og venlighed.
Og kirken har til alle tider været tilflugtssted for de
elendige og fattige. For ligesom Kristus i Luk 11, 21 siger,
at den stærkt bevæbnet bevogter sit pallads, indtil en stærkere kommer over ham, sådan er det altid gået de fromme,
at når ordet var i gang, var forfølgelse og elendighed almindeligst. Da nu til dags af Guds overstrømmende godhed ordet nu atter er kommet rigelig for dagen, raser Djævelen atter og gør ved paven, hans biskopper og ugudelige,
tyranniske fyrster verden fuld af fattige, som ynkelig vandrer omkring i elendigheden, lider hunger og tørst, trykkes
og plages på mange slags måder. Derfor må der være en
og anden from Lot og Abraham, og en og anden from fyrstes land, hvor sådanne stakkels forfulgte kristne kan huses. For hvor der ikke er hus, kan der ikke bevises nogen
gæstfrihed.
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Sådan tænker nu Abraham her, at han ser sådanne rette
pilgrimme, elendige og fattige folk (for rette pilgrimme og
fremmede kalder jeg dem, som er forjagede og må vandre
omkring for ordets skyld; ikke sådanne landstrygere, som
vi havde såre mange af i pavedømmet, som enten af selvrådighed og letfærdighed eller af håb om egen retfærdighed, uden nogen slags forfølgelsesnød, begav sig ud i en
selvgjort elendighed og fattigdom.) For dette er ordets natur, at hvor det går i svang og lyder, opvækker det Satan
til vrede; og denne vrede hos den stærkt bevæbnede går
ikke af uden skade og krænkelse for de troende. For disse
fordrives fra hus og hjem, berøves sit gods, straffes dertil
på livet, og er med ét ord, som Paulus siger i 1 Kor 4, 13,
udskuddet i verden og foragtet af alle.
Derfor kan og skal kirken ikke lægge hænderne i skødet ved denne sine brødres nød og fattigdom. For efter
Guds bud og forfædrenes lære og undervisning må den øve
barmhjertigheds gerninger, give de hungrige og tørstige
at spise og drikke, huse de forjagede og fremmede, trøste
de fangne, besøge de syge osv.
Ganske vist har også Djævelen sine tiggere; men hvor
lidt og intet disse end har, har de dog nok og overflødigt,
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som vi ser på munkene og landstrygerne. Men rette tiggere
er de, som for ordets forjættelses skyld er tiggere; for dem
er verden fjendsk og yder dem hverken hjælp eller tjeneste; men Abraham hjælper dem. For det har han lært af
sine forfædre, at sådan hjælp og tjenstvillighed er sådanne
fattige gudfrygtige mennesker såre nødvendig; derfor lader han sit hus stå åbent for enhver og optager de fremmede med glæde, som vi ser.
Derfor skal vi ofte tænke på dette eksempel; for vi véd,
at, som Peter siger i 1 Pet 5, 9, overgår de samme lidelser
vore brødre i verden. Vil vi derfor være kristne, så lad os
åbne vore huse for fattige og fremmede og vederkvæge og
forfriske dem.
For det andet havde Abraham lært at være gæstfri også
af egen erfaring. For der var nu allerede forløbet henved
fire og tyve år siden den tid, da han drog ud af Ur i Kaldæa,
i hvilken tid han havde levet i elendighed, havde gennemrejst Kana’ans land og ikke kunnet forblive på noget bestemt sted; fra Aj var han kommet til Betel, dernæst til Hebron, til Palæstina, Bersaba, og andre steder.
Så måtte han også to gange rejse til Egypten, ikke uden
stor fare; ofte måtte han på åben mark tåle al slags uvejr,
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dertil lide hunger og tørst, ofte også udstå anden fare, som
Moses ikke kunne fortælle alt sammen, men viser det med
dette ene ord, at han siger, Abraham var fremmed, hvormed han antyder utallig besværlighed og fare, som Abraham måtte erfare i denne elendighed.
Denne hans egen nød og jammer lærte ham og påmindede ham om, at han måtte vise sig venlig, tjenstvillig og
mild mod de fattige og fremmede. Disse tre mænd, som
kom til ham i simpel og fattig skikkelse, anså han derfor
for stakkels forjagede brødre, som enten var kommet fra
det samme land Kaldæa, eller fra Egypten, eller nærmest
fra Damaskus. Derfor løber han dem i møde som sådanne,
for hvem styrkelse og vederkvægelse var såre fornøden,
beder dem venlig, at de dog vil blive hos ham, bringer dem
vand til at vaske fødderne med, giver dem mad, hvormed
de, som trætte vandringsmænd, kan vederkvæge sig, og
tænker slet ikke så højt, som at det skulle være engle eller
Gud selv.
Derfor er det et såre skønt eksempel og billede på et
menneske, som er mild og velgørende mod brødrene, der
forfølges for ordets skyld. For sådanne anså Abraham
disse tre mænd. Derfor bier han ikke, indtil de banker på
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døren og beder om husly; men han sidder ved døren, og da
han ser dem langt borte, løber han dem i møde, som om
han frygtede for, at en anden vært kunne opsnappe disse
gæster for ham på gaden. Et så villigt og kærligt hjerte har
han imod dem.
For det viser Moses ved at sige, at han sad ved sit telts
dør; dermed beskriver han et sådant hjerte, som er villigt
og rede til at tjene fattige brødre efter deres nødtørft, og
viser ikke alene et villigt og rede hjerte, men også en
tjenstvillig og mild hånd imod fremmede, som han så omhyggelig passer op ved døren og plejer, ligesom Paulus roser Filemon, fordi de helliges hjerter er blevet vederkvægede ved ham, Filem v7. Men denne dyd findes, som sagt,
alene i kirken.
For betragt pavedømmet, om du vel også kan finde sådan dyd i det. O nej, sodomitterne er papisterne vel lige,
om hvem det følgende kapitel vil fortælle os. For ret egentlig finder man det hos dem, som Ezekiel siger i 16, 49: ”De
levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed, men rakte
ikke de hjælpeløse og fattige hånden”. Mod den stakkels
kirke larmer og raser de, udgyder blod, forgriber sig på de
kristnes gods og jager dem ud i elendigheden. Sådanne
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gruelige synder og mere end barbarisk ubarmhjertighed og
grusomhed udøver de mod ordets tjenere, mod husfædrene, ja også mod hustru og børn, hvem de mest efterstræber med sine hykleriske gudstjenester og gerne vil overliste; opbygge og indrette prægtige og herlige hospitaler,
ikke så meget til de fattiges nytte og nødtørft, som til sin
egen ære. Derfor skal de på hin dag hører en såre skrækkelig dom, når Kristus skal anklage dem, fordi de har forfulgt ham, forjaget ham fra sit og drevet ham ud i elendigheden.
Nu til dags har, Gud ske lov, under vor nådigste fyrste
fattige og forjagede et tilflugtssted i hans land, hvor de kan
opretholde sig i sikkerhed; men jeg frygter for, der vil
komme en anden, som ikke kender Josef, og at det vil ske
på grund af indbyggernes gruelige uvenlighed, ugæstfrihed og gerrighed; for hverken adel eller borgere eller bønder er kirkerne behjælpelige med en skilling, så at de atter
kan vise sig tjenstvillige og milde mod de forjagede; men
hvad vi har, det har vi af det, som under pavedømmet blev
samlet og lagt til kirkerne.
For nu til dags vil ingen give noget; men i pavedømmet var der ingen ende på gaverne, mens man dog nu
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skulle give så meget desto rigeligere og mildere, fordi der
nu er flere end før af fromme kristne, som vandrer omkring i elendighed og fattigdom; dertil bliver nu folk undervist med Guds ord, og sædvanligvis lider kirkens tjenere nu nød, fordi de nu er gifte og ikke længere lever i det
urene, skændige ugifte munkeliv. Derfor træffer fattigdom
og elendighed nu til dags ikke længere enkelte personer,
sådan som før i tiden, men mand og hustru, børn og tjenere; og det er en svær synd, ikke at råde eller hjælpe sådanne.
Og vi skal ikke tvivle på, at jo den hellige patriark ofte
måtte finde sig i det, som vi daglig udstår; for der mangler
aldrig på dovne og ledige hyklere, som er vante til tiggeri
og bortsløser og misbruger alt, hvad de får, og især indfinder sådanne sig ved de kirker, som har et lille forråd til
at hjælpe fattige med. Her anstiller de sig da en tidlang såre
fromme, blot for at få så meget mere sammentigget.
Sådan klager Paulus over de letfærdige enker, som
man bespiste af den fælles kasse, og som faldt menigheden
til besvær, 1 Tim 5, 16. Sket nu dette den gang, hvad under
er det da, om der også kommer mange til os under påskud
af at være i elendighed og for ordets skyld fordrevet fra sit.
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Disse skylder man ikke gæstfrihed; men de besværer kirken med røveri og urimelig besvær; derfor skal man se sig
for og vide at vogte sig for sådanne landstrygere.
Sådan blev vel også Abraham uden tvivl ofte bedraget,
idet ørkesløse personer indfandt sig hos ham og misbrugte
hans godhed, idet de vidste, at der hos ham stod dækket
bord for dem, og at alt af ham villigt skænkedes dem.
Disse er ligesom de dovne humlebier, som spiser honningen op for bierne, der arbejder og er flittige. Men dog sker
det uden skade for dem, som er godgørende mod dem; for
de, som sådan er enfoldige og milde og gør vel, mister ikke
sin løn for det, skønt deres velgørenhed forspildes og anvendes ilde.
Derfor skal vi vel mærke denne historie, at Abraham
her skildres sådan, at han sidder ved døren og løber vandringsmænd i møde, som lod til at være uden falskhed og
trænger til andres velgørenhed og tjeneste. Så godvillige
skulle vi også være, åbne vore døre og med glæde tage
imod vore stakkels brødre. Men bliver vi undertiden bedraget derved, skader det os ikke; for Gud har dog behag i
vor gode vilje, og den velgerning, som forspildes på et
ondt og utaknemligt menneske, forspildes ikke i Kristus, i
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hvis navn vi gør godt. Og ligesom vi ikke med vidende og
vilje skal bestyrke dovne og ledige folk i deres dovenskab,
eller give dem noget, sådan skal vi heller ikke, om vi end
bedrages, derfor ophøre eller stoppe med at tjene andre
og gøre dem godt. Kristus renser ti spedalske, uagtet han
vidste, at kun én ville være ham taknemlig, Luk 17, 12.
Sådan vil det også gå os; og dog skal vi aldrig sætte os for,
ikke at gøre nogen godt.
Ja, vi skal ikke alene være godgørende og tjenende
mod vore brødre, som for troens skyld er i elendighed,
men også mod andre simple fattige folk, som ikke er åbenbart onde. Om sådan en tyrk eller tatar kom til os, som
ikke var fattig på grund af vor lære, hvilken han som fremmed ikke kunne kende til, men af andre grunde, en sådan
skal vi dog ikke foragte eller lade i stikken, selv om han
ikke lider for ordets skyld.
Dog har denne lære om gæstfriheden især hensyn til
dem, som Kristus kalder sine mindste brødre, Matt 25, 40.
For hvor ordet er, der er også fjenden Satan, og påfører
åndelig og legemlig anfægtelser. I Paradiset kunne han
ikke give op, før han fik jaget Adam og Eva ud i elendigheden; derfor skal vi være beredte til at trøste brødrene i
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alle slags nød. De, som er bedrøvede på grund af åndelig
forfølgelse, skal vi trøste og oprejse med ordet, men de,
som er i legemlig anfægtelse, skal man styrke og vederkvæge med brød og vand, det er, med kærlighed og gæstfrihed, enhver efter hans behov. Sådan gør Abraham her;
han ser disse tre fremmede mænd, men véd ikke, hvem de
er; men det véd og ser han, at det er fattige folk, som har
rejst sig trætte. Derfor sætter han straks vand frem for dem,
vasker deres fødder, lader slagte en kalv, bestiller og frembærer brød og drikke. Men ligesom han, skønt uden at vide
det, tager Herren selv til gæst, sådan modtager vi, når vi
gør en af de ringeste i Guds rige noget godt, Kristus selv,
der kommer til os i sine fattige.
Men hvorfor det sted, hvor Abraham bor, kaldes Mamres Ege, har jeg sagt ovenfor. For den kaldes sådan efter
sin herre, hvem den tilhørte. For Mamre og hans to brødre
indrømmede ikke alene Abraham dette sted til bolig, men
forbandt sig også med ham, og han var tilligemed sine
brødre og deres slægt uden tvivl en hellig og from familie,
som hjalp Abraham i krigen mod de fire konger. Men
skønt nogle af de latinske fortolkere kalder dette sted en
egeskov, andre en slette eller flad mark, så tror jeg dog, at
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det var en lund eller lille skov, hvori han havde sit telt.
Derfor beder han gæsterne sætte sig i skyggen under et
træ.
Hvad han siger om tiden, at det var, da dagen var hed,
eller midt på dagen, er heller ikke uden årsag. For de, som
rejse og stå tidlig op, plejer på den tid at føle sult og tørst,
især om det er fattige folk. Derfor gav Abraham med særlig flid agt på denne tid og sad ved døren i den hensigt, at
han, om han så nogen komme vandrende, kunne tage imod
ham som gæst og vederkvæge ham. At Moses også siger,
han løftede sine øjne, derved antyder han, at han en stund
havde siddet i tanker og måske tænkt på forjættelsen eller
bedt, eller følt en eller anden anfægtelse. Da han nu pludselig slår øjnene op, se, da stå tre fromme og fattige mænd
der, som de så ud til at være; dem løber han i møde, indbyder dem og plejer dem godt.
Derfor skal vi betragte ham, ikke alene som troens eller de troendes fader, på grund af sin såre mægtige og store
tro, men også som gode gerningers fader og som et såre
skønt og herligt eksempel på kærlighed, venlighed, godhed og alle dyder. Og af Moses’ ord lader det til, at patri-
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arkerne havde dette for skik at sidde ved døren og ved måltidets tid middag og aften at vente på fremmede gæster og
tage imod dem, især på den tid, da Satan rasede grummere
mod de fromme, sådan som jo forfølgelserne til én tid er
hårdere, til en anden tåleligere og mildere.
Ville man nu stille Gud og Satan imod hinanden, da
ville denne historie blive meget lettere og tydeligere. Satan
er lige fjendsk mod ordets lærere og tilhørere; derfor skal
man især være gæstfri mod dem, som er af vor tro. For
denne forskel skal man, som apostlene har lært, altid iagttage, nemlig at man først og fremmest skal sørge for brødrene, det er for dem, som med os bekender samme lære og
tro og lider forfølgelse derfor. Og denne dyd har hos grækerne et særligt navn og hedder filadelfia, broderkærlighed. Men nu er ikke alene vore brødre i fattigdom og elendighed, men også mange andre, og Kristus formaner os til,
at vi efter hans himmelske faders eksempel også skal gøre
vore fjender godt.
Sådan prises og påbydes her især denne dyd, at man er
gæstfri og godgørende mod sådanne fremmede, som for
ordets og troens skyld vandrer omkring i elendighed. For
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dem skal man, sådan som Abraham gør, ikke alene vederkvæge med brød og vand, men også forpleje dem anstændig. For sådan skriver Moses om Abraham, at han, så snart
han ser de tre mænd komme, står op og løber dem glad i
møde, og dernæst bøjer sig for dem til jorden, som om han
ville tilbede Gud selv, og kalder dem Adonai, det er herre.
Dette er næsten en alt for stor ærbødighed, hvormed
han modtager disse fattige og elendige brødre, som de så
ud til at være, der åbenbarede sig for ham i tre gamle eller
unge mænds skikkelse; for det angiver Moses ikke. Men
se, hvor venlig, kærlig og ydmyg han tiltaler dem, og hvor
elskelig og mesterlig han stiller sine ord for dem. Han beder dem, formaner dem venlig, og nøder dem til sidst til at
forblive hos ham, og synes sig at være i himlen, at sådanne
gæster kommer til ham og han agtes værdig til at huse
dem. Har jeg fundet nåde, siger han, for dine øjne, da gå
ikke din tjener forbi. Hvad større havde han dog kunnet
sige, og hvad bedre tilbud havde han kunnet gøre dem, om
de så havde bragt ham en stor guldklump? Men nu bringer
de ham slet intet, men ser ud som sådanne, der har rejst sig
trætte og trænger til, at en eller anden vederkvæger dem,
hvilket Abraham gør så hjertelig og begærlig, at han beder
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dem og anser det for en stor tjeneste og skat, at de bliver
hos ham.
Derfor har denne historie slet intet eksempel, som ligner den, at en så stor patriark så ærbødig og dybt ydmyger
sig for ubekendte gæster, tiltaler dem med den guddommelige majestæts navn og kalder dem herre. Se dernæst,
hvor ydmygt han taler om sit eget. Lad hente lidt vand,
siger han; ligeledes: jeg vil hente en mundfuld brød.
Denne høflighed, at han ikke bruger store ord om sin velgørenhed, er også såre elskelig. For ligesom Siraks Bog
31, 14 kalder dem, som pukker på velgerninger og er misundelige, et ondt øje, sådan vil det heller ikke på nogen
måde sømme sig, at du selv roser og lovpriser dit eget; for
sådan selvros og hovmodighed gør velgerningen ubehagelig. Sådan finder du slet intet, som ligner denne historie;
og den, der vil lære andre, hvor villig og tjenstvillig man
skal forholde sig imod brødrene, kan tage et eksempel, så
vil han finde, at der i disse få ord ligger mere retorisk kunst
og mesterskab, end nogen kan gøre efter.
Så lærer nu denne tekst efter sin simple og ligefremme
betydning, at Abraham udviste kærlighedens gerninger,
tjenstvillighed og godgørenhed mod de brødre, som var af
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samme lære og bekendelse som ham, ligesom jo også Kristus lærer, når han siger i Joh 13, 20: Den, som modtager
jer, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager
den, som har sendt mig. Dette er sandelig et stort og underfuldt løfte, når man ret vel og flittig vil overtænke det,
hvilket Abraham aldrig havde så klart; og se dog, hvor indtrængende han formaner disse fremmede til at tage ophold
hos ham, og hvor godt han plejer dem.
Men dette havde han, som jeg også ovenfor sagde,
lært, ikke alene af sine forfædres undervisning, som havde
opdraget og oplært sine til at være så gæstfrie, hvilken dyd
kirken mest tiltrænger, når Guds ord lyder og lyser allerklarest; men han havde også lært det af sit eget eksempel og sin egen erfaring, fordi han også havde vandret omkring i elendigheden og erfaret megen ulykke, hvorved da
fromme folks tjeneste og hjælpsomhed havde været ham
såre kær og behagelig, så han altså af erfaring havde lært
denne regel, at den, der modtager en broder, som for ordets
skyld er i nød, modtager Gud selv i denne broder. Og efter
at nu Kristus selv har givet os denne regel, ja endnu dertil
har forjættet, at han på den yderste dag vil rose, hvad godt
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vi har gjort de fattige, er vi dog langt mere dorske og koldhjertede, end de hellige patriarker var.
Abraham tænkte, at disse tre mænd for troens og ordets skyld var fordrevet af sine, og så, at man hverken i
Sodoma eller i de andre nærliggende byer ville agte på
dem eller huse dem; derfor tager han dem til sig og er vis
på, at han i dem tager Gud selv til sig; derom vidner, at
han straks kalder dem Adonai, herre, dertil også hans opførsel, at han bøjer sig til jorden for dem, som om han ville
tilbede dem; han tager jo heller ikke fejl deri, for han modtager Herren selv som gæst.
Derfor sættes han rimelig som et eksempel for alle kirker, så de kan lære, at man skal optage ordets tjenere som
Herren i himlen selv, ligesom jo Paulus roser sine galatere,
fordi de havde modtaget ham som en Guds engel, Gal 4,
14. Og skønt vi ikke har for skik at bukke os til jorden for
fremmede gæster, så skal vi dog i hjertet bukke os for vore
brødre for Kristi skyld, som bor i dem. For når han siger:
Hvad I har gjort mod én af disse mine mindste brødre, det
har I gjort mod mig, Matt 25, 40, da slutter han ved dette
sprog broderskab mellem os og dem. Men fordi der nu
ikke er nogen iblandt os, som ikke ville bøje sig for den
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herre Kristus eller falde ned for ham, om han så ham, hvorfor skulle vi da ikke bøje os for vore brødre, i al fald i hjertet? Som Augustin skønt siger: Ær indbyrdes Gud i hinanden; for den herre Kristi ord lyver ikke: Mod mig har I
gjort, hvad I har gjort mod én af mine mindste brødre.
Derfor klager vi med al grund over vore vantro hjerter,
som er så kolde og stive som is og ikke kan opblødes af
sådanne kostelige forjættelser. Abraham troede, som vi
har set, uagtet han intet så klart ord havde, at han modtog
Gud selv, når han modtog disse tre mænd; at det var mennesker, det tvivlede han ikke på, og dog går hans erkendelse højere; for han tænker og ser på Herren, som han
tilbeder i disse gæster.
Men om de nu end havde været fjender, havde han dog
ikke ladet dem gå sig forbi, men havde først givet dem
mad og drikke i den kærlighed, som gør alle godt; men
havde ikke af kærlighed til brødre og trosfæller bukket sig
til jorden. For han véd, at Gud bor i brødre, som er af
samme tro og rette gudstempler, men ikke i troens fjender
eller dem, som ikke kender noget til den sande religion.
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Dog synes jeg heller ikke så ilde om deres mening, der
siger, at Abraham tillige af sit eget og sine forfædres eksempel havde lært og ofte erfaret, at englene åbenbaredes
for de hellige i menneskelig skikkelse og besøgte dem, sådan som vi siden skal høre om Lot i Sodoma. Den erfaring
bragte dem til at holde alle gæster og fremmede i ære og
atter håbe at omgås med engle.
Og skønt dette sjælden sker, så anså de sig dog, fordi
de vidste, at man skulle ære Gud i brødrene, ligesom uværdige til at modtage svage, fattige og bekymrede brødre,
som led elendighed for ordets skyld; derfor gjorde de dette
med stor glæde og villigt og rede sind.
Men verden gør det modsatte; for Kana’ans konge
modtager ikke Abraham sådan, meget mindre sodomitterne Lot; så kommer Abraham til Egypten, hvor der dog
regerede en from konge, i stor fare for Saras skyld, og vi
skal sidenhen hører, hvor venskabelig filisterne omgikkes
med ham. Derfor bliver de hellige intet sted godt modtaget
og vel forplejede, uden hos Abraham og Lot, det er, hos
kirken, der erkender sig for Guds tjeneres tjenerinde og
dertil uværdig til denne ære, at den, fordi Gud bor i de hellige, skal modtage ham i brødrene. Nu til dags, da der er

688

så mange landebedragere og ørkesløse tiggere, véd jeg
ikke, om det også er fornødent at vise denne legemlige ærbødighed og tjenstvillighed. For verden ligger i det onde,
1 Joh 5, 19, og der er mange, som misbruger fromme kristnes godvillighed og godgørenhed.
Fodvaskningen er også kommet fra de gamle fædre og
henhører også til den ærbødighed, som man skal vise
fremmede.
Dette er nu den ligefremme og enfoldige betydning af
denne tekst og en stor berømmelse og pris af gæstfriheden,
at vi skal være gæstfrie, fordi vi nemlig har Gud selv i vort
hus, og han spiser, ligger og hviler hos os, så ofte en stakkels broder, der for evangeliets skyld er i elendighed, kommer til os og modtages af os. Dette kaldes den kristne eller
broderlige kærlighed, som er langt større, end hin almindelige velvillighed, som vi også udviser mod ukendte og
fjender, når de trænger vor hjælp.
Hos vore modstandere sker det ikke; for ordets og vor
tros skyld er de os fjendske; derfor forfølger, forjager og
fordriver de os; men de, som i ydre henseende eller af
verdslige grunde er deres fjender, dem er de atter rasende
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forbitrede på. Sådan findes gæstfrihed og broderlig kærlighed alene hos de sande kristne og i kirken.
For at hedningernes bøger priser så højt Theseus’ og
Herkules’, Orestes’ og Pylades’ venskab, det er slet intet
mod broderskabet i kirken, som sammenholder og forbinder samfundet med Gud, så Kristus, Guds søn, siger, at det
gøres mod ham, hvad der gøres mod én af hans mindste
brødre, Matt 25, 40. Derfor hengiver de kristnes hjerter sig
uden hykleri i næstens nødtørft, og intet er så kostbart eller
tungt, at ikke en kristen for brødrenes skyld skulle påtage
sig det.
Men, ak vi arme og forblindede mennesker, hvem man
prædiker alt dette for uden frugt! For de allerfærreste tror,
at dette er sandt; men kunne nogen for alvor tro, at han
modtog Gud Herren selv, når han modtager en fattig broder, da behøvede man ikke sådanne flittige, bestandige,
omhyggelige og hjertelige formaninger til kærlighedens
gerninger, men da ville vor pung, kasse, køkken og kælder
uden nogen uvilje og besvær stå åben for vore brødre, og
vi ville med den kære Abraham af os selv løbe de fattige
og trængende i møde, ville indbyde dem til os, for at
komme andre i forkøbet og gå foran dem i denne ære, og
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sige: Ak herre Jesu, kom du til mig og brug mit brød, vin,
sølv og guld; for hvor godt er dette anvendt, når jeg anvender det på dig! osv. Men fordi vi ikke gør dette, så er
det vist, at vi ikke tror dette. Derfor er vi døve imod disse
patriarkernes eksempler. Ja sådanne eksempler foreskrives os ret egentlig til vor skam, og i sin tid vil denne forstokkede vantro få sin straf.
Men hvad skal på den yderste dag de svare, som endnu
dertil forfølger kirken? Sådan som paven gør, der dog
løgnagtig og falskelig roser sig og udgiver sig for at være
alle tjeneres tjener. Dette navn fører Abraham og alle troende kristne med langt større grund; men ville man kalde
paven med hans rette navn, skulle man kalde ham en tyran,
eller hvad der var endnu værre og grusommere end en tyran; for han forfølger Guds kirke, forjager kristne og trofaste Guds tjenere fra sit, fordømmer dem til bål og brand,
endsige da, at han skulle optage dem som brødre og søstre.
Derfor ligner han sodomitterne og ikke Abraham; heller
ikke fortjener han landet Kana’an, sådan som Abraham,
men svovl og ild fra himlen og det evige Helvede.
Men at han taler så ringe om sin tjeneste og velgerning,
er, som sagt, såre skønt: lad bringes lidt vand, siger han,
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og hvil jer under træet. Det hebraiske ord er såre eftertrykkeligt, hischåme, læn jer, støt jer til dette træ som til en
stav; for sådan gør de, som har vandret sig træt. Sådan står
deri Sl 23, 4: Din kæp og din stav, trøster mig; for sådan
kalder han ordet, til hvilket vi skal læne os, når vi trættes
ved nød og anfægtelse, og sådan hvile og styrkes.
Til at fremstille sin tjeneste ringe tjener også det, at
han ikke siger, han vil dække dem et bord eller rede senge
for dem, men beder dem lejre sig under træet, og lover dem
vand. Derfor er dette et herligt eksempel og sådan beskrevet med passende og udvalgte ord, at enhver, som ikke rent
er en sten, må ønske og begære, at han i denne gæstfrihedens gerning også kunne ligne Abraham, hvem vi kan
kalde en fader, ikke alene til troen, men også til de gode
gerninger. – Dette være nu nok om begivenheden i sig
selv.
Nu må vi også tale noget om treenighedens hemmelighed. For de ugudelige jøder ler af os, fordi vore fædre af
denne tekst, at der for Abraham åbenbaredes tre mænd,
men han dog kun taler som med én, har villet bevise treenigheden; og ganske vist kan man, efter den ligefremme
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betydning, af denne tekst intet andet slutte, end at Abraham viste disse stakkels brødre såre stor ærbødighed, tjeneste og velgørenhed og plejede dem godt; for han vidste
endnu ikke, at det var Herren.
Og fordi begivenheden selv fører denne mening med
sig, fordømmer de os, at vi sætter tre personer og kun ét
guddommeligt væsen, og praler derfor med, at man intet
sådant finder, hverken i Moses eller i profeterne; og den,
der vil bevise det af denne tekst, han, siger de, må kunne
dreje Skriften som han vil, og bevise af den, hvad han vil.
Og efter denne regel, som et sikkert bevis, fordømme
de vor tro ganske og aldeles. Og for at sige sandheden, om
jøderne læse Cyprian og Hilarius, kunne de finde meget og
mangt, som slet ikke just passende er anført af dem. Men
de hellige fædre har skrevet dette i en kristen og god mening og godt forstået og set, at man ikke kunne handle sådan med lærens modstandere og fjender, som med sådanne
tilhørere, som ikke benægter troens grundvold og fornemste stykke. For når en præst underviser og lærer sine tilhørere, begynder han ingen krig eller kamp, men får i stand
en øvelse og rustning til kamp, hvori man ikke plejer at
bruge skarpe våben, spyd eller sværd, men børnevåben og
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spyd og sværd af træ. Kommer det derimod til en alvorlig
fægtning, da må man være vel rustet med stål og jern, våben og værge.
Når vi sådan tvister med kirkens fjender, må vi fremføre gode og sikre grunde og stærke beviser. For hvor dette
ikke sker, udler ikke alene vore fjender os, men bestyrkes
også endnu mere i sin vildfarelse. Sådan har vi overbevist
gendøberne og nadverfornægterne, ikke alene med mange
grundige beviser, hvormed vi har bevist vor lære, men
også ved at lægge mærke til, hvad de anfører urigtig og
hvorved de falskelig begrunder det ene med det andet.
Derfor er undervisning én ting, formaning noget andet.
Talekunsten eller den kunst, som beskæftiger sig med formaning, driver ofte sjov og spøg og byder dig en stok, som
du anser for et skarpt sværd. Men dialektikken, som er den
rette mester, drager i felten og leverer alvorlig kamp; derfor viser den ikke modstanderen træ eller stokke, men
skarpe og spidse spyd og sværd. Og fordi nu fædrene ikke
overalt har gjort dette, men undertiden har anført og brugt
mindre passende, undertiden også svage beviser, som for
blandt sine disciple og tilhørere at grunde og bevise artiklen om treenigheden, anfører jøderne dette som en regel
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mod os, at vor lære plejer at anvende og anbringe mange
sprog af Skriften dårlig, hvorfor da vor hele lære om treenigheden skal være urigtig og falsk. Og vi nægter ganske
vist heller ikke, at fædrene undertiden anfører noget af
Skriften urigtig og upassende; men dog er det derfor ingenlunde sandt, at vor lære af den grund skulle være urigtig.
For hvad denne tekst angår, da går vi ganske vist ind
på, at dens ligefremme betydning ikke strider mod jøderne; men dog gælder undertiden atter denne veksling, at
når man først har bevist noget med gode grunde for alvor,
så kan man derefter også behandle det med andre tækkelige ord og eksempler, som ganske vist synes noget svagere som beviser for sagen. For sådan gør Paulus i Gal 4,
22. Efter at han først mesterlig har bevist læren om troen
og ligesom tilkæmpet sig den med sværdet, anfører han
allegorien om Sara og Hagar, som, om den end er for svag
til at bruge som våben (for den afviger fra den ligefremme
historiske mening), dog gør sagen om troen klar, og pryder
den.
For historien lærer ikke, at Abraham er Gud, Sara kirken og Hagar synagogen; men den lærer, at Abraham er
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husfader, Sara husmor og Hagar tjenestepige. Men hvad
skader det vel, at man, når man først har lagt grunden rettelig og bevist den af andre sikre og klare sprog af Skriften,
da anfører allegorien, ikke alene for dermed at pryde sagen, men også for at fremstille den lysere og klarere. På
denne måde betegner Abrahams kødelige børn Ismael og
Isak de to folk; Ismael folket efter kødet, men Isak folket
efter ånden eller forjættelsen.
Derfor siger Augustin med rette, at sådan billedlig tale
intet beviser, at den, når man handler alvorlig om en sag,
heller ikke skal have noget at bestille deri; for da må man
lægge grunden fast og sikkert. Men når nu denne er lagt,
da har man lov til, med allegorien eller den billedlige tale
at forklare og smykke sagen. Så beviser heller ikke Augustin treenigheden derved, at han taler om tre slags kræfter
i mennesket; men dog er det skønne tanker, at man både i
mennesker og alle andre skabninger søger spor og mærker
af den guddommelige treenighed.
Ligesom også magister Sententiarum gør, idet han anfører denne almindelige regel, at enhver ting er skabt med
tyngde, størrelse og tal; fremdeles at man i enhver ting,
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som har størrelse, kan betragte længde, bredde og tykkelse; ligeledes er i filosofien ens verum unum; ved solen
skelner han mellem dens stof, lys og hede. Med sådanne
ord kan man ikke sætte ind på ordets modstandere; men
for os er de liflige lignelser og spor af artiklen om treenigheden, som vi ellers har grundet og bevist, og som er os
vel bekendt. På denne måde vil vi her også svare jøderne,
at de kunne le så meget de vil af os og vore lærere, som
har brugt dette vidnesbyrd for artiklen om treenigheden;
det har de dog endnu aldrig sagt, hvorfor de falskelig beskylder os, at disse tre mænd er de tre personer i guddommen.
Ligeså forfalsker også papisterne vor lære og vore ord
for derved at besmykke sin sag. For når vi siger, at mennesket ikke bliver retfærdigt af gerninger, siger de, at vi
forbyder og forkaster gode gerninger. Sådanne giftige
løgnhalse er de katolske teologer Cochlæus, Witzelius og
flere andre, og dette er djævelske løgne af giftige og såre
onde mennesker, som ikke hører, hvad vi siger, heller ikke
vil høre det, og dog tyder de vore ord, som de vil, ganske
anderledes, end de er ment af os.
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Hos fædrene eller lærerne vil man intetsteds finde, at
Abraham har anset disse tre mænd for de tre personer i
Gud: Derfor er dette løgn af giftige tunger, der er som en
skærpet ragekniv, Sl 52, 4 og ikke taler andet end ubetænksomme og overilede ord, ved hvilke fromme hjerter
forføres, forarges og bringes til fald. Ganske vist har jøderne øren og hører på naturlig vis, som andre mennesker;
men som folk, der er besatte af Djævelen og hans ondskab,
hører de ikke, hvad vi siger, som Esajas har spået om dem,
Es 6, 10. For så uforstandig og råt har fædrene ikke talt om
treenigheden, at de skulle have foregivet, at disse tre
mænd, som Abraham så med legemlige øjne, af ham blev
holdt for de tre personer i guddommen.
Ved Kristi dåb står Kristus der som et menneske, dertil
kommer Faderens stemme fra himlen, og duen svæver
over den herre Kristi hoved. Dette er tre forskellige ting;
men hvem ville derfor sige, at menneskeheden var guddommen, eller at denne stemme var Gud Fader, eller duen
Helligånden?
Men det siges med rette, at i mennesket Kristus er Gud,
i duen Helligånden, og i stemmen Faderen. Og vi er ikke
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så grove og rå, at vi siger, at et ydre billede eller en legemlig ting, som ses med øjnene og gribes, er Gud; for vi véd,
at treenigheden er usynlig.
Derfor har fædrene med andre ord, og ikke så plumpt,
sagt, hvorfor Gud ville åbenbare sig for Abraham i tre personer og ikke i fire eller to, eller hvorfor Gud just valgte
tre personer til at åbenbare sig i; nemlig at Moses derved
dunkelt har villet antyde, at der er én Gud i tre personer, al
den stund Abraham ser tre, men kun tilbeder én.
Og sådan har de hellige fædre talt, ikke som jødernes
giftige tunger spotter; for Gud ville åbenbare sig for Abraham i de tre engle. Fordi der da ses tre, og én taler, og
Abraham ser tre, men kun tilbeder én, siger de hellige
fædre, at der derved antydes, at der i Gud er en trehed,
men ikke, at disse personer, som ses, er treenigheden. Men
havde vi intet andet bevis for treenigheden, end disse tre
personer alene, ville jeg selv ikke tro derfor; men vi har
andre grunde og stærke og sikre beviser, hvorom vi har talt
på andre steder og endnu vil tale.
Derfor lad os forsvare vore lærere mod sådanne giftige
tunger, idet de siger, at Abraham på en hemmelig og skjult
måde så treenigheden, fordi Gud ikke åbenbarede sig for
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ham hverken i flere eller færre personer, men just i tre. For
så sandt han (hvorom der jo er et klart vidnesbyrd i Det
Nye Testamente Joh 8, 56.) så Kristi dag, så han uden tvivl
også hans guddom. Så han nu hans guddom, kunne dette
ikke gå til uden erkendelse af treenigheden.
Sådan hae fædrene anført og brugt denne tekst rettelig.
For at bevise en ting, og, når den er bevist og begrundet,
at smykke og udføre den nærmere, er to forskellige ting.
Talekunstens farver og tanker beviser ikke altid, men pryder såre og overtaler til antagelsen af det, som dialektikken
har bevist.
For mig i al fald er det såre behageligt og lifligt, efter
at jeg véd, at vi bliver retfærdige ved troen alene (for dette
er rigelig begrundet, bevist og forklaret i Den Hellige
Skrift), da at høre Augustin, Hilarius, Cyrillus og Ambrosius at tale sådan, skønt de ikke sådan indprenter grundvolden og ofte taler mindre passende og ikke vælger sine
ord ret. For dette tillægger jeg dem ikke som nogen fejl,
men er glad over, at de siger det samme som vi, om de end
ikke altid vælger sine ord så passende, og deres vidnesbyrd
styrker mig, om det end er mere retorisk end dialektisk.
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For hvor grunden rettelig er bygget og lagt, er de retoriske beviser, om de end ikke er så stærke og faste, også
nyttige, skønne og frugtbringende. Derfor skal man betragte dette de hellige fædres vidnesbyrd på den måde, at
de med rette har sagt, at Abraham ved denne åbenbarelse,
at Gud lod sig se af ham i tre personer, erkendte treenigheden. For dette er et retorisk bevis, passende og tjenligt
til at lære, hvor grunden om Den Hellige Treenighed er
bygget og lagt af andre steder i Skriften.
v5–8. De svarede: »Gør blot, som du siger.« Abraham skyndte
sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag hurtigt tre sea fint mel,
ælt det, og bag brød.« Selv løb Abraham ud til kvæget og tog
en god og fin kalv; den gav han til karlen, som skyndte sig at
tilberede den. Derpå tog han tykmælk og mælk og den kalv, som
var blevet tilberedt, og satte det for dem. Selv stod han hos dem,
mens de sad og spiste under træet.

Dette er beskrivelsen, ikke af et herligt fyrsteligt eller kongeligt, men guddommeligt måltid og gæstebud. Og hvor
der nu var en god dialektiker og taler, havde han i denne
tekst rigt stof, hvorpå han kunne øve sig. For disse ord skal
man ikke fare så let og koldt hen over, al den stund det er
vist, at Helligånden ikke har skrevet dem forgæves, men
for vor skyld.
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Da Abraham hører, at disse tre gæster ville blive hos
ham, iler han med glad hast til teltet og tilbereder et måltid;
for han er vis på, at han i disse gæster modtager Gud selv.
Denne tro gør ham så glad og villig.
Og fordi vi ikke have denne tro, er vi Abraham ganske
ulige og såre dorske og langsomme til sådan tjenstvillighed og kærlighedens gerninger. Men hvis vi ikke tvivlede
i vor samvittighed, men var visse på, at når vi modtog en
broder, eller en, som er forjaget for ordets skyld, eller ellers er fattig, modtager vi Gud selv, og skal på den yderste
dag få Guds søn selv til vidne på denne tjeneste, da ville
vi sandelig også glæde os, når fremmede gæster tog ind til
os, og ikke tænke, at de faldt os til besvær.
Men heri hindrer vore legemlige øjne os; for de ser
ikke den usynlige gæst, selv når de har ham for sig, men
dertil må der indre øjne eller troen; fordi den er så varm
hos Abraham, iler han i sin store glæde, og går ikke langsomt eller fortrædelig, men glæder sig i, at han har fået
årsag til at vise sin gode vilje mod brødre. Derfor lader han
heller ikke sine tjenere hjælpe sig dermed, men går på sin
egen fod og udvælger en kalv; dertil byder han også sin
Sara at skynde sig og bage kager.
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Alt dette skriver Moses, for udførlig at fremstille
denne Abrahams herlige tro, at han slet ikke lader sin samvittighed tvivle, men er ganske vis på, at han til gæst har
himlens og jordens Gud; ikke at han allerede dengang erkendte ham sådan, som han sidenhen erkendte ham, men
fordi han er vis på, at Gud kommer til ham i disse brødre.
Denne tro gør ham så glad, villig og ivrig til denne gode
gerning. Men fordi vi er dorske og dovne til sådanne kærlighedens gode gerninger, og enten vredes eller knurre, når
der kommer fremmede brødre til os, er dette vidnesbyrd
om en søvnig og doven, om ikke ganske død tro i os.
Derfor skal man flittig foreholde og indprente menighederne sådanne eksempler, så vi ikke skal straffes for vor
utaknemligheds skyld, sådan som det gik os i pavedømmet, da vi foragtede sådanne hellige historier, og lod munkenes løgne ligge os mere på hjerte. Men hvad er nu Antonius, Frans og Dominicus imod denne patriark, hvis
hjerte brænder af tro som en ovn? Derfor er han så villig
til alle slags tjeneste og godgørenhed.
Forhen havde han sagt, at han ville lade dem bringe en
mundfuld brød; her tager han nu tre mål, ikke simpelt mel,
som tjenestefolkene brugte til mad, men fint hvedemel. Og
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dette er Moses’ talekunst, hvormed han med kraftige,
prægtige og såre rige ord priser Abrahams kærlighed og
gæstfrihed eller meget mere hans tro; for denne fremlyser
i disse gerninger. Hvor meget en sea var, véd jeg ikke; men
det er vist, at jøderne brugte små mål; for de var et meget
mådeholdende folk.
Sådan bestemmer han melmålene efter gæsternes antal, og i gerningen forøger han nu sin gave, som han forhen
ikke havde prist med mange ord, men frembudt som ringe
og simpel. Sådan plejer godgørende folk at handle. Men
pralerne, som bruger mange ord, handler ikke sådan; for
sædvanligvis er deres ord større end deres gerning, og med
sådanne højttravende ord opspæder de sin velgerning og
gør på denne måde sin tjeneste, som i sig selv er tækkelig,
utækkelig. Og der er ingen tvivl om, at Salomo har hentet
mange ord fra denne Abrahams historie og bragt dem ind
blandt sine ordsprog.
Hvad på latin hedder panis subcineritus, og som vi har
oversat ved kager, var egentlig et fint, hvidt brød, som hos
os franskbrød eller sådanne kager, som vi bruger til gæstebud. På hebraisk hedder det ygoth, og i Sl 35, 16 står der
låge maog, det er, øjenskalke, som bespotter for en kages
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skyld, og derfor indbydes af de rige og fråser hos dem. Sådanne kalder Paulus i Fil 3, 19 bugtrælle, sådan som nu til
dags domherrerne er, som hverken lærer, beder eller arbejder i kirken, men kun spiser fint brød og drikker god vin.
Derfor betyder ordet ”og” en bager, og er hos Moses
navnet på kongen af Basan, det er, fedme, fordi han boede
i et fedt og frugtbart land og havde smukt og fint, hvidt
brød. Sådan ville Abraham forpleje sine gæster godt og
gøre dem til gode, siden han byder, der skal bages fint brød
for dem. Han selv iler til kvæget og udvælger en fin og fed
kalv.
Men hvordan kan dog Moses, som ellers ikke plejer at
bruge mange ord i store og vigtige sager, her komme med
så mange og udførlige ord? For at han på denne måde kan
prise og ret foreholde os den hellige patriarks eksempel,
for at også vi på samme måde kan blive ivrige til gode gerninger, og, som Paulus siger i Rom 12, 10, forekomme
hinanden med ærbødighed og broderlig kærlighed mod
fattige og fordrevne brødre, i hvilke Gud selv kommer til
os og søger husly hos os.
Derfor siger han, at Abraham selv løber til kvæget,
ikke befaler dette til en tjener, og ikke kommer frem med
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et betændt, dårligt og sygt får, men en meget fin og velnæret kalv, så man deraf kan se, at han ikke var en knap eller
karrig husfader, men såre mild og gæstfri. For karrige og
gnieragtige mennesker forskrækkes gerne, når nogen
fremmed kommer til dem, og sætter for dem, hvad de selv
ikke har lyst til, og hvad der er det usleste.
Men det gør Abraham ikke, men han anretter et rigt og
kostbart måltid; for det tror han, at han i disse tre gæster
har modtaget Gud som gæst. Og Moses skriver vel dette
kun éngang om Abraham; men der er ingen tvivl om, at
det jo var hans daglige vis, så han altid om middagen ventede fremmede gæster og modtog dem i sit hus. For hvordan kunne en, som tror forvist, at Gud selv er i en fordreven broder, der lider forfølgelse for ordets skyld, andet end
vise fremmede gæster den højeste og største velgørenhed?
Derfor må du tænke dig en sådan vært, som er så ivrig
for at skaffe ubekendte gæster en tilstrækkelig god anretning; hvad ville så vel han spare eller undlade at byde
kendte mennesker eller venner? Disse ukendte tiltaler han
venlig og beder dem indtrængende, som om de gjorde ham
en stor tjeneste, om de vil forblive og tage ophold hos ham;
lover dem en mundfuld brød, men tager det fineste mel og
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lader dem bage skønne kager. Ved siden af brødet sætter
han en fed kalv og til den smør og mælk, og sætter sig ikke
selv ved bordet, sådan som det havde sømmet sig for ham
som husfader, men bliver stående som en tjener og ser til,
at der ikke mangler gæsterne noget.
Hvoraf får dog denne vært sådan flid, opvartning,
tjenstvillighed og villighed mod fremmede gæster, som
han ikke modtager, sådan som værterne i gæstgivergårdene, for at tjene noget på dem, men som han bespiser for
intet? Deraf, at han mener, han tjener Gud, når han tjener
sin næste i hans nødtørft.
Og Moses vil, at vi omhyggelig skal mærke denne
Abrahams tro, skal lære at følge den og gøre den efter, ikke
alene mod dem, hvem vi er dette skyldige, såsom forældre,
tugtemestre, øvrighed osv., men også mod alle trosfæller
eller brødre. Men fordi så få af os har denne Abrahams tro,
og kun få tror, at forældre, lærere, øvrighed er os givet og
forordnet af Gud, derfor er lydigheden og tjenstvilligheden
mod dem desto ringere, ja mangler vel ganske og aldeles.
Derfor foreholder Moses os med rette Abrahams eksempel som et spejl, hvoraf der fremlyser sand tjenstvillighed og alle slags dyder, men især denne herlige tro, at
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han i disse gæster erkender, ærer og tjener Gud. Denne tro
er det fornemste, men forhindres meget i os ved vort kød,
der ligger os for øjne som en tæt mur og hindrer os fra at
erkende Gud i vore brødre, sådan som Abraham, og bevise
ham sådan ære og tjeneste.
Stedet, hvor dette gæstebud holdes, er et træ, og Hieronymus skriver, at det var et terebinthetræ, og at det stod
der sidenhen lige indtil kejser Konstantins tid († 338 f.
Chr.). Og sammenligner du det med verdens tåbelige
pragt, da ser du her intet af stukne eller malede tæpper,
heller ikke drikkekar af guld eller sølv, sådan som ved fyrsternes hoffer; men hvad er al sådan pragt mod det, at Gud
og englene her er til stede?
Sådanne gæster kunne også vi have hver dag, hvis ikke
vor vantro hindrede os derfra. Derfor er alt dette skrevet
os til spot og spe, fordi vi ikke også handler sådan i troen
og er visse på, at ikke kød og blod, men Guds søn selv og
hans engle gæster os, så ofte vi modtager fordrevne
brødre, som for troens skyld er i elendighed og nød.
Og var der sådan tro hos os, sådan som den var, hos
Abraham, da ville ethvert træ om enhvers lille hytte blive
en himmel og overgå alle kongers hoffer og paladser; ja al
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pragt med guld og sølv og al kongelig herlighed ville intet
være imod en sådan fattig og ringe hyttes prydelse, hvori
Gud sidder til gæst med sine engle.
Men, som jeg ofte har sagt, vi er, fordi vore hjerter ikke
tror, dovne og langsomme til sådanne kærlighedens tjenester og gerninger, løber omkring mellem hinanden ligesom svinene uden nogen ærbødighed og tjenstvillighed, og
forglemmer Paulus’ formaning i Rom 12, 10: Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Fil 2, 3: Agt i ydmyghed hinanden højere end
jer selv. Ligeledes Augustins ord: Kære brødre, ær Gud i
hinanden, for er den, der er døbt, et lem på den herre Kristus, så modtager den, der modtager en døbt broder, Kristus selv. Men, som jeg allerede ofte har sagt, vort vantro
kød hindrer os fra at se denne ære og nyde den. Dog foreholdes os sådanne eksempler, så vi skulle lære at forbedre
denne vor naturs grovhed og hårdhed og opvække vore
hjerter til gæstfrihed og andre kristne og gavnlige gerninger.
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v9. Så spurgte de ham: »Hvor er Sara, din kone?« Abraham
svarede: »Hun er inde i teltet.«

Efter at nu Moses har beskrevet gæstebuddet med sin herlighed, hvis lige aldrig har været under solen, siden jo gæsterne er Gud selv og hans engle, fortæller han nu videre,
hvad der var deres samtale eller prædiken ved bordet, for
at der ikke skal være nogen mangel ved denne beskrivelse,
og for at det skal blive bekendt for hele verden, at det ikke
gik sådan til ved dette gæstebud, som mellem munkene,
der må tie stille ved bordet.
For der er jo intet fortrædeligere eller mere upassende
og ubehageligt, end når det går stiltiende til i et gæstebud,
hvor gode venner kommer sammen. For ord og samtaler,
der, som Paulus siger i Kol 4, 6, er yndige og krydrede
med salt, er det rette krydderi på maden, når det ene ord
bringer det andet med sig og skærper det, og ikke alene
legemet bespises, men også hjertet modtager en nyttig lærdom. For kristne samtaler trøster og vederkvæger hjerterne, opvækker tro, opflammer til kærlighed og underviser os på mange måder. Derfor lader vi de fortrædelige og
stille munke fare, som anser sin tavshed for hellighed og
gudstjeneste.
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Nu da, Sara havde, som det lader til, tvivlet noget på
den forjættelse, som Gud havde givet hende ovenfor i kap.
17, at hun skulle være det forjættede afkoms moder; derfor
spørger her Herren efter hende, for selv ved sit ord at
styrke hende i troen. For dette er altid Guds bestræbelse
at undervise de svage hjerter med sin Ånd, oplyse og
styrke dem, og han fordømmer eller forkaster dem ikke for
deres svagheds skyld.
Derfor spørger han her straks, hvor Sara er, og Abraham svarer kort: Se, hun er i teltet. Når et dovent hjerte
læser dette korte svar, lader man det fare, som om det intet
særligt havde at betyde. Men Helligånden har i disse ord
villet fremstille alle kvinder et eksempel, som de skulle efterfølge, for at vi, ligesom Abraham altid fremstilles for os
som et mønster på tro og gode gerninger, også af Sara
skulle lære, hvad der er en hellig og priselig husmors højeste og skønneste dyder.
For hvad der er alle kvinders svaghed eller medfødte
letsindighed, véd vi: De plejer at løbe omkring og nysgerrig spørger og forsker efter alle ting, står i døren og ser
enten efter, hvad der går forbi og hænder på gaden, eller
venter på nyheder. Derfor siger Salomo i Ordsp 7, 10-11
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om de onde kvinder, at deres fødder ikke kan blive i deres
hus, fordi de er nysgerrige efter at se og høre ting, som dog
ikke angår dem. Hvad derfor angår kvindernes skikke og
vandel, da har de et dårligt navn for letfærdighed, sladder
og nysgerrighed.
Men her prises hos Sara sådanne dyder, som er disse
laster modsatte, og dette sker med det ene ord, at Abraham
siger: Hun er i teltet. For havde hun, som andre kvinder,
været nysgerrig, da var hun løbet frem og havde stillet sig
i døren, havde set efter, hvad for gæster der kom, havde
hørt på deres tale, var faldet dem i ordet osv.; men hun gør
intet sådant, men passer sit arbejde og sin husholdning og
bekymrer sig ikke om andre ting.
Sådan befaler Paulus i Tit 2, 5, at kvinden skal være
huslig, det er, holde sig hjemme i huset og passe sit. Sådan
har hedningerne afmalet Venus stående på en muslingeskal. For ligesom muslingen fører sit hus med sig, hvor
den kryber hen, sådan skal en kvinde have at bestille med
sine huslige sager og ikke gå langt bort fra dem. Dette kræves ikke alene af de mange slags huslige gerninger og sysler, som især tilhører kvinderne og er deres sag, men også
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af børnenes og tjenestefolkenes nødtørft, der behøver flittigt tilsyn.
Derfor er dette en såre stor ros for Sara, at hun, mens
der her kommer fremmede gæster, passer sit og ikke synder med nysgerrighed, men holder sig i sit hus, og ikke
tager sig tid nok til at se ud, hvad for gæster hun får.
Sådan tugtighed eller undseelighed, hvad man vil
kalde det, overgår langt alle nonners gerninger og gudstjenester, og man skulle med rette lade disse ord: Sara er inde
i teltet brodere på alle kvinders slør. For derved måtte de
lade sig påminde om, hvad der var deres gerning, måtte
vogte sig for nysgerrighed og sladder, for at fare om på
gaden, og vænne sig til flittig huslighed. Sådan har Moses
med såre korte ord givet et udkast og beskrivelse af alle en
from husmors dyder, som gerne og helst er hjemme i sit
hus, passer husholdningen, og holder godt hus med det,
som manden skaffer og fortjener til huset.
Vore modstandere, papisterne, praler meget af store og
underfulde gerninger, og ler af os, når de hører, at vi priser
sådanne huslige og borgerlige gerninger. For dem anser de
for ringe og uanselige. Men at faste på visse dage, at bære
en særlig dragt, ikke at spise kød, at gøre lange valfarter

713

osv., sådanne gerninger priser de af fuld hals og lover himlen og saligheden derfor.
Men skønt de ikke fortjener, at vi svare dem på dette
deres løse snak og narreværk, så er det dog gavnligt for os,
at vi ret forstår sådanne huslige og borgerlige gerninger og
véd at sætte ret pris på dem. At være gæstfri er en huslig
og ydre eller simpel gerning; men i sandhed, det kan foretrækkes fremfor alle karteusernes eller eneboernes gerninger, ja, selv for Johannes Døberens faste og strenge liv,
som han dog havde påtaget sig efter guddommelig beskikkelse og ordning.
En sådan huslig gerning er også denne Saras tugtighed
og blufærdighed. Men hvilken pige eller enke kan vel i
dette tilfælde sammenlignes med hende? Men dog har
disse hellige mennesker afsky for ægteskabet og mandens
og kvindens samliv, så de ikke alene anser det for et uanstændigt liv, men også foregiver, at hellige gerninger og
øvelser forhindres derved. For af den grund har paven pålagt og befalet sine den enlige stand. Desuden er det ægteskabelige liv alt for almindeligt i verden, derfor er det ikke
iøjnefaldende nok og foragtes især af dem, som vil være
de allerhelligste.
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Men derfor skulle de have set hen til ham, som har forordnet det borgerlige og huslige liv, og gjorde paven og
hans skare dette, da ville de vide at mene og tale rigtigere
om sådanne gerninger i begge henseender. Gud skabte
dem, siger Skriften i 1 Mos 1, 27, som mand og kvinde.
Ligeledes i v. 20: Han velsignede dem. Vil du da anse dette
for en ringe ting?
Men hvis du vil betænke, hvorfor Gud især har indstiftet ægtestanden, nemlig for derved at oprette sin kirke, for
at helbrede kødets gruelige syge og spærre vejen for synden, så den ikke kan besnære os, så må du sandelig bekende, at ægtestanden for denne nyttes skyld højt må prises.
Lad os derfor anse sådanne borgerlige og huslige gerninger for de allerherligste og Gud velbehageligste gerninger, som dog papisterne foragter som simple og uværdige gerninger. For alene at tale om gæstfriheden: hvilken
gerning er der vel blandt alle papistiske gudstjenester, som
kan sammenlignes med den? Sådan synes det at være en
ringe gerning, at man rækker en tørstig et glas vand; men
hør du Kristus, hvor herlig han priser denne gerning, og
hvad for belønninger han forjætter derfor.
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Dette kan vi også sige om andre gerninger i husholdningen, når fromme forældre opdrager sine børn ret og
holder dem til gudsfrygt; når de holder alvorlig orden på
sine tjenestefolk og driver dem til lydighed. Sandt er det,
dette er almindelige gerninger uden noget skin eller noget
udseende af hellighed; men man må dømme derom efter
Guds ord, ikke efter fornuften. Abraham havde vel også
kunnet faste på bestemte dage, hvilket han vel også uden
tvivl gjorde, skønt Moses intet skriver derom; for han har
beskrevet de rette gerninger og dyder, ikke sådanne gerninger, som hyklerne kan og plejer at eftergøre.
Men de ulyksalige papister er ikke værd, at man skal
svare dem vidtløftigere. Lad os takke Gud, at vi, som er
undervist med ordet, kan forstå, hvad der er de rette gode
gerninger, nemlig at adlyde vore forældre og overherrer
og at ære dem, at regere tjenestefolkene i huset, at vise
venskab, tjenstvillighed og godgørenhed efter enhvers behov osv. For vi ser, at Moses, profeterne, Kristus selv og
apostlene har agtet sådanne gerninger så højt, at de ikke
har skammet sig ved, ofte at lære og prædike derom.
For de har set, i hvad vildfarelse fornuften selv stikker,
og hvori den forvirrer sig sådan, at den ikke kan komme
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til erkendelse af de sande gudstjenester, al den stund menneskegerninger og menneskers bestemmelser ikke plejer
at gøre andet end med sit gode skin at føre folk bort fra de
sande kristne gerninger og øvelser.
For betragt kun en munk: Han unddrager sig for lydigheden mod enhver øvrighed, ja mod sine forældre, opdrager ikke børn, gør intet menneske noget godt; men imod
sine er han fuld af had og avind; fylder sig med og fråser i
de fattiges sved, og er dog stolt og opblæst, netop af dette
navn, at han har lovet at være fattig.
Men den fromme og gudfrygtige husfar Abraham er
på rette måde fattig. For han følger Gud, som viser ham ud
i elendigheden, har intet blivende sted, og skønt Gud har
velsignet ham, må han dog blandt de vantro hedninger, hos
hvilke han bor, hvert øjeblik vente, at man overfalder ham
med magt og fratager ham alt, hvad han har. Sådan følger
hans hustru Sara ham villig efter i elendigheden, passer sit
hus og sine tjenestefolk, er tjenstvillig mod sine naboer, er
sin mand lydig osv.
Dette er de allerhøjeste dyder, hvis lige man ikke finder i nogen menneskesætning. Derfor lær at agte dem højt
og at foretrække dem, som Guds ordninger, fremfor alle

717

menneskelige bestemmelser og bud, hvor herlige og anseelige de end synes. For disse ødelægger troen og Guds ordning, og opblander vin med vand, sådan som de troløse og
gerrige værter gør.
Lad os derfor vel mærke dette eksempel, at Moses priser Sara, fordi hun i huset passer sin dont med omhu. For
vil en husmor tjene og behage Gud, da behøver hun ikke,
sådan som kvinderne gjorde i pavedømmet, at løbe hid og
did til kirkerne, faste, bede rosenkranse osv.; men hun skal
passe sit hus og sine tjenestefolk, opdrage og undervise
sine børn, forrette sit køkkenarbejde og hvad mere der af
sådanne ting er at gøre i huset. Gør hun dette i Guds søns
tro og håber, at hun for Kristi skyld behager Gud, da er
hun hellig og salig.
Hvad Gud har sammenføjet, siger Kristus i Matt 19, 6,
skal intet menneske adskille. Derfor er jo skilsmissen eller
det ugifte liv, sådan som det var i pavedømmet, ikke af
Gud. Men derimod er de gerninger, der kræver sådan guddommelig sammenføjning, ret hellige og gode gerninger,
hvor ringe og simple de så end, efter det ydre skin, ser ud
og anses.
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For hvor der er en ret lydighed mod Gud i troen, der er
alt, hvad ens kald kræver, en hellig og Gud velbehagelig
gudstjeneste.
Men hvis nu nogen mere elsker enkestanden eller jomfrustanden, og han uden synd kan undvære ægtestanden,
skal han gøre det sådan, at han derfor ikke foragter eller
fordømmer borgerlige eller huslige stillinger. For det er
stillinger, som Gud har ordnet og indsat.
Derfor skal man lade munke og nonner prale af sine
gerninger, så længe de vil. Men en ægtemand lader denne
gerning være sig nok, at han ret forestår sit hus; en ægtehustru være det nok, at hun plejer og passer sine børn, giver dem at spise, holder dem rene og nette, bringer dem til
ro, er sin mand lydig og flittig passer sin husholdning. Sådanne gerninger er langt over alle nonnegerninger, som de
dog så stolt og brammende praler af.
For hos de menneskelige bestemmelser er gerne Djævelen og denne fordærvelige syge, at hjerterne derved bliver sikre og formaster sig til at mene, de er hellige. Men
en from og kristen husmor driver ikke hovmodigt væsen;
for hun plages og ydmyges på mange slags vis, fordi hun
må erfare tusinde ubehageligheder, snart af sine tjenere,
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snart af mand, børn, naboer osv. Derfor har hun overalt
anledning til at øve sin tro og bede. – Men dette være nok
om Saras eksempel. Vi vil nu se, hvad der fremdeles følger
i teksten.
10a. Da sagde han: »Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn!«

Dette er hovedemnet for denne prædiken eller venlige og
liflige gæstesamtale. Nu har Gud uden tvivl ikke erklæret
sig med så få ord. For Moses angiver kun kort summen
deraf, fortæller ikke hele samtalen og sagen; ligesom jo
også evangelisterne gør. For hvad Kristus siger ved den
sidste nadver i Joh 16, 5: Jeg går til Faderen og jeg vil
sende jer Talsmanden, det har han uden tvivl udlagt og
forklaret med rige og mange ord og en lang prædiken.
Sådan har vel Abrahams gæster først takket ham for,
at han så rigelig og godt har bespist dem, og dernæst til tak
forjættet ham, at de ville komme igen, og at Sara da ville
have en søn. Hvad større, glædeligere og behageligere
kunne vel her overgår disse ægtefolk?
De hebraiske ord kaet haj, ”ved denne tid”, har forvirret næsten alle udlæggerne. Hebræerne forstår det sådan,
som om der forjættes Abraham og Sara et bestemt liv, og
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at meningen er: når jeg kommer tilbage, skal I stadig leve.
Men er dette meningen, da er disse ord intet andet end en
unødig gentagelse. For da Gud siger til Adam og Eva: Bliv
frugtbare og mangfoldige, viser han også, at de skal leve;
på samme måde også her; når han siger: Sara skal have en
søn, forjættes hende tillige dermed også livet. Så kan heller ikke Abraham avle børn, når han er død; fordi det derfor forjættes ham, at han skal avle en søn, så følger deraf
uimodsigelig, at der dermed forjættes ham at leve så
længe.
De andre foregiver, at man ikke skal tyde disse ord om
Abraham og Sara, men om den forjættede søn, som om
dette var meningen: Jeg vil atter komme tilbage efter en
sådan tid, som et barn må have, om det skal leve på jorden.
Og denne mening er bedre og mere passende, når man udfører og forklarer den nærmere. For meningen er da denne:
Jeg lover dig, at der skal fødes dig en søn af Sara, sådan,
at han er en kødelig søn, og at hun skal føde sådan, som
ellers livsfrugt fødes af en ung kvinde, for at ikke nogen
skal mene, at han skal fødes af Saras kød og blod alene,
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uden naturlig medvirken af nogen mand. Hun skal undfange, siger han, ved manden og bære fosteret i sit liv på
naturlig og sædvanlig vis, så han skal være en ret søn.
Adam er skabt af jord; men derfor kan man ikke kalde
ham en jordens søn; for at skabes af jorden og at fødes af
jorden er to forskellige ting. Sådan er også Eva skabt af
mandens ribben, men dog tør man ikke kalde hende ribbenets datter. Og gjorde Gud et menneske af træ, kunne træet
ikke derfor kaldes dette menneskes fader.
Sådan også her: Havde Gud på underfuld måde skabt
en søn af den gamle Sara, så havde han ikke været en søn
efter livets tid. At han derfor siger: Jeg vil atter komme
tilbage efter livets tid, er så meget, som om han sagde: på
den naturlige måde, hvorpå et barn plejer at blive levende
og fødes i moderlivet, skal Isak også blive levende og fødes.
Lægerne siger, at livsfrugten i den femte måned, efter
at den er undfanget, begynder at leve og røre sig, og at den
i de næste fem måneder bliver fuldkommen og færdig til
fødsel. Just sådan, siger Herren, skal det også gå til med
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Isaks fødsel. Og sådan udelukker han en særlig og underfuld fødsel, som den allerede aldrende Sara ellers måske
havde tænkt på.
Og for at sådan naturens sædvanlige løb skulle forblive, bar jomfru Maria den herre Kristus til ind i den tiende måned. Hele denne tid fik han, ligesom anden undfanget livsfrugt, sin næring af moderens blod, der helligedes ved Helligånden.
Derfor kan man nu forstå disse ord om tiden sådan, at
ingen med sine tanker behøver at se hen til nogen underfuld fødsel, men enhver skal tro, at Isak er Saras rette søn,
og er født af Abraham og Sara på naturlig og ordentlig vis,
sådan som mennesker plejer at fødes. Derfor siger Hebr
11, 11, at Sara ved troen fik kraft til at undfange, det er, at
hun blev frugtsommelig med Abraham efter naturens almindelige løb, ikke ved en undergerning, sådan som jomfru Maria, der også blev frugtsommelig i sit liv, men af sit
eget afkom, fordi Helligånden overskyggede hende, ikke
af nogen mands afkom.
I vor tyske oversættelse har vi ikke tydet disse ord
hverken om barnets eller om forældrenes liv, men om den
engels person, som taler med Abraham. For fordi englene
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påtager sig og udretter sådanne menneskelige gerninger og
sager, tager de også på sig et menneskes legeme, taler, går,
sidder, spiser og drikker, sådan som mennesker plejer; sådan at disse ord: efter livets tid er så meget som så: så sandt
jeg lever. For sådan plejer vi at tale om menneskelige ting,
at vi tilføjer denne betingelse: Så sandt Gud giver liv og
helse, så sandt det er Guds vilje osv.
Og sådan tjener dette eksempel til, at vi skulle lære,
hvordan man skal tale om Gud med al frygt og ærbødighed. Nu står det enhver frit for at følge hvilken mening han
vil. Mig synes den mellemste mening om fødslens naturlige måde at være mest passende. Men ved sådanne og lignende talemåder er dette os til stor forhindring, at det hebraiske sprog ikke længere bruges, så dets måde at tale på
er os fremmed og ukendt. Om vi derfor heri ikke just træffer alt så rigtig, vil en rimelig og godhjertet læser ikke tage
os det ilde op.

724

10–12. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu var
Abraham og Sara gamle, højt oppe i årene, og Sara havde det
ikke længere på kvinders vis. Sara lo ved sig selv og tænkte:
»Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig,
og min herre er blevet gammel?«

Bordet synes at have været dækket sådan, at gæsterne
vendte ryggen mod teltet. Dette var ikke, sådan som vore
huse, lukket med døre, men åbent, så Sara, der stod ved
døren og passede på, om manden ville befale hende noget,
let kunne høre, hvad der blev talt. Men nu siger teksten, at
hun lo af denne forjættelse og profeti, at hun skulle føde
en søn. For at det endnu skulle komme derhen med hende,
kunne hun ikke tro, fordi hun skammede sig derover; og
af den grund tilføjes der: De var begge gamle, vel ved alder; det er, de havde nu næsten levet sin tid, og det gik,
som vi plejer at sige, nu nedad bakke med dem, de gik hver
dag på gravens rand; derfor troede hun det ikke, men lo.
Men det gik hende heller ikke mere efter kvinders
skik. Dette forstår unge mennesker ikke. Dog skal man
lære, at Gud har indplantet mændene og kvinderne sæd til
frugtbarhed, den ene mere, den anden mindre, den ene
kraftigere, den anden svagere. For frugtbarheden og børneavlingen sker ikke på anden måde, end ved en sammenblanding af mandens og kvindens sæd. For en kvinde har
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sin sæd, og en mand også sin. Og dette lærer erfaringen, at
kvinder, som ikke har den månedlige renselse, er ufrugtbare. Så længe det derfor gik Sara efter kvinders sædvanlige skik, havde hun været i stand til at undfange.
Men da dette nu er forbi med hende, sagde hun: Herren
har lukket mig, at jeg ikke kan føde, og bad Abraham at
gå ind til Hagar, så forjættelsen ikke skulle forhindres; og
ved sådanne tanker forhindres hendes tro, så hun ikke kan
tro, at hun endnu skulle kunne blive frugtbar og føde. Men
denne synd tilregnes hende ikke, men forlades hende, for
disse ædle og taknemlige gæsters skyld. Da Zakarias i Luk
1, 18 ikke vil tro englen, straffes han med, at han en tidlang
må være stum; men Sara gik det ikke sådan, fordi Herren
holdt hende til gode og tilgav hendes svaghed.
Dog er også netop dette, at Sara ler med sig selv, et
vidnesbyrd om en særlig tugtighed og kyskhed. Nu til dags
finder man ofte gamle, affældige kvinder, som er mere
vellystige end de unge kvinder. En sådan var ikke Sara;
men så længe hun hos sig fandt grund til at håbe, at hun
kunne få børn, holdt hun sig til sin mand og ventede på
Herrens velsignelse; men da hendes alder havde berøvet
hende dette håb, afholdt hun sig fra sin mand, og ventede
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en arving af pigen. En sådan kyskhed er sandelig ikke en
ringe dyd; mens derimod de, som priser jomfrustanden og
lever ugifte, har lyster og besmittes dag og nat.
Men Saras kyskhed har intet særligt skin eller ros for
verden; for den ligger skjult under et ringe dække, fordi
hun er ægtehustru; hvilket for alle dem, der lever ugifte, er
en hindring, så de ikke kan se en så herlig kyskhed eller
tro, at det er sandt, hvad hun siger: Skulle jeg virkelig føle
begær? Men også disse ord vidner om et såre tugtigt og
blufærdigt hjerte.
Jøderne bryder sig kun om omskærelsen og priser den
højt; men sådanne eksempler skal man prise og foreholde
for alle husmødre, al den stund de ikke uden en særlig hensigt er optegnet og beskrevet af Helligånden.
At også Sara taler så fornuftig og med ærbødighed om
sin mand og siger, at han er gammel og kalder ham sin
herre, ikke sin mand eller ægtemand, må man heller ikke
tro er skrevet forgæves; for med disse ord priser hun også
sin mands kyskhed og viser, hvordan hun holder ham i agt
og ære.
Og denne tekst prises især af Peter i 1 Pet 3, 6, hvor
han formaner husmødrene til gudsfrygt, tugt og ærbarhed.
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For Sara er et særlig herligt spejl og eksempel, ikke på én
eller to, men på alle priselige og kristne dyder, og Helligånden skriver her om hende, at hun med omhu giver agt
på sit hus, ikke løber den ene gade op, den anden ned og
spørger sine naboer om nyt; sørger flittig for sine tjenestefolk og lever kysk med sin mand, som hun dog ikke alene
anser for sin mand, men ærer og tjener som sin herre.
Om nu enhver husmor forholdt sig sådan, hvad kunne
da en from og fornuftig mand have at dadle på hende?
Men desværre, kun få lægger vind derpå og tragter efter at
ligne Sara; men i almindelighed er de stolte, pyntesyge,
trættekære, ulydige, opsætsige, opblæste og bilder sig ind
at være vise. Derfor vil de ikke anses for hustruer, men for
herrer. Men hvor langt er dette fra Saras eksempel, som
Peter rimelig roser, og bruger denne tekst bedre og forstår
den bedre end alle rabbinere, som foragtelig forbigår sådanne ord, som om de var unyttige og unødvendige.
Men Peter vil, at de skal være et eksempel og spejl,
hvori alle hellige og udvalgte kvinder skal spejle sig, også
håbe på Gud og tækkes sine mænd ved lydighed og underdanighed, sådan som Sara gjorde. Og Peter opregner her
ikke påfaldende og sælsomme gerninger, som nonnerne
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har, der klæder sig på en egen måde og unddrager sig dette
livs almindelige ubehagelighed, jammer og elendighed,
men siger i v. 6: I kvinder, vær jeres egne mænd underdanige, som Sara var Abraham lydig og kaldte ham herre.
Sådan kunne en husmor ikke prises højere, end om hun har
den ros, at hun sætter sit håb til Gud og ærer sin mand; og
ingen kan med ord tilstrækkelig pryde og prise sådanne
høje dyder og gaver.
Men hvorfor taler Peter blandt kvindernes andre dyder
også om at sætte sin lid til Herren, hvorom Moses her intet
nævner? Netop denne dyd havde fremlyst hos Sara gennem hendes hele liv, som en skøn og klar stjerne. For betænk dog, hvad der var Abrahams kald. Gud befaler ham
at drage fra sit fædreland til Kana’ans land, dertil får han
intet blivende sted, men må vandre omkring som en tigger
og må bjærge og hjælpe sig og sine blandt hedningerne ét
år her, et andet dér. Hvad gør nu den fromme, tugtige Sara
i denne besværlige elendighed? Sin mand følger hun ikke
alene villig, hvor han kun drager hen, men ærer ham også
som herre. Blandt os selv kunne man vel finde kvinder,
som snart ville blive trætte, uvillige og utålmodige over
sådan ulejlighed og fare og tvinge sine mænd til at søge
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efter en bestemt bolig og et blivende sted, eller ville løbe
fra dem. Men Sara holder fast ved tilliden til Gud, følger
hans ord, og, skønt dette er et tungt liv, som hun må udstå
på denne så lange og langvarige rejse, holder hun dog ud,
og overvinder i håbet på Guds hjælp alt, hvad der hårdt og
besværlig sætter ind på hende.
Derfor fremstiller vi hende rimelig som et eksempel
for alle husmødre. For her ser og hører du intet letfærdigt
af hende, heller ikke noget uforstandigt eller uforskammet;
men alt er fornuftigt og godt, passende og priseligt; alt følger Guds ords regel.
Men alt dette skal man flittig og vel lægge mærke til,
for de afsindige og gale læreres skyld, som ikke alene lærer selvvalgte gerninger og gudstjenester, men også foretrækker dem for de gerninger, som Gud har påbudt. For du
har aldrig nogensinde hørt nogen papist rose sådanne og
lignende historier eller anse dem for noget særligt og fortræffeligt. Det har de vel alle sagt, at der i denne Første
Mosebog intet andet står skrevet, end hvordan blandt jøderne mændene har haft samkvem med sine hustruer. Men
er ikke dette grove svineøjne, som blindt gå forbi så store
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og herlige dyder, og kun glor på det, som siges om kødeligt samkvem og utugt?
Hvad andet end sine hjerters sande skikkelse vise sådanne herved? Af gode dage, fråseri og drikkeri har de alt
for meget og over al måde, derfor bliver de afsindige og
gale af utugt, og hører dog aldrig op med at rose det urene
og stygge ugifte liv; men denne dyd, som Helligånden selv
har ladet optegne for os, foragter de eller bespotter den vel
endog, som jo ægtestanden under pavedømmet er blevet
mangfoldig berygtet, udskældt og udskammet.
Derfor skal man flittig prædike for ungdommen om sådanne huslige dyder. Har nu nogen denne gave, at han kan
afholde sig og leve kysk uden ægteskab, så lad ham benytte sig af denne gave og evne og afholde sig fra kvinder;
men for det skal han vogte sig, som for den fordærveligste
gift, at han for denne gaves skyld, at han kan være afholdende, skulle hovmode sig over dem, som lever i ægteskab
eller foragte og fordømme dem. For ægtestanden er forordnet af Gud, og ægtefolks liv, såfremt de er og forbliver
i troen, foretrækkes med rette fremfor deres, som omgås
med undergerninger og derfor har stor anseelse og ry.
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Dette indskærper altid Skriften fra begyndelsen til enden; for foruden troen hører du om Abraham intet andet,
end at han sidder i sit telt, venter på fremmede gæster og
modtager dem; derefter udfører han sine huslige sysler. Så
koger Sara, laver smør og ost, giver kvæget foder osv.
Dette er vel, som jeg selv må bekende, tjeneres og tjenestepigers gerninger; men dog fremstilles de af Helligånden
som eksempel for os.
Foragter nu papisterne sådanne gerninger og udvælger
sig andre kostbare, vanskelige, høje og særlige øvelser, da
lad dem forblive så rasende og gale, som de er, og agter
sådanne huslige gerninger for skarn. Vi vil ikke desto mindre være visse på, at sådanne barnlige husgerninger, når
troen er derhos, er at agte for kosteligere end al verdens
guld og er langt mere og herligere, end alt ugift liv uden
tro.
Helligånden pryder sandelig Sara med en sådan farve,
hvoraf man let kan se, at hun også i ægtestanden, som hun
dog har lov at nyde, i kyskhed overgår jomfruer. Derfor er
det en stor synd, at papisterne er de hellige patriarkers ægteskabelige liv så fjendske og bespotte det, da det dog er
et spejl og en øvelse ikke alene i kyskhed, men i alle andre
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skønne og herlige dyder. Dette skal man alt sammen flittig
mærke, så man kan imødegå papisternes og andre gale ånders afsindige foregivende.
v13-14. Men Herren sagde til Abraham: »Hvorfor ler Sara og
tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel?
Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg
tilbage til dig, og så har Sara en søn.«

Alt dette anfører Helligånden, for at denne hellige og kyske husmors tro kan styrkes. For hun tror endnu ikke, kan
heller ikke, forhindret ved kødelige tanker, nære dette håb,
at hun endnu skulle undfange og føde en søn med sin
gamle herre, men tænker, at hun vil lade sig nøje med at
være moder for tjenestepigens børn; men det håb, at hun
skulle undfange og føde livsfrugt, er ganske og aldeles
bortdød for hende.
Derfor er det fornødent, at hun hører dette ord, hvorved hun kan opvækkes til håb om, at hun skal blive frugtbar og atter igen levendegøres. For det ord er egentlig en
stemme, som opvækker af døden. Men det er Saras død, at
hun anser sig for et udlevet menneske. Denne mening forandres ved ordet, og det uddøde legeme, som opvakt fra
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de døde, begynder atter at leve. Derfor sker alt dette, for at
troen kan opvækkes hos Sara.
Men nu har jeg ovenfor ofte sagt, at Sara er et særligt
eksempel på en såre stor tålmodighed, at hun nemlig
kunne tåle en så langvarig elendighed og med højeste villighed følge sin mand; ligeledes at hun var ufrugtbar og
kunne finde sig i, at hendes mand gik ind til tjenestepigen.
Fordi hun derfor i disse svære anfægtelser trøster sig ved
håbet, hører hun her et utroligt ord, hvorved der opstår og
antændes et nyt lys i hendes hjerte, og denne svaghed, at
hun ikke straks tror, holdes hende til gode på grund af hendes tunge kors, som hun havde overvundet i håb og tålmodighed.
Hun gik nu i sit niogfirsende år og havde så mange år
ventet på Herrens velsignelse; men da hun ser, at alt hendes håb er forgæves, overgiver hun hele sin sag til Gud, og
fortvivler dog ikke aldeles. Deraf kommer det, at Herren
har tålmodighed med hendes svaghed og ikke lader sig bevæge til vrede ved hendes latter, som har sin grund i tanken om umuligheden. For hvad havde hun, en ufrugtbar
gammel kone, mere at håbe på? Derfor bringer Herren
hende atter til troen ved en såre venlig og mild revselse.
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Men ovenfor sagde jeg, at ikke Sara alene, men også
Abraham selv anså disse sine gæster for fremmede vandringsmænd og hverken tænkte på engle eller på profeter.
Da de derfor taler om en søn, tænker Sara: Hvem skulle
vel just have sagt dem det? De mener det ikke alvorlig,
men siger det kun for at gøre sig behagelige, idet de mener,
at kvinderne gerne hører tale om sådanne ting. Sådanne
tanker havde Sara uden tvivl med sin latter. Men da hun
hører ham tale, som ser og forstår alt, da opstiger der nye
tanker i hendes hjerte, så hun ikke længere holder disse tre
mænd for almindelige mennesker, men for sådanne, som
er fulde af Helligånden, der ser ind i hjertets skjulte afkroge og åbenbarer alt.
Derfor er dette en alvorlig og dog glædelig, venlig og
elskelig irettesættelse, hvoraf Sara forstod og skønnede, at
hendes gæster var Guds mænd og profeter, eftersom de ser
og forstår hendes latter og tanker, skønt hun ikke er hos
dem. Heller ikke kan hun, eftersom de alvorlig prædiker
for hende om Guds magt, at for ham intet er umuligt, Luk
1, 37, længere foragte profetien, at hun skal føde en søn.
For her tages hendes tanker til fange og indelukkes, da hun
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hører, at en sådan ting, som er underfuld eller ganske umulig for verden, for Gud er let, ja en simpel sag og en af hans
daglige gerninger, såfremt man betragter andre sådanne
gerninger af ham.
Sådanne stærke beviser og grunde, der ligesom med ét
stød nedlægge alt, som man kan indvende derimod, synes
jeg såre godt om, ikke de kødelige beviser efter talekunstens regler, hvortil man må bruge mange ord og farver,
hvilke, som vi ser, de ulærde papister beflitter sig på og
bruger. Når de sådan taler om alterets sakramente, siger
de, at kirken har magt til at anordne sådanne ting, nemlig
at lægfolket kun skal nyde brødet, ikke bægeret. Dette er
faldefærdige, syge, svage og løse beviser, ligesom Paulus
i 1 Tim 6, 3 siger om den, der ikke holder sig til vor herre
Jesu Kristi sande ord og til den lærdom, som fører til gudfrygtighed, at han er syg for spørgsmål og ordkrig.
Men sådanne grunde og beviser, hvormed man på én
gang stopper munden på modparten, og straks griber ham
i struben, når han vil komme frem med noget, de holder
stik, underviser og bygger. Når jeg sådan siger til en papist: Hvorfor snakker du til mig om den fare, som er for-
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bundet med at række en lægmand bægeret? Betragt du teksten om nadveren og hør Kristus, som har indstiftet den
osv. Denne ene grund og dette bevis nedslår som en murbrækker alt, hvad papisterne kan sige og fremføre om
denne sag.
Derfor er det ikke nok, at man kan holde prægtige taler
om ting, men man må også være en dialektiker og vide,
hvad der er stærke, sikre og sande ord og beviser, og ikke
alene hvad der er sandsynligt og synes rimeligt. Men når
man før har lagt grunden med et fast og sikkert bevis, så
gør man også vel i at fremføre de retoriske omstændigheder, hvad der er let eller vanskeligt, tjenligt eller utjenligt,
priseligt eller daddelværdigt osv.
Papisternes disputatser gå alle kun ud på sådanne omstændigheder, hvad der er sømmeligt, nyttigt og nødvendigt; deraf får de i stand ikke alene farlige, men også gudsbespottelige sprog om kirkens magt, at den er over ordet
osv. Men hold du denne grund derimod: Kristus er kirkens
hoved; så styrter det straks sammen, hvad papisterne har
opbygget med stor møje og meget arbejde.
Sådan skal man også i andre ydre eller verdslige sager
søge sådanne sikre grunde og beviser. Gellius skriver i sin
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første bog, at da Censorius vil overtale de unge mandfolk
til ægteskab går han ikke frem på de sædvanlige og bekendte veje, på hvilke man kan få en overtalt til noget, men
ser langt videre og siger: Kunne vi leve uden hustruer, så
var vi visselig fritaget for en stor møje og ulejlighed.
Derpå bekender han, at ægtestanden er fuld af ulejlighed,
møje og arbejde og mange slags og utallig fare og nød.
Men alt dette fjerner han fra øje og tanker og afskærer med
denne grund, at han siger, man i dette liv ikke kan undvære
kvinder.
Alle andre årsager er skrøbelige og udygtige og kun
denne er stærk og sikker, så tilhørerne gerne og villig indrømme den, at vi ikke kan undvære ægteskabet. For hvordan kunne vel riger, lande og folk bestå, hvis der ingen
ægtestand var? Til forsvar behøver man ægtefæller og
børn; disse fødes ikke af stok eller sten, men af kvinder
osv.
Men især skal vi beflitte os på sådanne sikre og bestandige grunde i teologiske sager. Anfægtes dit hjerte af
vantro, og du tvivler på, at du kan blive salig, for du erkender dig for en synder, da må en from, kristen broder,
som vil trøste dig ret, ikke komme til dig med papistiske
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og løse grunde, at du skal tilfredsstille din samvittighed
med denne eller hin gerning; men han må foreholde dig
Guds ord og sige: Gud er sanddru; han lover dig, at han vil
være dig nådig for sin søns skyld. Men Guds søn har med
sit ord frikendt dig for alle synder, har døbt dig, har lovet
dig det evige liv, om du tror, dvs., er vis på og slutter, at
hans død er din genløsning. Derfor må enten Gud være
sanddru i sit ord, eller du må være en løgner, at du endnu
tvivler på din synds forladelse, efter at den visselig er dig
lovet ved Guds søn. Med dette bevis kan man afhjælpe og
standse tvivlen.
Og i dette stykke må vi især være vel rustede for vor
modstanders Djævelens skyld. For han er hel listig til at
disputere og den bedste taler. Din synd kan han blæse stor
op for dig, og Guds vrede kan han gøre over al måde alvorlig og svær; dertil kommer han frem med utallige eksempler på Guds vrede, også mod sådanne, som først har
troet ret, men til sidst er faldet. Møder du ham derfor ikke
med denne sande grund, at Guds søn er død for synderne,
og at de, som tror på ham, skal leve evig, ligesom han selv,

739

så er det andet, hvad man kan sige eller udtænke, kun retoriske, usle og svage beviser. Men det er den rette grund:
Gud er sanddru, men hvert menneske en løgner, Rom 3, 4.
Derfor påkald du Gud, grib hans ord, hold dig til det
eneste offer, den herre Kristus, som har gjort fyldest for
dine synder og taget din død på sig og overvundet den, og
lad dig ikke forvirre deraf, at du er en synder; men betragt
Guds befaling, som vil, at du skal antage hans søn, og byder dig at tro. Se og tænk derpå, og spørg ikke efter, hvordan det er gået eller vil gå med andre; se kun til dig selv,
at du gør denne Guds befaling fyldest. Denne trøst vederkvæger og styrker et bekymret og sørgmodigt hjerte; men
pavens snak og narrevæsen med almisser, messelæsning
og helliges påkaldelse er idel hårkløveri og løse grunde,
der bedrager den, som bygger og forlader sig på dem.
Jeg har engang hørt en jurist, ved navn doktor Henningus, disputere og tviste med en veltalende og skarp modstander om en vigtig sag. Da nu modstanderen kom frem
med en stor mængde lovsteder imod ham og havde forsvaret sin sag på det bedste, som han kunne, svarede doktor
Henningus ham hel beskedent og venlig, at han vel kunne
komme frem med hele bøger fulde af lovsteder; men om
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han end kunne flyve over alle bjerge og bunde i alle vande,
måtte han dog, når han ville stride og tviste med ham om
denne sag, indlade sig derpå med ham; og viste ham derpå
kort, hvad der var hovedsagen i hele spørgsmålet og hvad
der var ham om at gøre. Med disse korte ord stoppede han
munden på denne veltalende person, modstanderen, og
slog ham ligesom til jorden dermed.
Men for nu at sammenligne det store med dette lille og
det åndelige med det verdslige, så bliver også Sara her
overilet og fanget med et så kraftigt bevis, at hun ikke véd,
hvor hun skal ud eller ind. Hun tænker vel: Se, du er en
ufrugtbar gammel kone, og det er umuligt for dig i denne
alder at føde børn; men sådanne tanker sidder ikke så dybt
og fast, at de jo udrives af hende med disse alvorsfulde
ord: Intet er umuligt for Herren. Skulle ikke han, som har
skabt mennesket af en jordklump, også kunne fremkalde
og skabe en livsfrugt af en mands og kvindes sæd? Derfor
falder alle disse ord, for at Saras tro kan styrkes og hun
selv se, høre og vide, at disse hendes gæster ikke er slette
og rette mennesker, men Guds mænd og profeter, i hvem
Guds Ånd bor, hvilket Sara hidtil ikke havde vidst.
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Til sidst gentager englen de ord om livets tid, som er
forklarede ovenfor. Dette er ikke en unyttig gentagelse af
ord, som forhen er sagte, sådan som uerfarne dømmer,
men tjener til at bekræfte forjættelsen og styrke tilhørernes
tro, og er lige så meget, som om man hørte to vidne om én
og samme ting.
v15. Men Sara løj: »Jeg lo ikke, « sagde hun, for hun var bange.
Men han svarede: »Jo! Du lo!«

Fordi nu Sara erkender Guds profet deraf, at han vidste og
havde mærket hjertets skjulte tanker, ler hun ikke længere,
men forfærdes og begår en ringe synd, idet hun siger, at
hun ikke havde leet, da hun dog havde gjort det. Men
denne synd er tilgivelig for hende, fordi hun er gudfrygtig,
adlyder profeterne og er sin mand underdanig. For af frygt
for sin herre forfærdes hun og nægter, at hun havde leet,
ikke af foragt eller hovmodighed, og det gør hende nu
hjertelig ondt, at hun havde fornærmet Guds profets tale
med latter. Dette gør hende ondt og hun frygter, og i denne
frygt begår hun en anden synd, og nægter det. Men det
gendrives hende alvorlig, dog med korte ord: Jo, du lo;
som om han ville sige: du begår en dobbelt synd; forhen
lo du; nu benægter du det også.
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Om de huslige og borgerlige gerninger har jeg ofte talt.
For det skal man flittig fremholde for unge mennesker, at
de giver agt på sådanne gerninger, som er påbudt af Gud,
og på det allerviseligste skelne dem fra selvudvalgte gerninger eller menneskesætninger. For hvor dette ikke sker,
og det med største omhu, der ophæves ikke alene forskellen mellem godt og ondt, men vi vil gribe efter det som det
allerhelligste, der er det allermest fordærvelige og en gru
for Gud.
Akaz ofrer sin søn til afguden og mener, at han vil
ligne Abraham i hellighed, mens han dog derved bliver
den skændigste morder, 2 Kong 16, 3. For fordi han ikke
ser hen til Guds ord og bud, som alene er den rette og
evige prøve og regel for gerningen, så griber han døden i
stedet for livet og i stedet for et gavnligt lægemiddel en
fordærvelig og dræbende gift.
Derfor slå det ydre skin ud af hjertet og øjnene og se
hen til, hvad Gud har befalet dig. Gør dette, så vil du ikke
fare vild, skønt din gerning, efter det ydre skin, er en simpel og ringe gerning. Antonius viger bort og opslår sin bolig i ørkenen, Hieronymus gør valfarter til hellige lande og
formaner med heftighed til, at man dog skal overholde
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kyskhed. Dette anser verden for store og herlige ting. Men
at Sara står i køkkenet, koger og tilbereder maden for gæsterne og er omhyggelig dermed, dette har ikke alene ikke
skin og udseende af nogen god gerning, men lader til at
være en forhindring fra andre gode gerninger. Men den,
der ser hen til ordet, vil finde, at Sara dermed har gjort en
langt helligere gerning, end alle munkes og eneboeres gerninger er.
Og dette liv inddeles meget skønt i disse tre stænder,
nemlig den huslige stand, den borgerlige eller verdslige
stand, og den kirkelige stand. Du være nu i hvilken stand
du vil, enten en ægtemand, øvrighed eller lærer i kirken,
så se dig for, om du har gjort dit kald fyldest og ikke må
dadles for mangel på flid, for fortrædelighed eller utålmodighed. Har du nu passet din gerning sådan, at du ikke behøver sige: herre, forlad os vor skyld, – da kan du krybe
ud i ørkenen og der øve og plage dig med gerninger, som
er vanskelige og have et iøjnefaldende udseende.
For deri fejler hele pavedømmet mest, at det anser
dette livs almindelige gerninger, som Gud befaler os i De
Ti Bud, for så lette gerninger, at man kan opfylde og gøre
dem til fuldkommenhed. Derfor lader de De Ti Bud fare,
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vil stige højere op og lægge planer om særlige gerninger,
priser eneboerne og munkene, men Abraham, som sidder
ved døren og venter på gæster, agter de ikke værd at omtale med ét ord eller at tænke på at følge hans eksempel.
Sådan anser papisterne også dette for en ringe og simpel sag, at man er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og mener, at man må foretage sig noget mere
fuldkommen og noget, som er himlen nærmere. Derfor
gemmer de sig i klostrene, læser messer osv. Men hvordan
stemmer dette overens med Guds ord? Blev ikke Antonius
henvist til Alexandria til en garver, for at han af denne
kunne lære, hvad for en plads han ville få i himlen? Er
dette en fabel og et digt, så er jeg også tilfreds dermed, når
kun papisterne erkender, at det er blevet opdigtet, prædiket
og troet i deres kirke. Men hvordan det nu end er dermed,
så er det sikkert, at denne døbte garvers gerning, som han
gjorde i troen, var Gud ligeså velbehagelig, som Antonius’
strenge liv, faste og bøn.
Dette har jeg anset for fornødent til slutning på denne
historie, for at ungdommen kan lære at vogte sig for selvvalgte gerninger, og med højeste flid lægge vind på og beflitte sig på dem, som enhvers kald bringer med sig og
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kræver. For disse gerninger har Gud befalet, og derfor er
de rette gudelige gerninger, hvad enten du er en elev, og
lærer noget nyttigt, eller en tjenestepige, og fejer huset, eller en tjener, og passer hestene, eller gør noget andet, som
dit kald kræver. Ganske vist fører en munk et strengere liv,
går grimt og hæslig klædt; men at han dermed tjener Gud,
vil han aldrig i sit liv kunne sige med sandhed, hvilket de
kan rose sig af, som enten tjener det huslige eller borgerlige liv eller kirken.
v16. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma,
og Abraham fulgte dem på vej.

Sådan har vi nu hørt en såre skøn fortælling om, hvordan
der blev sendt engle til Abraham, og hvordan det på ny
blev ham tydelig og sikkert forjættet, at han endnu skulle
få en søn af sin Sara, og hvor venlig Abraham modtog dem
og plejede dem vel; hvordan også Sara derved blev bragt
til troen, så hun selv troede, at hun endnu skulle blive moder og få en søn. Og efter at nu denne Guds uudsigelige
kærlighed og godhed mod Abraham er blevet beskrevet,
følger nu et endnu rigere og større eksempel og bevis på
Guds godhed, hvoraf vi skal lære, hvordan der sker Gud
en behagelig tjeneste og et velbehageligt offer, når man
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hører og antager hans ord, og holder det i ære. For til sådanne folk, som vi ser her i denne tekst, holder Gud sig
nær, ikke som dommer og herre, men som ven og en kær
gæst. Men hvordan Gud viser sig mod dem, som foragter
hans ord, det viser denne sørgelige og skrækkelige historie, som derpå følger.
Og Moses kalder disse tre mænd engle. For det mente
Sara og Abraham, at de var Guds profeter, som for ordets
skyld var fordrevet i elendighed. Og for at vise ordet ærbødighed, plejer Abraham ikke alene disse gæster godt
med mad og drikke, men da han nu vel har bespist dem, af
kærlighed til ordet og gudsfrygt, ledsager han dem og følger dem på vejen op til Sodoma.
Men dette foreskrives os også til eksempel, for at vi
skal lære at holde Guds profeter eller ordets tjenere i ære
og vise dem alle slags tjeneste og villighed. Men hvordan
verden gør dette, og hvad der følger for straffe på sådan
utaknemlighed, det har vi nok fået at se i disse elendige
tider, og enden er endnu ikke kommet.
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v17-18. Herren tænkte: »Skulle jeg skjule for Abraham, hvad
jeg har i sinde at gøre? Abraham skal jo blive til et stort og
mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham.

Denne og den foregående tekst må man sammenligne med
hinanden. Lige før sagde Moses, at disse tre mænd stod
op; her siger han nu, at Herren (Jehova) sagde. Tre mænd
kalder han dem efter Abrahams mening; for denne holdt
dem for mennesker, men hellige mennesker og Guds
mænd; men at det skulle være engle, det tænkte han ikke
på; men han siger, at Gud talte, efter Skriftens sædvanlige
talemåde. For disse engle, som var sendte af Gud, bragte
Abraham ikke sine ord, men Guds ord.
Men at jøderne spotter og ler af vore, fordi de af denne
tekst vil bevise artiklen om treenigheden, derom har jeg
talt ovenfor. For så tåbelige og ulærde er vi dog ikke, at vi
siger, at disse tre mænd er Gud Fader, Gud Søn og Gud
Helligånden i deres væsen. Ligesom vi heller ikke siger,
at Kristi menneskehed er væsentlig Gud. Derfor vil vi lade
det blive derved, at ved disse tre mænd guddommen betegnedes, hvilken Abraham erkendte og troede på. For her
var han oplyst af Helligånden og fuld af tro, og så Kristi
dag, Joh 8, 56. Men ligesom Abraham troede på treenigheden, sådan fremstilles og vises den ham synlig i tre
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mænds billede, som tre mænd ganske vist ikke er de tre
personer i guddommen, men er tegn eller billeder på guddommen i treenigheden. Dog har Abraham fremdeles disse
tanker, at det er hellige mennesker, som vandrer omkring
i elendighed ved bekendelsen af den sande religion.
Og skønt han ikke véd, at det er engle, så tror han dog,
at han i disse tre mænd, af hvilke den ene talte, hvad der
også var de andres mening, hørte Gud, som i sit væsen er
én eneste Gud, men tre i personerne. Dette er min mening
om denne tekst. Vil nu nogen tale finere og spidsfindigere
derom, så gør han det, men se kun til, at han ikke støder
an og farer vild. For om sådanne ting skal man tale varlig.
Jeg holder mig først til Skriftens sædvanlige måde og
vis, hvilken siger, at Gud taler, når enten engle eller hellige
mennesker taler på Guds befaling eller efter hans åbenbaring. Dernæst foragter jeg ikke, vil heller ikke, at nogen
skal foragte det, Hebræerbrevets vidnesbyrd; for dette siger klart i 13, 2, at nogle, uden at vide det, har haft engle
på besøg. Og det er ikke til nogen hinder, at Abraham viser
dem guddommelig ære; for han erkender Gud i dem, hører
og antager deres ord sådan, som om Gud selv sagde dem.
For han følger den almindelige regel, at man ikke skal se
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hen til, hvem der taler, men til, hvad der tales. Er det nu
Guds ord, skulle Gud da ikke selv være nærværende derved? Ligesom Gud jo er nærværende i dåben, i nadveren,
ved nøglernes brug, fordi hans ord er der. Om vi derfor
end ikke ser eller hører ham, men ser og hører kirkens tjener, så er dog visselig Gud selv dér også, døber og absolverer. Og især er han sådan nærværende i nadveren, at
Guds Søn selv med brødet giver os sit legeme at spise og
under vinen sit blod at drikke.
Og i disse første ord, som Herren lader gå foran som
en fortale: Skulle jeg skjule for Abraham det, jeg gør? Er
der et såre elskeligt vidnesbyrd om en særlig gunst og
nåde, som også var fornøden, for at Abraham derved
skulle trøstes og styrkes; for ellers havde englenes følgende budskab om Guds vrede over Sodoma bedrøvet ham
til døde. Dertil tjener også gentagelsen af forjættelsen om
afkommet og velsignelsen over alle jordens folk. For
havde ikke Abraham først hørt denne forjættelse, da havde
han ved dette gruelige syn af Guds vrede opgivet alt håb
om sin egen og sine efterkommeres salighed. Derfor er
dette et vidnesbyrd om en særlig kærlighed og nåde, at
Herren siger, at han ikke kan skjule noget for Abraham.
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Og Moses siger, efter Den Hellige Skrifts måde at tale på,
at Gud sagde dette, da dog englen sagde det. For sådan
taler også profeterne i sine prædikener: Så siger Herren.
Men her angiver teksten en anden årsag:
v19. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin
slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham.

Det må man rimeligvis forundre sig over ved denne tekst,
at Gud ikke ville lade denne gruelige dom udgå over de
fem byer, medmindre han først havde åbenbaret Abraham
hele sagen. Om man derfor også i hedningernes bøger finder eksempler på, at nogle byer er gået under ved ild, i
jordskælv eller ved andre årsager, så ser vi dog, hvad
verdsligvise folk have dømt derom. For alle sådanne tilfælde tilskriver man de naturlige årsager, og fornuften
plejer ikke at komme højere. Men at her de fem byer skulle
fortæres af ild, det åbenbares Abraham i forvejen, for at
man skal forstå, at en sådan særlig skade og ødelæggelse
er en straf af Guds vrede over menneskers synder.
Og denne erkendelse ligger der så megen vægt på, at
Herren her vil, at dette eksempel skal blive bekendt hos
Abrahams efterkommere, og at de evindelig skal tale
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derom, andre til skræk og advarsel, for at de skal lære at
frygte Gud og vogte sig for sådanne synder, på hvilke en
så gruelig jammer og straf fulgte. Ligesom jo Gud også
har villet, at man skulle prise hans nådesbevisninger, såsom redningen og hjælpen ved Det Røde Hav, og tale
derom til alle tider. For sådanne advarsler og formaninger
gøres os behov i dette liv.
Fromme og gudfrygtige mennesker, som trykkes af sit
kors og må erfare mange slags jammer og elendighed, tiltrænger trøst og forjættelse, for derved at oprejse sig. De
derimod, som er forstokkede, halsstarrige og trygge, skal
man forskrække med eksemplerne på Guds vrede, så de,
som her siges, kan lære at frygte Gud.
Men nu er vore hjerter af naturen tilbøjelige til, kun
nødig at lade sig tugte. Forjættelserne antager vi med al
glæde og har intet imod dem. Men lovens prædiken forfærder folk og gør dem ligesom forbitrede og rasende. For
derfor blev profeterne dræbt, fordi de ikke prædikede om
den velsignelse, som var forjættet Abraham, men straffede
ugudelige levemåder og afguderi, holdt og formanede folket til tugtighed og gudsfrygt.
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Ligesom jo verden heller ikke er os fjendtlig, fordi vi
lærer evangeliet, og purt og rent forelægger folket den
herre Kristi velgerninger. For dette antager enhver gerne
og priser det, medmindre han er åbenlyst ugudelig. Men
deraf kommer al uvilje og ulykke, at vi holder modstandernes lære imod vor og siger, at paven er Antikrist og tillige revser deres lære og skammelige liv, som er pavedømmets tilhængere. Sådan siger også Kristus i Joh 7, 7: Verden hader mig, fordi jeg vidner mod den, at dens gerninger
er onde. Men denne verdens vrede og uvilje skal lærere og
præster ikke bryde sig om. For her hører vi Guds bud, at
man skal foreholde folk disse Guds skrækkelige domme,
og især dem, hvis hjerter endnu er svage og tilbøjelige til
at synde.
Abraham, siger Gud, vil byde sine børn dette. Dvs.,
sådanne historier skal man beholde og prise i de helliges
kirke til alle tider. Paulus i 1 Kor 10, fortæller om de
straffe, som Gud lod komme over folket, før de kom ind i
Kana’ans land, og tilføjer i v. 6, at disse ting er blevet forbilleder for os, at vi ikke skal have lyst til det onde. Som
om han ville sige: Gud har på denne måde straffet dette
folks synder; men os angår dette eksempel og skal være os
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en advarsel, så vi skal lære at vogte os for sådanne synder.
Og i Rom 15, 4: ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo
skrevet, for at vi skal lære af det”. Ganske vist skal man
prædike nåde og forladelse, men kun for dem, hvis hjerter
er bekymrede og som har bedrøvede samvittigheder. Men
de, som er sikre og ganske og aldeles har ladet gudsfrygt
fare, dem skal man foreholde Guds straf og vrede, så de
må lade andres eksempel være sig en advarsel og ophøre
at synde. For det mener Paulus med, at det er skrevet os til
lærdom.
Derfor er det såre fordærvelige lærere, som nu til dags,
jeg véd ikke af hvilke årsager, foregiver og strider for, at
man ikke skal prædike loven i kirken. Som om du just der
ikke ville lære loven, hvor der er et ret lovens folk, nemlig
gerrige, hovmodige folk, horkarle, ågerkarle, afguderiske
osv. Ville du endnu bestyrke og forøge rå og sikre folks
sikkerhed med Det Nye Testamentes forjættelser? Gud vil
jo dog, at det sted, hvor Sodoma og Gomorra blev ødelagte
af ild fra himlen, og svovl skal stå endnu den dag i dag til
erindring og mærketegn om hans vrede, og at man skal
prædike og tale derom til alle tider, så dog blot nogle må
omvende sig og lære at frygte Gud.

754

En langt bedre undervisning giver Paulus os, når han i
2 Tim 2, 15 lærer os, at vi skal dele ordet rettelig [det græske ord betyder ordret: at dele ret]. For ligesom ikke ethvert legeme kan tåle al slags mad, sådan må man have én
lære til at trøste og oprejse de svage, forsagte, sønderknuste og bedrøvede hjerter, men en anden til at omvende og
retlede hårdnakkede, rå, trygge og ubodfærdige folk. I
Guds søns person siger profeten Esajas i 61, 1: Herrens
ånd er over mig, derfor har Herren salvet mig til at kundgøre et godt budskab for de sagtmodige; han sendte mig til
at forbinde dem, som har et sønderbrudt hjerte osv.
Men et sådant hjerte har paven og hans biskopper ikke,
som forfølger ordet og tragter efter, i bund og grund at
ødelægge vor kirke og udrydde den. Skal man da også for
dem prædike evangeliet og sige, at de har en nådig Gud
ved Kristus? Da ville de jo blive langt mere forstokkede
og synde desto sikrere. Derfor skal man sønderknuse dem
med lovens hammer og male dem tordenen og lynet på Sinajs bjerg for øje.
Men til dem, som er i dødskamp eller andre anfægtelser og nød, skal man sige: Bi efter Herren, vær frimodig,
og han skal styrke dit hjerte, Sl 27, 14. Om tusinde falder
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ved din side, og ti tusinde ved din højre hånd, skal det dog
ikke komme nær til dig; jeg er hos dig i nød; Sl 91, 7. 15.
Kom hid til mig, alle I, som arbejde og er besværede, jeg
vil give jer hvile. Dette er vederkvægelse og lægemiddel
for taknemlige hjerter, der ikke er så stenhårde som paven
og hans sikre og forstokkede biskopper, til hvem lovens
hammer og skræk hører. Og Ezekiel 22, 28 siger med rette,
at de profeter begår synd, som forfærder den retfærdiges
hjerte med løgn; for disse er den osende væge, Es 42, 3,
som man atter skal oppuste og styrke, men ikke ganske
slukke; ligesom de også på den anden side synder derved,
at de styrker de ugudeliges hænder og ikke meget mere
anklager og fordømmer dem.
Nu til dags finder du mange, som forarges ved lovens
prædiken, der dog er nødvendig, og undgår den; for de siger, at deres samvittighed besværes, når de hører en sådan
lovprædiken. Men er ikke det mig skønne kristne? At
synde hører de ikke op med, ligge i had, vrede og avind, i
utugt, gerrighed, fråseri og svir osv.; når de nu hører, at
sådanne synder revses, så forarges de og vil ikke, at man
skal besvære deres samvittigheder. Skulle vi da lade enhver gøre, hvad han lyster, og endnu sige, at han bliver
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salig? På ingen måde; for her hører du, at man skal foreholde Sodomas straf for alle efterkommere og det for Guds
egen kirke, for at folk kan lære at frygte Gud.
I lov-modstandernes (antinomernes) lære stod der:
Hvis en var en horkarl, skulle han dog blot tro, så ville han
få en nådig Gud. Men hvad ville vel dette være for en
kirke, hvori sådanne skrækkelige ord faldt og prædikedes?
Derfor skulle man have gjort forskel og lært sådan, at horkarlene eller synderne er af to slags:
De første, som erkender sit horeri eller sin synd og af
ganske hjerte forfærdes derfor, begynder at føle alvorlig
anger og sorg derover, og ikke alene lader det gøre sig
ondt, at de har syndet, men også af hjertet begærer, og herefter beflitter sig på, ikke mere at begå sådan synd. Sådanne folk, som ikke er sikre i sin synd, men forfærdede
over den, og ræddes for Guds vrede, hvis de så holder sig
til evangeliet og sætter sin lid til evangeliet og Guds nåde
og barmhjertighed ved Kristus, da blive de salige og få
syndernes forladelse ved troen på Kristus.
Men de andre horkarle eller syndere føler ingen smerte
eller sorg over sine synder, om de end ikke kan undskylde
dem, men glæder sig meget mere over, at de har fået, hvad
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de har begæret, tragter efter yderligere anledning og lejlighed til at synde, og følger trygt sine lyster. Disse kan,
fordi de ikke har Helligånden, heller ikke tro, og en sådan
lærer, som prædiker for dem om troen, forfører og bedrager dem. For denne sygdom må have et andet lægemiddel,
nemlig at du siger til dem med Paulus i Hebr 13, 4: Horkarle skal Gud dømme; 1 Kor 6, 9-10: De skal ikke se
Guds rige; Rom 8, 8: De, som er kødelige, kan ikke tækkes
Gud. Derfor er disse urene og besmittede under Guds
vrede osv.
Denne hammer må man have, for at man med den kan
sønderknuse sådanne hårde stenhjerter. Og sådan følger
ikke Abraham sine synder, men er allerede for længe siden
blevet ydmyget i ånden; derfor trøster Herren ham. For
han har behag i den osende væge; derfor omgås han mildt
med den og passer den, så den atter kan komme i brand.
Men sodomitterne er forhærdede som sten og klippe,
derfor behøvet de svovl, torden og lyn fra himlen. Dette
véd ikke hine tåbelige og løgnagtige profeter, som tør foregive, at man ikke skal lære loven i kirken, og ikke angribe nogen så hårdt eller besvære nogen i hans samvittighed.
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Men er det sådan, hvorfor vil da Gud, at man skal beholde sodomitternes eksempel i hans kirke, og hvorfor
skal da Abraham lære det? Og fordi han tilføjer: at de skal
bevare Herrens vej, hvad gør da sådanne lærere i kirken,
som vil, at man alene skal prædike trøstelige forjættelser,
andet end ganske og aldeles at udvise loven om gudsfrygt
ud af kirken? Derfor skal man vel vogte sig for sådanne
gale ånder, som skammelig forvirrer hele den kristne lære.
Og denne lovens lære er ikke alene tjenlig dertil, at
man derved kan undervise folk til gudsfrygt, men den bringer også endnu en anden nytte, hvorom Herren her taler,
nemlig at folk, når de først er forfærdede sådan ved Guds
dom, da også lærer at gøre, hvad der er ret og godt.
Vil du dele hele Skriften, så vil du deri finde disse to stykker, forjættelser og trusler, eller velgerninger og straffe,
og det er sandelig hårde hjerter, som Bernhard siger, der
hverken lader sig blødgøre ved velgerninger eller omvende og forbedre ved straf. Sådan er også Guds gerninger
af to slags; først barmhjertighedens gerninger, sådan som
Paulus siger i ApG 14, 17, at han giver os regn og frugtbare tider fra himlen. De andre er vredens gerninger, når
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han sender pest, krig, dyrtid osv., for at forfærde og ydmyge de hårdhjertede og ugudelige.
Sådan forjættes i den herre Kristus salighed og evigt
liv til alle dem, som døbes og tror. Derimod trues alle de
med Guds dom og den evige død, som ikke tror på Kristus.
Er nu dette sådan, hvordan kan eller skal man da udstøde
og bortvise lovens prædiken af kirken? Er det ikke sandt,
at man derved tillige udstøder gudsfrygten og, den største
del af Guds gerninger? Hvilke han sandelig ikke gør, for
at de skal forblive skjult i en krog; men han vil, at vi skal
se dem og derved lokkes og bringes til gudsfrygt. Havde vi
nu ingen fare at vente os af pest, sygdom, ild eller vand,
og var der ikke en brat død og anden ulykke og jammer i
verden, så ville jeg nok også tie stille derom og prædike
alene om Guds venlighed og velgerninger; men erfaringen
lærer os noget andet.
De, som derfor foregiver, at man ikke skal prædike lov
i kirken, de er folk, som ikke kender Kristus og er forblindede af sin egen hovmodighed og vanart. Ovenfor har Moses fortalt mange eksempler på Guds nåde og barmhjertighed, som hvor han forjætter Abraham det velsignede afkom; da han gav ham en så herlig sejr; da han tog ind til
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ham som gæst og spiste hans mad. Dette fortæller Moses,
og tilføjer intet dertil; men her står befalingen om, at dette
skal prædikes. Han vil, siger han, byde sine børn; det vil
sige: Jeg vil, at man skal prædike og fortælle om denne
straf over Sodoma. Men hvorfor det? Fordi kirken aldrig
er ren, men altid den største del af den er ond, som lignelsen om sæden lærer i Luk 8, 5. Ja, de rette hellige selv,
som er retfærdige ved troen på Guds søn, har et syndigt
kød, som må dødes ved daglig tugtelse, som Paulus siger
i 1 Kor 11, 31: Hvis vi dømte os selv, dømtes vi ikke. Derfor læg vel mærke til denne tekst; for man kan have nok i
den alene, når man vil gendrive lovfjendernes gale lære.
v20-21. Og Herren sagde: »Der lyder et højt skrig fra Sodoma
og Gomorra; deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se,
om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået
mig, eller om de ikke gør; det vil jeg vide.«

Dette er sandelig en skrækkelig sag. Der var endnu ikke
gået femten år, siden sodomitterne og deres naboer blev
slået af de fire konger og bortført som fanger, men derpå
atter befriet ved Abrahams underfulde sejr og atter indsat
i sit land, sin ejendom og sit gods, sådan at altså Gud åbenbarede sig for dem på en dobbelt måde, nemlig derved, at
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han lod dem bortføres som fangne, hvorved han viste, at
han var synden fjendsk og visselig ville straffe den, og dernæst ved den underfulde hjælp og redning, hvorved han
viste, at han ville forlade synden og hjælpe, hvis man
gjorde bod og omvendte sig. Men hos dem nyttede hverken straffen eller hjælpen og velgerningen. For netop hos
dem, som med egne øjne havde set dette, var det allerede
kommet forglemmelse, og de havde atter vendt sig til gruelige og dybe synder og havde ganske og aldeles kastet al
gudsfrygt fra sig.
Dette er i sandhed en forunderlig ting, og derved afmales os klart alle menneskers hjerter, som af naturen er
sådan tilredt og fordærvede ved synden, at de hverken ved
trusler lader sig bringe til bedring eller ved velgerninger
blødgøre og bevæge. Da sodomitterne fra fangenskabet atter kom tilbage til sit eget, takkede de uden tvivl Abrahams
Gud, fordi han havde forløst dem, men denne andagt varede ikke længe hos dem, men de faldt efterhånden hen til
sikkerhed og fulgte sine hjerters lyst, indtil til sidst, da de
havde nok og overflødigt af alt, enhver blandt dem gjorde,
hvad han lystede, og de slet ikke stod til at omvende. For
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her gælder også, hvad filosofferne siger, at når en tings løb
ikke er langt fra enden, har den stærkest fart.
Sodomitterne havde ikke alene glemt sin skade og sin
underfulde redning, og agtede ikke alene ikke på noget ord
eller brød sig om nogen huslig eller borgerlig orden, men
de var også blevet værre end det ufornuftige fæ og de vilde
dyr. Og dette er et grueligt og skrækkeligt eksempel, at
dette land, hvilket Gud havde vist en så underfuld hjælp
og redning, inden fjorten år var kommet i en så gruelig
skændsel og syndigt væsen.
For Abrahams hjælp og velgerning var hos dem gået
ganske og aldeles i glemmebogen, og de tænkte ikke, at de
for hans skyld var blevet forløst fra fjendernes hånd, men
kun, at deres gode lykke havde lavet det sådan for dem;
men Abrahams og Lots lære bespottede de, fordi den var
deres utugtige liv imod og revsede det; og trods alle disse
synder var de stolte og formastelige, som om de alene var
vise.
Alt dette gik foran deres fald, som Salomo siger i
Ordsp 16, 18, at faldets begyndelse er at blive stolt og falde
fra Gud. For hvor der er foragt for ordet og utaknemlighed
mod Gud, der falder også al tugt og ærbarhed overende.
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For sådanne dyder og frugter vokser alene frem af Guds
ords sæd. Da derfor kirken var kommet i forfald hos dem,
da faldt også al borgerlig orden efter.
Da nu gudsfrygten var borte, da forfaldt også al ægteskabelig troskab, sådan, at de ikke lod sig nøje med sine
hustruer, men begærede andre, og lod sine hustruer tilbyde
til andre mænd og følge dem, indtil de til sidst tog sig det
til, som er imod naturen og mere end dyrisk. Dette er Satans fremgangsmåde, når han har vendt folk fra Gud og
bragt dem til utaknemlighed mod ham.
Hos os ligger, desværre, også begyndelsen og forspillet til denne elendighed for dagen. For betragt de evangeliske i byerne; se, hvordan øvrigheden, adelen, borgere og
bønder forholder sig; skulle de ikke alle tilsammen takke
Gud dag og nat, at de er forløst fra pavens jernovn og fra
sådant grueligt mørke og blindhed? Men det sker ikke;
lovoffer og taksigelse findes intetsteds; men det digter og
tragter alle mennesker efter, at skrabe sammen mange
penge og meget gods, og med bedrag, list, fordel og magt
at undertrykke de andre, så de alene kan blive rige. Men
må ikke til sidst også det huslige liv forfalde efter et sådant
levned og sådanne fordærvede skikke? Og hvor det sker,
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må det andet fald også snart følge efter. Men vi vil begynde udlæggelsen af nærværende historie lidt højere og
længere borte, for ungdommens skyld, hvem denne lære
endnu er ubekendt. For skønt enhvers hjerte forfærdes for
synet af en så gruelig Guds vrede, så er det dog fornødent,
fordi verden er fuld af faraonisk og farisæisk lære, at man
vel indprenter folk sådanne eksempler på Guds vrede.
Fra begyndelsen af denne Første Mosebog har vi set,
at den har at bestille med to slægter og to slags mennesker,
nemlig med de fromme, som er den sande kirke, og med
de onde, som altid er Satans skole, i hvilken folk øves og
drives, ikke alene til synder imod den anden tavle, at de
begå mord, ægteskabsbrud osv., men også til at bespotte
ordet, forfølge og dræbe de fromme. Men nu er Gud altid
trådt imellem som dommer og har ombragt de onde og
uretfærdige. Dette sker også her: Abrahams hus er den
sande kirke. For skønt der dengang også levede andre patriarker, så var dog kirken efter Guds ord bundet til Abrahams hus og efterkommere.
Sammenligner du derfor med hinanden Abrahams og
sodomitternes hus, så vil du finde, at i Abrahams hus er alt
såre elskeligt og venligt, sådan at selv Guds engle synes at
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spøge med Sara, da hun ler og sidenhen nægter det. Derfor
er Guds ord der bestandig i gang, og Abrahams hus er intet
andet end et syndsforladelsens og nådens rige, ja himlen
selv, hvori Guds engle bor, som Abraham modtager med
ærbødighed og i dem tilbeder Gud; for han véd og tror, at
han er én Gud i tre personer. Med ét ord, hos Abraham er
intet uden idel nåde og liv.
Derimod er der i de ugudeliges slægt, hos sodomitterne, intet andet end idel gruelig trussel. Englene kommer
ikke til dem; men da de kommer, modtages de ikke alene
ikke med ære og ærbødighed, men behandles på den urimeligste og skændigste måde, så de ugudelige hverken under dem husly eller en bid brød, men endnu dertil vil øve
den største skændsel mod dem, som man kan øve mod en
mand; så man vel kan se, at de syndede ikke alene med
utugt, men også med anden ond vilje og ondskab. Ligesom
Nahash, ammonitternes konge, gjorde; da han belejrede
Jabesh, og borgerne i byen tilbød sig at slutte fred med
ham, ville han ingen anden fred slutte med dem end på den
betingelse, at han ville udstikke det højre øje på enhver
mand til skam for ham, 1 Sam 11, 2. Dermed søgte han
hverken noget gavn, ej hellere kunne han har nogen glæde
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deraf; men han ville kun mætte sin ondskab på dem. For
mens folk ellers drives til synd for nyttens skyld eller af
vellyst, var der intet sådant i dette afskyelige skuespil, som
Nahash ville få i stand, men kun den højeste modvilje og
ondskab.
Ligesom også jøderne af lutter ondskab dræbte Kristus, og ligesom endnu en ugudelig krigsknægt gør meget
af ond vilje, blot for at forøge ulejligheden, skammen og
sorgen, ikke for at berige sig derved. For hvad nytte kan
han vel have deraf, at han hugger benene af kvæget, sønderbryder døre, antænder landsbyer osv.? Derfor er dette
synder af den allerstørste ondskab. Sådan er nu dette de
ondes mening, at de er de hellige fjendske og ikke lader
sig nøje med at tilføje dem mange slags plager, men dette
er deres højeste lyst og glæde, at de kan øve skam og
skændsel mod dem, hvilket jo er en gruelig ondskab og vel
kan fortjene en sådan straf. Men nu må man højlig undre
sig over, at dette folk i så kort tid kunne blive så ondt og
fordærvet, at der ikke blev ti mænd tilovers, som frygtede
Gud og levede tugtig.
Før Syndfloden, skriver også Moses i 1 Mos 5, 6, så
Gud ned på jorden og fandt, at menneskenes ondskab var
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blevet stor; men her siger han, at Gud havde hørt et skrig.
Derfor synes det, som om det her gik grueligere til end ved
Syndfloden. Men på begge steder afmales med disse ord
menneskers tryghed. For de levede sådan, som om Gud
ikke så det eller hørte det, ja, som om der slet ingen Gud
var, som der står i Sl 14, 1: Dåren siger i sit hjerte: Der er
ingen Gud. Og undertiden lider også de fromme denne anfægtelse; men på en anden måde, så de nemlig føler det,
som om Gud sov og hverken hørte eller så. Og gik det sådan i verdens begyndelse, så går det meget mere sådan nu,
da verden er blevet gammel og går nedad bakke. Hvor gruelig og grusom gudsbespottelse bedriver ikke islam og pavedømmet? Men Gud tier stille dermed nu i henved otte
hundrede år, og lader både tyrken og paven have al slags
lykke, så de begge styrkes ved al slags gods og magt og
lever ganske sådan, som om der intet liv var efter dette og
ingen Gud.
Derfor var dette en såre salig tid, da Kristus levede på
jorden. For da ikke alene hørte og så han, men var også
selv i sandhed nærværende, som Johannes siger i 1 Joh 1,
1: Det, vi betragtede og vore hænder rørte ved. Men nu
råber vi langt borte fra og mener, vi skriger til en sådan
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Gud, som ikke hører, men sover tungt. Imidlertid farer
Djævelen og paven afsted og driver al modvillighed. Sekter og partier opstår i hobetal.
Derfor er dette talt på menneskelig vis, sådan som
Skriften plejer at tale. For hvad Moses her siger om Gud,
det var i folks tanker og vantro. For Gud sover ikke; sådanne fornødenheder har en ånd ikke. Men når mennesker
ligger og synder i sikkerhed, mener de, at Gud sover, ja de
indbilder sig vel endog, at Gud antager sig dem og bønhører dem, ligesom tyrken er opblæst af sin lykke og anser
sig for Guds folk, tror ikke, at Gud vredes, men mener, at
Helvede er ødelagt og al dom ophævet; for det kan man se
på hans opførsel.
Derfor finder man i Skriften sådanne sprog: Herre, ti
ikke for mig. Sl 28, 1. For fordi Gud tøver med at bønhøre,
mener de fromme i sin kamp under kødet, idet de er fortvivlelsen nær, at Gud sover, er stum osv.; sådan er troen
og ånden i de fromme til sinds. Men dette har jeg vidtløftigere omhandlet ovenfor i kap. 6. Her er det nok at sige så
meget derom, at Skriften retter sin måde at tale på efter
menneskelig skik og brug, ikke at Gud er sådan sindet, men
fordi sådanne tanker findes i de frommes hjerter. Derfor
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hørte og følte Abraham, Lot og de andre patriarker dette
skrig og mærkede, at Gud vredes og iler med at straffe et
sådant folk, som der intet andet råd var med.
Men her skal man heller ikke foragte den moralske
lære for øvrigheden og dem, som holder dom. Da ovenfor
i det ellevte kapitel, hvor tårnet i Babel bygges, siger Herren: Jeg vil stige ned og se, hvorved den guddommelige
majestæt lærer, at man ikke skal forhaste sig med dommen
i retssager eller kun høre den ene part, men lære sagen
fuldkommen at kende. For siger Skriften om Gud, som
dog véd alt, og for hvem intet er skjult, at han stiger ned,
hvor meget mere er da dette fornødent for os mennesker,
hvem ofte vor ophidselse og vrede styrer, som lader os
overtale af gode venner, lader os bedrage med gode ord
osv.
Her tales også om synderne, som råber og skriger til
himlen, og nogle antager fire sådanne, andre fem. Skønt
dette ikke er så vel begrundet, vil jeg dog ikke dadle
fromme læreres flid, som lærer sådan; men når man vil tale
rettelig derom, så forstår Skriften ved et sådant skrig ikke
disse fire eller fem synder, men i almindelighed alle synder, ved hvilke der er ubodfærdighed og ondskab, som der
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står i Es 5, 7: Han forventede retfærdighed, men se da var
der skrig. Det vil sige, de synder uden al skam og undseelse, og der er ingen, som revser dem. Øvrigheden vil
hverken råde eller holde styr på dem, og der er intet tilbage, uden at enhver må skrige og råbe over skammen.
Hvor der derfor endnu er gudsfrygt, udøver øvrigheden sit
embede og straffer de onde, hvoraf det jo følger, at folk
ikke opsender noget skrig til himlen, men takker Gud, sin
øvrighed, at de kan sidde trygt med hustru, børn og gods,
og at der ikke udøves nogen ondskab mod dem. Hvor derimod ordet ikke er, og øvrigheden er efterladen i sit embede, og der ikke holdes nogen tugt i husene, men forældrene behandles ilde af sine børn, hvor tjenerne er Herren
og fruen ulydige osv., dér må et sådant skrig følge på.
Ligesom der nu til dags ingen ende er på gerrighed og
åger, men øvrigheden ser gennem fingre dermed og ikke
straffer, sådan som den vel burde. Hvad bliver følgen? Råber ikke de til himlen, som lider vold, og hverken finder
råd eller hjælp hos øvrigheden? Dette er syndere, der, som
Peter siger 2 Pet 2, 14, ikke vil lade sig sin synd forbyde,
men vil være ustraffet, og når man formaner dem, faret de
kun så meget værre frem i sine synder og dynger den ene
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synd op på den anden, sådan som Farao gjorde, der blev
stedse værre og afsindigere, jo mere Aron og Moses prædikede for ham.
Dette så de hellige fædre og blev heftig bekymrede i
sine hjerter over denne verdens ondskab. For at dø gør
ikke så ondt som at se på sådan verdens overstrømmende
ondskab, når den ikke vil lade sig sige. Derfor blev det opfyldt hos disse hellige patriarker, hvad teksten siger: Skriget fra Sodoma er stort, og dog træder Abraham imellem,
uanset at skriget var stort og synderne gruelige, og indgår
som midler og talsmand for disse onde og ugudelige folk,
som vi skal hører. Ligesom derfor Skriften hidtil har rost
hans tro, sådan roser den nu hans kærlighed mod fjenderne. For større kærlighed er ikke til på jorden, end at
man beder til Gud for blodtørstige fjender og træder frem
for dem.
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v22–26. Mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma, men
Abraham blev stående foran Herren. Abraham trådte nærmere
og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med
uretfærdige? Måske er der halvtreds retfærdige i byen. Vil du
så virkelig udrydde dem og ikke tilgive stedet på grund af de
halvtreds retfærdige, som er i den? Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige, så retfærdige og uretfærdige får samme skæbne. Det kan du umuligt!
Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret?« Herren svarede: »Hvis jeg i Sodoma finder halvtreds retfærdige i byen, vil
jeg tilgive hele stedet for deres skyld.«

Der opstår her et nyt spørgsmål om Guds og englenes
åbenbarelse. Min mening er, at disse engle havde menneskelig skikkelse, og ikke at de var treenigheden i dens væsen. Nogle sætte navnene på disse tre engle, at nemlig den
første skal have været Mikael, som førte ordet og talte, da
de andre tav; den anden Gabriel, det betyder Guds kraft og
styrke, som de behøvede for at omstyrte Sodoma; den
tredje Raphael, det er, Guds råd og lægemiddel, som var
kommet for at befri og frelse Lot. Dette må nu være, som
det vil, så er det dog tanker, som man kan have uden synd,
og som intet skader; dog tror jeg ikke, at det er sådan. Og
jøderne siger, at da Raphael og Gabriel var gåede bort, forsvandt Mikael, og foruden disse tre åbenbaredes da Herren
selv for Abraham og talte med ham. Men i stedet derfor
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beholder jeg min mening, som er mere enfoldig og stemmer overens med Skriften.
Den tredje engel blev stående; også ham anså Abraham, ligesom de to andre, for et menneske, men for et sådant menneske, i hvem Guds Ånd boede. For han så, at
han havde Guds ord, troede også, at det ikke var et menneskes, men Guds ord, som han talte; derfor tilbeder han
ham også som Gud selv. At nu teksten siger, at Abraham
blev stående for Herren, er så meget sagt som så, at Abraham hørte og betragtede denne tredje engel sådan, som om
han var Gud, fordi han vidste, at han havde Guds ord.
Derfor skrives alt dette prædikeembedet til ære, hvilket de hellige fædre sådan flittig ærede, skønt det endnu
ikke var så klart hos dem. Vi, som har et så stort lys, forhåner og bespotter det, ja dræber endnu dertil måske præsterne og lader dem dø af hunger. Lad os nu høre Abrahams bøn, som sandelig lyder forfærdelig, hvis man ser
hen til udgangen.
Denne bøn begynder Abraham såre viselig, nævner en
ringe hob retfærdige og mener, at han desto lettere ville få
det, som han bad om, men skrækkeligt er det, at der i disse
fem steder ikke findes ti retfærdige. Om børnene vil jeg
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her ikke tale, for de har deres beskyttelse, som vi ikke kender; hvilket teksten i Jonas 4, 11 om dem, som ikke kender
forskel på højre og venstre, beviser; men hvad der var af
gamle og voksne mennesker, de var alle sammen så aldeles fordærvede, at der ikke var ti retfærdige at finde. De
havde ikke alene besmittet sig med disse almindelige synder, drukkenskab, tyveri, hor, gerrighed osv.; men hovedsynderne var foragt for ordet, for øvrighed og forældre, dertil forhånelse af de hellige og glæde, når de havde gjort det
på det allerværste.
Betragt derfor disse tre stykker; først, den såre korte
tid, i hvilken de havde vanartet sådan, var blevet så onde
og ugudelige, dernæst den store mængde af dem, som
havde syndet og endnu syndede; for det tredje at det var
sådanne gruelige og svære synder, så må du sige, at Guds
dom, skønt den kom såre forfærdelig, alligevel var rimelig
og retfærdig. For Abraham var det umuligt at tro, at alle
var lige fordærvede; han mente, at han i al fald blandt øvrigheden og kongernes råd måtte kunne finde nogle ærbare
og fromme mænd; for enhver by havde sin konge, og enhver konge havde sit råd. At der derfor blandt sådanne
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høje mænd ikke skulle findes ti fromme mænd, var utroligt. Derfor beder Abraham med sådan stor fortrøstning,
og skønt hans bøn én gang slår fejl for ham, holder han
dog ikke op; sådan brænder han af kærlighed, selv imod
disse onde mennesker.
Hvad der nu var for en kirke på den tid, da Sodoma gik
under, beretter det ellevte kapitel os. For den gang levede
seks patriarker, Sem, Arpakshad, Shela, Eber og Serug, og
fordi Abraham næsten havde levet halvtreds år samtidig
med Noa og havde set ni patriarker, havde han såre herlige
læremestre; men Noa døde næsten fyrre år før Sodomas
undergang, og fordi han havde set den forrige verden før
Syndfloden, var han også bekendt for sodomitterne, som
så og hørte ham, når han med sine efterkommere prædikede og talte om Syndfloden, om Guds vrede, og dog foragtede ham og hans. Sådan er det min tro, at der dengang
var en sådan kirke, som sidenhen ikke var på jorden ligetil
Kristus.
Men nu er det dog skrækkeligt, at sodomitterne var
blevet så ugudelige og glemte al frygt og erkendelse i
denne gyldne tid, da der levede og prædikede så mange
patriarker, og patriarken Sem havde præsteembedet ikke

776

langt fra Sodoma, nemlig i Jerusalem. Hvorfor klager vi
da over vor tid, da det ikke gik så mange og så herlige patriarker anderledes? Derfor lad os tålmodig tåle denne verdens bærme og utaknemligheden og så stor foragt; for vi
kan ikke sammenlignes med de hellige patriarker, og dog
måtte de se et så skrækkeligt og grueligt eksempel på Guds
vrede, og deres bøn, hvor alvorlig og indtrængende den
end var, kunne ikke hjælpe derimod.
Og der er ingen tvivl om, at jo disse patriarker alle seks
gjorde sig højeste flid for at standse denne så store hob,
der iler sin fordærvelse i møde, og atter bringe dem tilrette.
For i Sodoma boede Lot, men Sem eller Melkisedek ikke
langt derfra i Jerusalem, Abraham i Mamre og de andre i
nærheden rundt omkring på andre steder. Disse sendte
uden tvivl prædikanter til Sodoma, som formanede folket
til bod og revsede deres synder. Men det hjalp alt sammen
intet. For hvor ordet vanæres og foragtes, prædike Sem og
Abraham forgæves og der kan intet andet ventes end straf,
ødelæggelse og syndflod.
Men deraf kan man se, hvor stor Guds vrede imod synden er. For formåede ikke så hellige og Gud velbehagelige
mænd ved sin forbøn at afvende straffen, hvad vil da vi
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gøre os for håb derom i disse verdens sidste tider? Derfor
læg vel mærke til, at dengang, da det stod såre vel til med
kirken, og de allerhelligste og trofasteste lærere levede,
var verden på det allerværste. For sådan plejer Satan at
hænge skampletter og forargelser på kirken, som uforstandige folk tilskriver ordet og giver det skyld for. Men skulle
dette være sandt, måtte man også tilskrive Lot, Abraham
og Melkisedek, at Sodoma gik til grunde. For de var de
fornemste lærere på denne tid. Men nu videre om Abrahams bøn.
Denne består af seks dele. For seks gange beder han
med sådant alvor og hjertelig længsel, at han i sin store
angst og sit inderlige ønske om at redde de stakkels byer
og hjælpe dem med sin forbøn ligesom taler dårlige ord.
Det hebraiske ord forspeh er såre eftertrykkeligt og stærkt,
så at sige; for det betyder at tage ganske og aldeles bort, så
der ikke bliver noget tilbage. Hvis man derfor betragter de
enkelte ord, synes det at være en tåbelig bøn, ligesom om
Gud ikke vidste at gøre forskel mellem den retfærdige og
den uretfærdige. Vil du da, siger han, ødelægge den retfærdige med den ugudelige, og, ligesom en morder, myrde
alle uden forskel?
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Dette synes vel at være en hård og farlig bøn; men den
er såre kostelig, hvis du tager hensyn til, hvordan det var
med hans hjerte. For han ser, at Gud ikke kan andet end
skåne de retfærdige. Derfor beder han, ligesom David i Sl
26, 9: Borttag ikke min sjæl med syndere. For det gør tyranner; de farer til og sætter ild på huse, landsbyer og byer,
bryder sig ikke om, enten retfærdige eller uretfærdige omkommer. Sådant tyranni og grusomhed, siger Abraham,
sømmer sig jo ikke for Gud; derfor håber jeg, at han for
halvtreds retfærdiges skyld vil skåne hele folket. Dette er
en såre indtrængende bøn og en heftig følelse, som driver
ham til tåbelige ord. For det går denne hellige mand langt
dybere til hjerte, end hans hjerte selv kan føle eller forstå,
at han ser, at hele folket skal stå til rette og ombringes.
Derfor fremfører han en stærk og indtrængende bøn,
hvorved han ligesom vil tvinge Gud til at tilgive. Det véd
man vel, at Gud for én retfærdigs skyld undertiden skåner
en hel slægt, en by eller et land og viser det godhed, ligesom det gik Syrien godt, så længe Na’aman levede, og hele
Egypten velsignedes for Josefs, Laban for Jakobs skyld;
skulle da Gud nu så aldeles glemme ham, at han ikke
kunne give noget efter for halvtreds retfærdiges skyld? Ak
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herre! Ak kære herre! Gør det ikke! Dette er ord, som viser
hans følelses styrke, under hvilke vel tillige tårerne strømmede ham ned ad kinderne og hjertet svulmede af uudsigelige sukke. Det være, siger han, langt fra dig; ligesom
om han ville mestre Gud og lære ham, hvad han skulle
gøre, ligesom han da tilføjer: Den, som dømmer hele jorden, skulle han ikke gøre ret? At gøre ret vil sige at straffe
misdæderne og skåne de uskyldige; dette, siger han, sømmer sig mest for dig, du som er hele verdens dommer; men
hvad er det for en dom, hvori også de uskyldige må undgælde? Dette er sandelig en stærk og mægtig bøn, hvori
han påminder Gud om, hvad der er hans gerning, og hvordan han skal handle, nemlig at han skal skåne de retfærdige og for deres skyld heller ikke straffe de onde. Derfor
svarer da Herren ham og forjætter, at han vil skåne, om der
er halvtreds retfærdige at finde der. For denne heftige og
brændende bøn, fuld af tro og kærlighed, er ham velbehagelig. Men da Abraham hører, at der ikke er halvtreds at
finde, forfærdes han vel noget, men holder dog ved med at
bede.
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v27-28. Abraham svarede: »Nu vover jeg igen at tale til dig,
Herre, skønt jeg kun er støv og aske! Måske mangler der fem i
de halvtreds retfærdige; vil du så ødelægge hele byen på grund
af de fem?« Han svarede: »Jeg vil ikke ødelægge den, hvis jeg
finder femogfyrre.«

En bøn bør være påtrængende; derfor holder Abraham ved
dermed, og beder bestandig videre; dertil taler han med en
særlig ydmyghed, som bør være ved enhver bøn: jeg er,
siger han, støv og aske, og dog vil jeg, fordi jeg er begyndt
at bede, fortsætte dermed: vil du skåne, om der end skulle
mangle fem i de halvtreds? Ja, siger Herren, jeg vil skåne.
v29–33. Men Abraham blev ved med at tale til ham: »Måske
findes der fyrre, « og han svarede: »For de fyrres skyld vil jeg
lade være at gøre det.« Så sagde han: »Nu må du ikke blive
vred, Herre, når jeg taler. Måske findes der tredive, « og han
svarede: »Jeg vil ikke gøre det, hvis jeg finder tredive.« Men
han sagde: »Jeg vover igen at tale til dig, Herre! Måske findes
der tyve, « og han svarede: »For de tyves skyld vil jeg lade være
at ødelægge den.« Så sagde han: »Du må ikke blive vred,
Herre, når jeg taler denne ene gang endnu. Måske findes der
ti, « og han svarede: »For de tis skyld vil jeg lade være at ødelægge den.« Så gik Herren, da han var færdig med at tale med
Abraham, og Abraham vendte hjem.

Fra de halvtreds går det ned lige til ti, og Abraham fortrøster sig med vished til, at hans bøn og begæring nu vil lykkes for ham. Hvordan er det muligt, tænker han, fordi Lot,
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en så gudfrygtig, from prædikant, er i Sodoma, at ordet
skulle have båret så aldeles ingen frugt, at der ikke skulle
være ti retfærdige at finde deri? Derfor er det et vemodigt
og dybt suk af Abraham, at han lover, han kun vil bede
endnu én gang og ikke mere ulejlige Herren. Se hen til
dette eksempel, så tit du beder, og lær heraf, at man må
holde ud i bønnen og ikke ophøre. En sådan bøn gør ikke
Gud uvillig, men er ham velbehagelig.
Men uden tvivl har vel Abraham her trøstet sig med
erindringen om Syndfloden, hvori otte mennesker var blevet frelste; om han derfor end tænkte, at han ikke kunne
opnå hele folkets redning, så var han dog i henseende til
sit søskendebarn Lot forvisset om, at Gud ville antage sig
ham og frelse ham. Derfor vender han atter hjem, og overlader alt til Guds retfærdige dom. For han ser, at det ved
denne folkenes så store ondskab er fornødent, at Gud beviser sin vrede mod synden, for at ikke de fromme skal
forarges og også begynde at vakle.
Og dette er grunden, hvorfor Gud befaler Abraham, at
han skal foreholde sine efterkommere denne historie; for
Gud vil frygtes, men de trygge afskyer og hader han. I Es.
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66, 2 forjætter han, at han vil se til den, som har en sønderbrudt ånd, og den elendige. Og i Sl 51, 19 siger han:
Offer for Gud er en sønderbrudt ånd. Dog vil han ikke
alene have frygten, men vil også, at man i denne hjertets
angst og nød skal holde fast ved håbet på hans barmhjertighed.
Dette angiver han billedligt med ordene i 5 Mos 24, 6,
hvor han siger, at man ikke skal tage både den underste og
den øverste møllesten til pant. Den øverste møllesten er
frygten og Guds dom; den bæres og holdes oppe af den
nederste møllesten, som betyder håbet og følelsen af Guds
nåde og barmhjertighed. Sådan skal ordets prædiken sammenfatte og på én gang indskærpe lov og evangelium, bod
og syndernes forladelse.
Pavens prædikener har intet andet været end skræmmeprædikener; men vore falske profeter nu til dags foregiver, at man i kirken intet andet skal lære end evangelium
og trøstelige forjættelser; hvilket næsten er en mere fordærvelig vildfarelse. For nåde og syndernes forladelse
skal man prædike, men for dem, som har synd, det vil sige,
som erkender og føler, at de har synd og hjertelig begærer
at blive fri for den; men de, som lever sikkert hen i synder,
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er som om de var uden nogen synd; derfor skal man for
dem prædike loven, forfærde dem med denne beretning om
Sodomas undergang og sådan bringe dem til gudsfrygt.
Og dette er, som jeg ovenfor sagde, at dele Guds ord
ret, at ligesom man i Det Gamle Testamente måtte iagttage
en særlig måde at dele ofrene på, sådan skal man også i
læren følge en bestemt orden, for at man derved endelig
kan komme derhen, at Gud erkendes som den, der er nådig
og barmhjertig mod de troende, men vredes på de sikre,
og vi sådan alle sammen kan lære at frygte Gud og fortrøste os til hans nåde og barmhjertighed, som han har udvist
mod os i sin Søn, og forlade os på den; som det første bud
siger: Jeg, Herren din Gud, gør vel i tusinde led mod dem,
som elsker mig; men dem, som hader mig, det er, ikke adlyder mit ord, straffer jeg til i tredje og fjerde led.
Denne vrede får man ikke verden til at tro på, så den
virkelig kan tro, at Gud sandelig vredes. Betragt Mika i 1
Kong 22, 24, og Jeremias i Jer 20, 2; når de prædikede om
Guds vrede og straf, ansås de for falske profeter, og der
befaledes dem at tie stille. Men hvad siger Helligånden?
Mine ord er gode for dem, som vandrer på mine veje. Så-
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dan omkom sodomitterne, da de syndede i så stor sikkerhed, og Gud agtede ikke på, at der var en så stor mængde
folk og blandt dem mange begavede mænd; ja, han ynkedes ikke engang, over de uskyldige små børn, men bortrev
den ene med den anden, så hans vrede imod synden kunne
blive åbenbar.
Derfor tror jeg, at Abraham vel gik ganske sørgmodig
hjem og tilbragte denne nat uden søvn, med suk og gråd,
fordi en så stor mængde mennesker skulle gå til grunde.
Men mens den hellige og gudfrygtige Abraham bekymrer
sig så såre om indbyggerne i Sodoma, lever de i svir og
vellyst og pønser på at forhåne og skænde disse gæster,
men tænker slet ikke på sit fald og sin undergang. Dette er
en skildring af verden og kirken, som også Kristus siger i
Joh 16, 20: I skal græde og hyle, men verden skal glæde
sig.
(Tidspunkt: omkring marts-april 1539)
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Nittende kapitel
v1. De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas
byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde,
kastede sig til jorden for dem.

I dette kapitel beskrives straffen for den synd, hvorom Moses i foregående kapitel har sagt, at skriget af Sodoma var
stegen op til himlen. Nu behandler jeg ikke gerne denne
skrækkelige historie, ligesom jeg heller ikke gerne behandlede historien ovenfor om Syndfloden; for det er jo
skrækkeligt at føle og erfare Guds vrede, som han sådan
uden al grænse lader udgå over den stakkels menneskelige
slægt. Derfor går det mig såre dybt til hjerte, når jeg læser
derom eller skal udlægge det. For skønt jeg selv også ofte
fortørnes over folks ondskab og ubodfærdighed, så går
dog en så stor jammer, som her overgår Sodoma, mig såre
nær, og jeg føler også Abrahams anfægtelse, som han
havde, da han gjorde sig sin største flid for ved sin forbøn
at afvende Guds så store vrede fra de ubodfærdige syndere.
Vore nye profeter, lovfjenderne, foregiver, at man skal
omgås mildt og spagfærdig med folk, og ikke gøre dem
ondt med eksemplerne på den guddommelige vrede, da
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dog Paulus i 2 Tim 3, 16-17 taler ganske anderledes, når
han siger, at Skriften nyttigt til undervisning, til vejledning
og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som
hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Så véd vi også, at han i 2 Tim 2, 15 befaler, at man
rettelig skal dele sandhedens ord; og i 1 Kor 10, 6 siger
han efter mange eksempler og vidnesbyrd om Guds vrede
mod synderne, at disse ting er blevet advarende eksempler
for os, at vi ikke skal have lyst til det onde, ligesom de
havde lyst dertil.
Derfor skal man behandle sådanne eksempler som
dette på Guds vrede, at de tjener os til lærdom og undervisning; som Herren befaler Abraham, der var langt helligere end vi, at han skal prædike derom for sine børn. For i
verden vil du altid finde to slags mennesker: Den ene slags
er stolte, halsstarrige, foragter Guds ord og alle gode formaninger og er over al måde trygge; vil du nu omgås lempelig med sådanne folk og prædike meget om Guds nåde
og barmhjertighed, vil du kun gøre dem værre. En sådan
forbedring bevirker lovfjendernes vildfarelse, som jeg beder jer vogte jer for; for de er ikke fornøjede med, at de
selv forliser liv og sjæl; men de vil også tage os med sig
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og belæsse os med sine synder, så vi måtte fordømmes
med dem, mens de selv vil have sine synder urevsede, ligesom sodomitterne.
Men nu har Gud forordnet prædikeembedet i verden,
ikke for at præsterne skal tie stille, men straffe, lære, trøste, forfærde og sådan vinde og gøre salig, hvem de kan.
Dette prædikeembede ophæver lovfjenderne ganske og aldeles, fordi de slet ikke vil vide af nogen straf, og byder os
indvilge i deres synder, imod Paulus’ lære, der i Rom 2,
19 ikke alene fordømmer dem, som selv gør synd, men
også dem, der lader dette behage sig og indvilger deri.
Men nu indvilger de i synder, som ikke revser dem, sådan
som når jeg ville tie stille til pavens, hans kardinalers og
biskoppers synder, gudsbespottelse og tyranni. Men Herren siger hos profeten i Ez 3, 19: når du påminder en ugudelig, da redder du dit liv.
Ganske vist skal man være barmhjertig selv mod de
værste mennesker og tåle dem hos sig; men når de vil tage
os med til sin fordærvelse, da må barmhjertigheden ophøre, og da skal selv vore forældre og børn ikke være os
så kære, at vi skulle ville lade os fordømme sammen med
dem. For da skal man glemme al barmhjertighed, som Lot
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gjorde, der lod sin hustru fare, da hun imod Herrens bud
så sig om undervejs. Derfor skal man lade sådanne folk
fare, fordi de er forhærdede og forstokkede og ikke vil tåle
nogen formaning.
Men Gud vil, at vi skal øve barmhjertighed mod dem,
som ikke er så trodsige, men lader sig lede, sådan som lignelsen om det fortabte får lærer (Luk 15); for de er ikke
ubodfærdige sodomitter, for hvem Guds hammer passer
sig, der knuser klipperne. For disse skal man ikke skjule
Guds domme; ellers besmitter de os med sine synder, om
vi indvilger i dem. For derfor er vi kristne alle sammen sat
med hinanden i denne verden, for at vi skal tjene næsten,
ikke alene hvad den anden tavle angår, men meget mere
den første, så alle mennesker skal lære at frygte Gud og
forlade sig på hans godhed og barmhjertighed.
Men de andre, som forhen er ydmygede og mismodige, som Kristus derfor i Luk 12, 32 kalder en ringe hjord
og byder, at de ikke skal frygte, de er dog ikke rå eller
forstokkede, om de end er svage og synder mange gange;
imod dem skal en ordets forkynder være klog og trofast,
så han deler ordet rettelig for dem og ikke blander noget
fremmed i og noget, som er den rene lære imod, og fordi
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de allerede i forvejen er forfærdede ved Guds vrede og
domme, skal han ikke mere forfærde dem, men trøste og
oprejse dem. Dette er en stor visdom og særlig nødvendig
ved prædikeembedet, nemlig at man ret skelner mellem de
to slags tilhørere, så enhver kan hører det ord, som passer
for ham, de halsstarrige og forstokkede skrækkelige eksempler på Guds vrede, men de svage og forsagte venlig
og kærlig trøst. For Kristus er sat nogle til fald, nogle til
oprejsning, Luk 2, 34.
Derfor skal man oprejse de elendige og bedrøvede
med trøst; men de, som er opblæste og hovmoder sig i sikkerhed, skal man ydmyge og nedtrykte, som Maria synger
i sin lovsang i Luk 1, 51. Dette er ordets rette deling. For
det kan ikke slå fejl, at der jo blandt de trygge også må
være forsagte og frygtsomme og omvendt. Derfor er forsigtighed nødvendig, så de hårdhjertede og trygge kan forstå, at det gælder dem, når man taler om de gruelige eksempler på Guds vrede, men de forfærdede og forsagte
kan tage trøsteord alene og forjættelserne til sig.
Og dette er derefter Helligåndens gerning og embede,
at han bereder hjerterne ved ord og bekendelse, sådan at
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de forsagte gribe trøsten, men de rå og sikre enten omvendes eller ganske fordømmes ved lovens stemme. For man
skal ikke fordømme alle mennesker uden forskel; men
mens Syndfloden og Sodomas undergang er ligesom tordenslag, hvorved hjerterne forskrækkes, står ved disse vredeseksempler også den trøst, at Noa og Lot blev frelst i
denne almindelige store nød. Når man nu prædiker dette
samtidig, så udrettes derved så meget, at de forsagte og
frygtsomme ikke rent forsager.
Dette er årsagen, hvorfor jeg læser over sådanne historier, skønt såre ugerne. For mig forfærder Guds store
vrede, som man ser i sådanne sørgelige historier; og dog
indser jeg, at denne lære er nyttig og tjenlig til noget, ikke
alene til, at de stolte og sikre forskrækkes, men også til, at
de fromme holder sig i gudsfrygt og ikke synder og omkomme, sådan som de ugudelige. Desuden afmales i sådanne eksempler Guds vrede sådan for os, at alligevel
Guds godhed fremlyser i den, idet han nådig redder og
frelser sine troende.
Sådan siger profeten Esajas i Kristi person i Es 61, 12: ”Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet
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mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe
frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for
at trøste alle, der sørger”. Se, de elendige og dem, som har
et sønderbrudt hjerte, de fangne, bundne, sørgende forjættes her frihed, fængslet åbnes og et år eller en tid, hvori
Gud er forsonet. Dem derfor, som ikke er elendige og har
et sønderbrudt hjerte, dem prædikes en hævnens dag, det
er, Guds vrede.
Lærer derfor Kristus selv sådan, at han ved siden af
Guds barmhjertighed også indprenter og forkynder læren
om Guds vrede, hvorfor skulle vi da ikke følge hans eksempel? Derfor er det den højeste visdom, at man ret kan
sammenføje og forme disse to stykker, nemlig Guds barmhjertighed, som han beviste ved at frelse Lot, og hans
vrede ved at ødelægge sodomitterne i bund og grund. De
forfærdede og frygtsomme hjerter behager uden tvivl Gud
vel; for han forjætter, at han ikke vil sønderknuse det
brudte rør, eller slukke den osende væge, Es 42, 3.
Skønt derfor sådanne vredeseksempler tjener til, at
man dermed kan forfærde og ydmyge folk, så skal man
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dog ikke drive dem videre, når hjerterne er blevet forsagte
og sønderknuste, men man skal lindre de smerter, man på
denne måde har frembragt, og atter læge sårene. Skriften
kalder gudsfrygt et offer og en gudstjeneste, Sl 51, 19.
Fordi Helligånden da i den hensigt har ladet sådanne beretninger optegne, for at hjerterne derved skulle opvækkes
til gudsfrygt, vogte sig for synder og gøre, hvad der er ret
og godt, så gør man vel i, at man foreholder dem for folk i
kirken. For ligesom kirken har to slags folk, så forkynder
den også to slags ord, nemlig beretninger om og eksempler
på Guds vrede og trusler mod de hårde hjerter, sikre og
ubodfærdige, og forjættelser for de ængstede samvittigheder og ydmygede hjerter. Men nu er det den største visdom, at man omgås ret dermed og deler det retteligen.
Paven har den magt at sætte i band; men mod hvem
bruger han vel mere bandet end mod os, vi som dog ikke
er trygge, men af et sønderbrudt hjerte og ydmygede? Men
sine ordener, disse epikuræiske svin, de trygge domherrer,
kardinaler, biskopper og tyranner, priser han som hellige
mennesker og hæver dem til skyerne. Sådan fyldestgør
han sit navn, at han i kirken skal beskytte og styrke de fattige og fordømme de genstridige og ulydige.
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Dog er han ikke den første, som handler sådan. Betragt
det trettende kapitel hos Ezekiel: I vanhellige mig, siger
Gud v19, for mit folk for en håndfuld byg; det er, for timelige goders skyld har I forfalsket min lære, de fromme
har I fordømt og de onde har I bestyrket i deres forehavende. For dette mener han med det følgende: for stykker
brød har I dræbt sjæle, som ikke skulle dø, og dømt sjæle
til liv, som ikke skulle leve, idet I lyver for mit folk, for
dem, som hører løgn; og på et andet sted (v. 22.): I bedrøvede en retfærdigs hjerte falskelig, og jeg havde ikke bedrøvet det. Sådan mangler altså hele pavedømmet den visdom, rettelig at dele Guds ord; derfor kan det heller ikke
opbygge, men nedriver og ødelægger alt med sin lære.
Men Helligånden foreholder os disse beretninger om
Guds vrede og dom sådan, at han deri tillige viser os en
kraftig og stærk trøst, nemlig at Gud vil redde og frelse
dem i nøden, som frygte ham, sådan som han her beviser
mod Lot. Derfor er det ikke blot sådan, at sodomitterne
omkommer; men Lot frelses også og takker Gud. Er du nu
forsagt og mismodig, så se hen til Lot, som Gud frelste, og
håb, at han vil gøre dette også med dig. Men du, som bedriver hor i al tryghed, det er, sammenskraber guld og
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gods, plejer dig selv og lever vel, er et epikuræisk svin; du
skal betragte sodomitterne, hvilken gruelig straf der fulgte
på deres skammelige væsen og ryggesløse liv; kom i hu,
at fem byer pludselig blev fortærede af ild fra himlen, at
jorden sænkede sig og der opstod en forfærdelig saltsø
deraf, hvorved ingen kan bo, mens de ugudelige syndere
alle omkom i ét øjeblik og er fortabte i al evighed.
Når du nu flittig eftertænker alt dette, så vil det vække
dig, så du også betænker din skade og fare, holder op med
at synde og beder om tilgivelse. Dette véd vore tåbelige og
blinde lovfjender Grikel og Jekel ikke; derfor ophæver de
denne prædiken om Guds vrede i kirken, til deres store
skade og fare. Derfor beder jeg jer at vogte jer for dem; for
de er gale ånder, uerfarne i åndelige sager, men de opblæser sig og indbilder sig at være lærde og kloge, hvilket de
dog ikke er. Men nu videre med historien.
Ovenfor i det foregående kapitel kalder Moses dem,
som han her benævner engle, mænd. Disse navne komme
ud på ét og er sådan at forstå, at Herren åbenbarede sig i
dem. Men hvorfor Moses på de to steder ikke har brugt
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samme navn, véd jeg ikke; kun er det min tro, at Helligånden derved har villet antyde, at de ikke var naturlige mennesker.
Men hvad Moses siger om, at det var aften, dermed
mener han, tror jeg, eftermiddagstiden nærmest før aften,
da englene i forvejen ved middagstider havde spist med
Abraham. Men fordi Mamre og Sodoma ligge noget for
langt fra hinanden, til at et menneske kunne rejse denne
strækning på så få timer, siger teksten her også, at det var
engle, for at ikke nogen skulle holde denne beretning for
et digt eller en fabel.
Men her må man atter mindes, hvad jeg ovenfor sagde
om gæstfriheden. For som du ovenfor hørte om Abraham,
sådan hører du her også om Lot, at han ventede på gæsterne, løb dem i møde, tog imod dem med begge hænder
og næsten nødte og tvang dem til at tage ind til ham. Sådan
har jeg også sagt, at gæstfriheden ikke roses mere på noget
sted i Skriften, end i Matt 25, 35, hvor Kristus siger: Jeg
var sulten, og I gav mig at spise.
At Lot sidder i Sodomas port, dermed menes noget andet, end hvad Skriften ellers kalder at sidde ved byens port.
For byens port kaldes det sted, hvor man går hen for at
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holde råd og sidder til doms. For østerlændingene havde
sine rådhuse ved byernes porte, hvor de havde sine befæstninger og kom sammen, når de ville rådslå om statssager;
Lot derimod sidder forrest ved indgangen til byen.
Derfor priser Moses her atter hans gæstfrihed. For
hvorfor han ikke holder sig hjemme, men sidder der, er let
at forstå. Han venter på fremmede, ser, at folkene i byen
er gale, rasende og fulde af ondskab; derfor vil han, at de,
som måtte komme fra fremmede steder, skulle blive
hjemme hos ham, hvor de kunne overnatte i sikkerhed for
folks misgerninger og ondskab. Og måske var der på
denne tid en stor forfølgelse i Ur i Kaldæa, hvorfor
fromme og gudfrygtige mennesker i flokke fulgte med
Abraham, da han vandrede omkring i sin elendighed, da
de langt hellere ville være med ham i elendighed, end
hjemme hos de ugudelige. Denne brødrenes nød og tilstand betænker Lot og Abraham og sidder enten ved sine
husdøre eller i byernes porte, for at de fremmede, som
måtte komme, kunne finde færdigt husly.
Da nu Lot ser englene, bøjer han sig for dem med ansigtet lige ned til jorden, som om han tilbad dem. Dette
står ikke ovenfor om Abraham; men han bøjer sig kun eller
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bøjer et knæ for dem; men Lot falder på sit ansigt til jorden. Sådan ærbødighed viser han disse gæster. Heraf kan
man se, hvad de hellige fædre holdt for orden i sine huse,
og hvordan de oplærte sine efterkommere, eftersom de
modtog fremmede folk, når de kom, med sådan ærbødighed og ærefrygt, som Gud selv; for ham ærede de i dem.
Nu til dags, da det er gået nedad bakke med verden,
erfarer man så megen ondskab, så mange slags list, bedrageri og skalkhed, at man næppe véd, hvem man skal tjene
eller vise godt. Dog skal vi gøre så meget, at vi i al fald
ærer dem, som er os bekendte, og tjener dem. Hør nu,
hvordan Lot taler med disse ubekendte gæster.
v2-3. Han sagde: »Kom med hjem, og overnat hos jeres tjener,
og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen
tidlig.« De svarede: »Nej, vi overnatter på torvet.« Men han
blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyrede brød, og de spiste..

Det ord herre står her i den hebraiske tekst sådan, som det
alene gives Gud, Adonai, og ikke adonim eller adone, som
ellers betyder herrer. Hvordan nu dette er at forstå, derom
har jeg talt vidtløftig nok ovenfor. Og denne beretning viser, at også Lot har været rettelig undervist i artiklen om
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treenigheden, enten af Abraham selv eller af en anden patriark. Da der derfor er to gæster, kalder han dem ikke simpelthen herrer (adonim), men herre (Adonai), og ærer sådan i dem den rette herre, nemlig Gud selv. Sådanne eksempler på gæstfrihed finder man ikke i hedningernes bøger; derfor skal vi her med flid betragte dem.
Først tilbyder han dem såre villig husly, kalder sig deres tjener, men dem kalder han herrer, som de der skulle
have magt til at gøre alt hos ham og være herrer i huset.
Han tilbyder dem også vand til fodvaskning, som på den
tid var en almindelig tjeneste mod fremmede, ikke alene
for at vaske det støv og smuds, som de havde af rejsen,
men også for at opfriske og vederkvæge deres trætte fødder.
Kristus vaskede også sine disciples fødder, Joh 13, 5,
men ganske anderledes end nu til dags munke, biskopper,
paver, konger og fyrster gør det, som alene lægger vægt
på det ydre skin og den ydre handling. Men Kristus lærer
os dermed, at vi skal ydmyge os for andre, tjene dem og
yde dem råd og hjælp i deres nød. Dette foragter og forbigår de, og mener, at de efterfølger Kristus, når de kun foretager den ydre handling. Men hvad han dermed har givet
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os for et eksempel, og hvor langt disse hyklere er derfra,
véd vi alle.
Men her gøre englene noget, som de ikke havde gjort
hos Abraham. For da Lot tilbyder dem sit hus og beder
dem at tage ophold hos ham, afslår de det og vil overnatte
på gaden; men da Abraham tilbød dem ophold, var de
straks tilfredse dermed og tog imod det. Gør, siger de, som
du har sagt. Derfor gør også Lot noget, som Abraham ikke
havde gjort, og nøder dem, da de havde givet ham afslag;
for han var bange for borgerne for dem.
Hebræerne siger, at englene ved at vægre sig for at gå
ind i Lots hus kun anstillede sig sådan, for at Lots villighed
og tjenstvillighed, der ikke kunne lade sig nøje med dette
afslag, skulle blive desto mere åbenbar og iøjnefaldende.
Men hvortil er det nyttigt eller fornødent, at vi så omhyggelig efterforsker, hvorfor englene gjorde dette? I verden
er det ganske vist almindeligt, at man er gæstfri alene i ord,
og det kaldes høflighed, når man byder en til gæst, som
man dog ikke vil skal komme. Dette er et falsk væsen, som
findes mange steder; men de fromme fædre og patriarker
sagde ikke andet, end hvad de mente. Derfor kan jeg ikke
tro, at englene gjorde dette for at prøve Lot.
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Salomo advarer alvorlig i Ordsp 23, 6-7: Spis ikke
brød hos en, der har et ondt øje; han siger til dig: Spis og
drik! Men hans hjerte er ikke med dig. Af sådanne finder
man mange, der beder, som om de var gæstfrie, mens de
dog er de allermest gerrige og vel kunne se surt i tre dage
for en skillings skyld. Og denne last hersker allermest hos
de rige og mægtige. Men den, der vil gøre en noget til
gode, skal have et retskaffent hjerte og være uden falskhed; og den, der lader sig tjene og gøre vel, skal være fornuftig og beskeden.
Og dette mener jeg var årsagen, hvorfor englene afslog
Lots velgerning. For de vægrer sig som de, der ikke vil
besvære den fromme Lot, som fornuftige folk plejer at
gøre, ikke blot for et syns skyld, men for fuldt alvor. Men
uagtet de smukt, fornuftig og beskedent afslår dette, så tilbyder Lot dem atter husly af god vilje og retskaffent hjerte,
og er ikke en af dem, som, når de vil give noget, først spørger efter og forsøger, om man vel også vil tage derimod.
Og med rette siger man som et almindeligt ord: Den, der
vil give en anden noget, skal ikke spørge meget: vil I? For
det er såre uhøfligt og ufornuftigt, at man vil bedes meget
og ligesom tvinge folk til at tigge.
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Undseelige folk må man næsten, om de end er i trang,
tvinge til at tage imod tjeneste og velgerning. Men derimod finder man andre desto mere uforskammede, som
ikke venter, til man beder dem tage noget, men selv farer
til, sætter sig til bords og begærer, at man skal give dem
dette eller hint. Sådanne uforskammede folk har man med
rette noget imod.
Sådan tjener denne tekst især til, at de, som vil gøre
andre godt, skal lære at give med oprigtigt sind, hvad de
giver; men de, som lader sig noget give, at være beskedne
og fornuftige. En sådan ydre lære kan man vel tage af
denne tekst, men man skal ikke lade det blive ved den; for
Helligånden antyder herved også noget andet.
Vi ser, at Den Hellige Skrift stemmer smukt overens
og passer aldeles sammen. For ovenfor, hvor Abraham
træder ind som midler for sodomitterne og beder for dem,
hører han et skrækkeligt svar, som han aldrig havde ventet,
nemlig at der i hele fem byer ikke var ti retfærdige at finde;
og til bekræftelse og bevis for dette svar tjener, hvad der
her er skrevet om englene. For disse kommer derhen som
elendige og forjagede mænd, som intet kender til dette
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folks vandel og væsen (for sådan anstiller de sig), og mener, at det her som i andre byer, hvor tugt og ærbarhed
hersker, vel er sikkert at overnatte på gaden; men Lot, der
kender nøje til alt, hvordan det står til i byen, nøder dem
så meget mere indtrængende til at blive hos ham. For han
véd for vist, at de ikke ville komme uhånede og ukrænkede
derfra, om de blev natten over på gaden. For han vidste, at
sodomitterne ikke alene ikke var gæstfrie, men også plejede at forfølge fremmede folk og øve alskens ondskab og
forhånelse imod dem.
Hertil har Moses kort villet hentyde, som også Ezekiel
siger i 16, 49: Sse, dette var Sodoma, din søsters misgerning: hovmodighed; brød til mættelse og stille rolighed
havde hun og hendes døtre, og hun styrkede ikke den nødtørftiges og fattiges hånd; men de ophøjede sig og gjorde
vederstyggelighed for mit ansigt.
Dette er såre hårde ord. Ved at sige, at de ophøjede sig,
mener han, at de var foragtere af ordet, det er, af Gud og
mennesker, at de ikke havde nogen frygt for Gud eller nogen kærlighed mod mennesker; men den velgerning, som
var overgået dem af Abraham, havde de glemt, og tænkte,
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at de var dem alene, som Gud havde kær, og som heller
ikke fortørnede Gud, siden han velsignede dem sådan.
Sådan lader verden sig den dag i dag bedrage af denne
indbildning. For når den finder, at det går den vel, at den
bliver rig, er frisk og sund, slutter den deraf, at den har en
nådig Gud, og råber: Her bor Gud! Som jøderne siger i
Zak 11, 5: Lovet være Herren, at jeg er blevet rig! Dette
passer sammen som en knyttet næve til et blåt øje. For Gud
giver dig ikke rigdom, for at du deraf skal slutte, at han er
dig nådig; men han har vist dig en anden velgerning, som
er større, hvoraf du skal slutte dette. Han vil prøve dig, om
du også vil forblive i hans frygt, ydmyge dig for ham og
vise ham den skyldige lydighed. For dette gør såre få folk,
men hovmoder sig, når det går dem vel, og bliver stolte.
Derfor siger man i ordsproget: Gods giver mod; ligeledes:
Der skal stærk ryg til at bære gode dage.
For hvor ikke hjerterne oplyses og styres af Helligånden, sådan som hos David, Abraham og andre, er det umuligt, at de ikke skulle styrtes af lykke og velfærd; som det
også er et godt ord: Hvem lykken er for god med, ham gør
den til en dåre. Og David advarer i Sl 62, 11: Bliver I rige,
da hæng ikke jeres hjerte derved. Men verden tror ikke
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dette, men uddrager med sodomitterne også med kraft
denne følgeslutning: Se, vi sidder i et godt, fedt land, har
en fast og mægtig by, er mangfoldig overøst med gaver og
lykke; hvordan kan da Gud være os fjendsk, eller hvordan
kan noget slemt tilstøde os?
Desuden havde sodomitterne brød til mættelse, så de
lå i fråseri og svir dag og nat, som jo også vi tyskere plejer.
Men hvad følgen er af fråseri og svir, véd vi også; og måske havde sodomitterne netop den dag, da de om aftenen
ville øve denne gerning mod disse gæster, englene, haft en
offentlig fest og lystighed, hvorved de havde drukket sig
fulde i vin.
Dertil sætter Ezekiel også stille rolighed, så de havde
alt i uforstyrret fred og ro og hverken følte sult eller pest
eller andre sygdomme, men blev tykke og fede ligesom
svinene, som Moses siger om sit folk i 5 Mos 32, 15. Deraf
fulgte da atter dette, som her viser sig, at de ikke styrkede
den fattiges hånd, eller ikke var gæstfrie. Ligesom nu til
dags i Tyskland mange fattige præster og kirkens tjenere
næsten dør af sult, og den stakkels Kristus lider sult og
næsten ængstes og plages til døde. Så ringe barmhjertighed er der allevegne hos folk.
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Da det nu gik sådan til i Sodoma og i de andre byer
derved, kom dette rygte om dem til de andre byer og byer
omkring. For en by kommer i slet rygte for sit livs og sin
vandels skyld, ligesom nu til dags i Tyskland nogle byer
har ry for stor åger, hvilket også er en sodomitisk synd, og
ikke alene ikke drives hemmelig, men som man endnu dertil roser sig af. Desuden er de også berygtede for fråseri og
drik; disse synder er også ret sodomitiske, når de ske offentlig og af vane undskyldes af folk, så de ikke alene ikke
anses for synd og skam, men også opvække latter og munterhed, sådan som vi ser, at vor adel, junkere og borgere
endog roser sig af sit horeri og skændige levemåde.
Ligesom Esajas klager over sit folk i 3, 9, at de forkynder sin synd som Sodoma og ikke fordølger den. For hvor
man skammer sig for synden og frygter for, at den kunne
komme ud blandt folk, er den endnu kun slet og ret synd;
men når man endnu dertil roser sig af den, og de ugudelige
jubler over sin misgerning og glæder sig over sin ondskab,
som Salomo siger i Ordsp 2, 14, da er intet vissere at vente,
end Helvedes ild.
At derfor englene ville blive på gaden om natten og
afslår Lots husly, men Lot næsten nøder dem, tjener især
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til, at Skriften kan give sig selv vidnesbyrd for, at sodomitterne var de værste og mest forvendte folk, og at der
blandt så mange ikke var ti retfærdige at finde. Derfor vil
Lot bevare dem for misgerninger og vold, og tvinger dem
næsten med magt til at gå ind i sit hus. Men hvad sker?
Hvad han med flid vil undgå og forebygge, det overgår
ham. For just derved, at han tager disse gæster hjem til sig
og vil beskytte dem, ophidser han sodomitterne, ja de bereder sig til en gruelig gerning.
Og alle omstændigheder viser, hvor urimelig sodomitterne her opførte sig. Englene kommer vandrende, som
fremmede vandringsmænd, med blottede hoveder og fødder som de, der have rejst sig træt; men blandt så mange
rige borgere er der ingen, som byder dem en kop vand; ja,
de farer endog frem og tragter dem efter livet og vil tilføje
dem den allerhøjeste skam og skændsel. Men den fromme
Lot giver dem ikke alene husly, men tilbereder dem også
et måltid. Men om han dertil indbød nogle af sine døtres
mænd, derom taler Skriften ikke. Dog synes det af omstændighederne at fremgå, at han ikke var alene med dem,
men også indbød andre til dette gæstebud, for at de kunne
hjælpe ham at glæde sine gæster. Efter anden mad sætter
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han også for dem usyret brød eller kager, for at der ikke
skal mangle noget, som henhører til gæsternes nødtørft eller kan vise hans gode vilje.
Men fordi teksten her omtaler usyret brød, er det her
et spørgsmål, om der allerede dengang var noget af Moses’
love? Og jøderne siger, at Sodoma omstyrtedes på påskedag, hvilket er den glædeligste fest i året, på hvilken sodomitterne skulle have overlæsset sig med fråseri og svir.
Imod denne mening kæmper Lyra, men ikke med særlig
nytte. For hvad enten godt eller ondt kan følge deraf? Dog
er det ikke uden nytte, at man lærer at skelne Moses’ lov
fra alle andre love. Men om der nu på den tid var påske
eller pinse, dertil kan jeg hverken sige ja eller nej.
Dog tror jeg, at man godt kan sige med sandhed, at
Moses har optaget meget sådant i sine love, som forhen er
blevet overholdt af fædrene. Hvad han sådan befaler om
offeret, har han uden tvivl taget fra Abels og Kains offer,
som længe før hans tid ofrede til Herren af kvæget og landets afgrøde. Sådan havde Noa gjort forskel mellem rene
og urene dyr. Og hvem vil vel tvivle på, at der var endnu
flere andre sådanne ting, som Moses sidenhen på Guds be-
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faling optog i sine love, mens det allerede forhen var blevet iagttaget af de fromme? For han måtte indrette et nyt
folk og beskikke en ny stat, hvilket han ikke kunne gøre
uden lov og orden, vel og omhyggelig skrevet og affattet.
Og fordi kirken var i dette folk og rige, måtte det have
gudstjeneste og ceremonier. Fordi da patriarkernes tid
havde beholdt nogle af dem, beholdt også Moses dem efter
guddommelig befaling, sådan omskærelsen. Men nu, forordnede han også borgerlige love, såsom at man skulle
straffe forbrydere osv., som han uden tvivl også for størstedelen tog af de forrige tiders skik og fædrenes orden;
men som en from lovgiver føjede han et og andet dertil,
efter sin tids væsen og tarv, eftersom Gud befalede ham
det.
Men hvordan det nu end er dermed, enten han nu har
taget det fra fædrenes bestemmelser og ordning eller fra
andre omkringboende folks skikke og skikke og tillempet
det for sit folk, så kaldes dog alt dette Moses’ lov. Og
denne tekst her vidner, at den skik at spise usyret brød
fandt sted før loven; enten brugte man det på en bestemt
tid, sådan som det sidenhen blev ordnet i loven, eller ved
festligheder og gæstebud.
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At derfor jøderne endnu den dag i dag priser sine love
så højt og anser dem for nødvendige, deri gør de ilde. For
de var forbindende og, ligesom Levi og Juda stammer, bestemte kun for en vis tid og sted, nemlig til Kristus. Men
stedet var Kana’ans land, hvori de tolv stammer boede;
dette var grænsen for det mosaiske rige og statssamfund.
Men fordi jøderne har mistet dette sted og sit land, er de jo
dog også forpligtede til at lade loven fare. For tiden er ude
og stedet forandret; så er også personerne, det er den kongelige og præstelige stamme, blevet blandede blandt hinanden.
Sådan fandt nu også før loven den skik sted at spise
usyret brød i Orienten, hvor man satte det frem i gæstebud,
bryllupper og festlige anledninger. Men denne almindelige skik indskrænkede Moses på Guds befaling, og forordnede den alene for påskefesten. Derfor må man adskille Moses’ lov fra alle andre love. I loven var den skik
påbudt, at man på en bestemt tid skulle spise usyret brød;
men før loven stod det frit for at spise det, når man ville,
ligesom Moses også bød at ofre et lam om påsken, mens
man før Moses kunne ofre det, når man ville. Derfor har
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denne skik, at spise usyret brød, intet at bestille med Moses, skønt han sidenhen bestemte og forordnede det på en
bestemt tid. Dette har jeg lejlighedsvis villet vise, på grund
af Lyras tanker om denne tekst. Nu vil vi videre betragte
historien.
v4-5. Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste,
hver eneste én. De råbte til Lot: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!«

Moses fortsætter med beskrivelsen af denne gruelige synd.
Og jeg behandler ikke gerne denne tekst, fordi tyskernes
ører endnu er uskyldige og rene for denne afskyelige og
skrækkelige synd. For skønt også denne skændsel, ligesom
andre synder, ved ugudelige krigsknægte og utugtige købmænd er bragt til disse områder, så må de dog ske hemmelig, for at ikke andre skulle erfare meget derom, og karteusermunkene (hvem man derfor skal være vred på), er
de første, som har bragt denne gruelige skændsel fra de
italienske klostre til Tyskland. Så vel og priselig har de
studeret og gået i lære i Rom.
Men i denne tekst er der en nyttig og nødvendig lære.
For vi ser, at så snart verden gør synder til vane, og folk
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trygt hænger efter dem, følger Guds straf derpå. Derfor
skal vi lære at frygte Gud og ruste os mod vort kød og
Djævelen, så vi ikke skal komme i sådan synd og skam,
som Gud ikke kan lade gå ustraffet hen.
Moses beskriver groft og tydelig nok den menneskelige slægts jammer og elendighed. Englene havde just
spist, vil han sige, og ved bordet uden tvivl talt med hinanden om mange slags ting, om gudsfrygt, om retfærdighed, om folks fordærvede skikke og tilintetgørelsen af al
tugt og ærbarhed. For over alt dette havde vel den hellige
Lot klaget for dem, som Peter i 2 Pet 2, 8 ikke uden grund
siger, at den retfærdiges sjæl ængstedes dag og nat, nemlig
fordi han måtte høre og se megen skændsel. Derfor strømmede hans mund over af det, som hans hjerte var fuldt af,
og han kunne ikke afholde sig fra det af stor bekymring og
hjertesorg, fordi han havde fået så belejlige og hellige gæster.
Da derfor måltidet var forbi, og det var sengetid, er
mændene i byen, mændene i Sodoma (for denne gentagelse sættes, for at gøre synden rigtig stor) så rasende og
onde, at de ikke alene ikke vise disse fremmede gæster nogen venlighed eller tjeneste, men ikke engang lade dem
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hvile en time i en anden mands hus, hvor trætte de så end
er. De angriber dem med vold, førend de går til sengs, og
vil ikke unde dem deres ro. Er ikke dette en umenneskelig
og uhørt grusomhed? Men dog er det endnu grueligere og
skændigere, så det næppe kan udsiges, at de vil drive utugt
med dem. Og dette gør mændene i byen, ikke blot letfærdige skælme eller simple daglejere, tjenere eller husfolk,
men de fornemste borgere, som havde skullet beskytte andre og straffe de andre for sådan misgerning.
Derfor tjener dette også til, at man skal forstå, at der
ikke var ti retfærdige i byen. For disse var de fornemste af
borgerne, havde hustruer, børn og tjenestefolk. Dem skulle
de har regeret og holdt til tugt og ærbarhed. Men se, hvordan de handler, og hvad de understår sig til at vove imod
uskyldige fremmede gæster, midt på åben gade!
Og Moses siger klart, at dette gjorde folkene eller
mændene i Sodoma, som var hele dette lands hovedstad
og derfor havde skullet foregå de andre byer omkring med
et godt eksempel. For dette er almindeligt, at små byer
gerne retter sit levesæt og sin ordning efter de store. Men
hvad godt kan der have været i de andre fire små byer,
fordi der var så megen skam og last at se i den fornemste,
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som havde skullet regere de andre? For hør nu, hvad Moses fremdeles siger:
De omringede huset; sendte ikke sine tjenere hen til
Lots hus for at spørge efter, hvad for gæster der var, og
hvorfra de var kommet; kom heller ikke selv for at forhøre
sig om dette; men de omringer huset på alle kanter og
truer, ligesom fjender. Det hebraiske ord er her et passivt,
og dets betydning er også bekendt fra andre stedet i Skriften; for det betyder at omringe rundt omkring; ligesom et
tøndebånd rundtom omgiver og sammenholder et kar, sådan omringede også de Lots hus og kom løbende til fra
alle kroge og gader.
Disse omstændigheder foranledige mig næsten til at
tro, at de dengang holdt helligdag og gæstebud over hele
byen, siden hele byen var så afsindig. For om de end ikke
alle ville begå denne gerning, så hjalp de dog alle dertil og
havde lyst og glæde af denne borgernes afsindighed mod
disse fremmede. Men nu kommer det ud på ét, selv at begå
en gerning eller at indvilge i den, når andre gør den.
Men af alle omstændigheder, som her beskrives, er
dette det grueligste som nu følger: Både ung og gammel,
og hebræerne bruger sædvanligvis det ord når, egentlig en
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yngling, når de taler om unge tjenere, drenge eller piger.
For Moses viser herved, at alle de, som havde nået 20, 24
eller 26 år, og nu for sin alders skyld kunne bruges i tjeneste og følte kødets begær, sluttede sig til borgerne, til kongen, hans råd, rådsherrer og de fornemste i byen. Også de
gamle er med, som dog på grund af sin alder skulle have
mistet lysten til utugt, eller som i al fald med sine grå hoveder og sin anseelse havde kunnet stille de andre rasendes
larm og støj. Og for at du bedre kan forstå denne sag, skal
du ikke tro andet, end at folket løb til fra alle byens kringle
og kroge. Ganske vist kunne de ikke alle øve denne gerning; men dog havde de lyst dertil og indvilgede deri.
Hvad skal vi nu tro den fromme Lot, hvis hus alt dette
gjaldt, tænkte ved denne hele byens afsindige larm og rasen? For han var den eneste, der frygtede Gud, og i sit hus
på det omhyggeligste overholdt ærbarhed og kyskhed, så
meget det kun var ham muligt, mens de andre frækt og
uden nogen skam lå i horeri, voldtægt, homofili, blodskam
osv., så det ikke længere ansås for synd, men kun for tidsfordriv. Som det nu til dags går til blandt adelen og deres
folk i Tyskland, hvor det ikke anses for synd, men for sjov,
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tidsfordriv og spøg at drive horeri, hvorfor det da heller
ikke straffes.
Og først har italienerne, dernæst også nogle domherrer
i Tyskland, lært, at horeri ikke kunne være synd hos personer, som var frie og ikke bundet til andre, men at det var
en naturens trang, som måtte have sit løb. Dette vil vi forskåne uskyldige hjerter for at høre; for jeg taler ikke gerne
derom, men alligevel må vi vogte os for, at ikke ved sådan
forargelig tale den uforsigtige ungdom, som alligevel er
tilbøjelig til synd, forføres og fordærves. For hvor man lærer og lever sådan, og synder og laster blive til daglig vane,
der kan man, som Seneca siger, hverken råde eller hjælpe.
Men betragt Paulus’ ord, og døm derefter om sådanne ting.
Han siger Hebr 13, 4: ”Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere”. Ligeså i 1 Kor 6, 9: ”Far ikke vild! Hverken utugtige eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger
i med mænd, skal arve Guds rige”. Og Hebr 12, 14: ”Uden
helligelse kan ingen se Herren”.
I Rom så jeg nogle kardinaler, som man ærede som
helgener, fordi de lod sig nøje med omgang med kvinder.
For der begås gruelige synder, ikke hemmelig eller i en
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krog, men offentlig, og i dette spil gå de øverste og fornemste foran for hele byen. Hvad kan man vel der finde
for råd eller hjælp mod sådan synd? Hvem vil vel påtage
sig at revse dem, hos hvem synd og skam anses for en priselig vane og øvelse? Når du nu med disse vil sammenligne andre, som, skønt de synder, dog gøre det hemmelig
og bliver skamrøde derover, da måtte du sige, at dette dog
var syndere, som man kunne tåle, som man i det tyske ordsprog siger om hr. Ingen: Skønt hr. Ingen synder, gør han
det dog på en måde, som man kan finde sig i; for han frygter og skammer sig dog; og ville ikke gerne, at hans synd
skulle komme ud iblandt folk. Men sådan var ikke sodomitterne til sinds; derfor var der ingen bedring at håbe hos
dem; hos dem var alt kommet på det yderste, og her kunne
der ikke anvendes hverken råd eller hjælp; men Gud måtte
komme ned fra himlen og straffe disse syndere.
Men skønt det er skrækkeligt, at man sådan må se og
erfare, hvor stor magt Satan har over mennesket, når det
først én gang har vendt sig bort fra gudsfrygt og lydighed,
(for han hviler ikke, men driver stedse fra den ene synd til
den anden), så er det dog nyttigt og godt, at man betænker
det og derved lader sig drive til bøn. Ja, det lærer os også,
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at Gud altid tager sig af os og sørger for os, idet han advarer os og ligesom holder os tilbage og bringer os tilrette
med sit faderlige ris, som da bliver sødt og kosteligt, når
vi betænker, hvad et menneske plejer at gøre, som er overladt til sig selv og trygt og sikkert farer frem i synder.
Sodomitternes synd er nu ganske og aldeles imod naturen. For mens dette er naturligt og indplantet i menneskets væsen, at en mand føler kærlighed og lyst til en
kvinde, lader de denne naturlige begærlighed fare og får
lyst til det, som er ganske og aldeles imod naturen. Hvorfra kan dog denne forkerte måde komme? Uden tvivl fra
Djævelen, som, efter at han én gang har vendt gudsfrygten
ryggen, så mægtig trykker og besværer den menneskelige
natur, at han endog udslukker den naturlige lyst og begærlighed og opvækker en anden, som er mod naturen.
Og Moses selv fremstiller denne synd som rigtig stor,
idet han også tilføjer disse gruelige ord, som intet fornuftigt menneske kan tåle i sine øren: Før disse mænd ud til
os, at vi kan lære dem at kende. Disse ord siger ikke en
eller to i hoben, men hele byen, de unge med de gamle, ja
øvrigheden selv. Lær derfor, hvad profeten Esajas mener,
når han i 3, 9 siger om sit folk: De forkynder sin synd, som
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Sodoma. Sådanne skændige ord lader de sig forlyde med,
ikke inde i huset, men stå udenfor på åben gade og fordrer
offentlig, i øvrighedens navn og med dens fuldmagt, at
man skal føre de to engle ud til dem. Derfor var det ikke
en sådan synd, som de ville have holdt hemmelig; men det
lader til at have været en almindelig og offentlig vane, som
ingen skammede sig ved.
Og denne synd bliver endnu grueligere og sværere derved, at de gør dette mod fremmede og gæster. Men hvordan stod det da nu vel til i de andre fire byer, der var ligesom disciple af Sodoma, når deres hovedstad, hvorefter de
rettede sig, bar sig sådan ad?
Var derfor Herren ikke kommet med den velfortjente
straf, da ville det borgerlige liv forfalde mere og mere og
havde ikke længere kunnet bestå. For hvor al ægteskabelig
troskab er ophævet, og der gives utugt og skændsel frit
spillerum, da forfalder også al orden, lov og ærbarhed.
Men når dette er borte, da forbliver der ingen borgerlig orden, men al uorden bliver følgen deraf og et dyrisk og vildt
liv. Derfor måtte Gud nødvendigvis straffe og sætte en
bom for dette vilde og afsindige liv, andre til skræk og eksempel.
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v6-8. Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde
lukket døren bag sig, sagde han: »Nej, brødre, I må ikke handle
ondt! Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand.
Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har
lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget; de er gæster
under mit tag.«

Alt dette tjener til beskrivelsen af denne gruelige og afsindige synd, som man hverken kunne finde råd eller hjælp
mod. Ganske vist forsøger den fromme Lot, med god lære
og kristen formaning og advarsel at møde dette sine medborgeres onde forehavende, men udretter intet; for de bliver derved jo længere desto galere. Han kalder dem
brødre, og ikke, som de vel fortjente, voldsmænd og forbrydere, og beder dem på det allervenligste, at de dog
måtte afstå fra sit forehavende og ikke gøre hans gæster
noget ondt. Men de bliver derved meget mere forbitrede;
hvad ville de da have gjort, om han åbenlyst havde revset
dem og kaldt dem Satans trælle, som de fortjente, og Guds
fjender?
Et mildt svar, siger Salomo i Ordsp 15, 1, kan omvende vrede; men disse er så forbitrede, at de mere opægges end beroliges ved gode ord. Så lader Lot det ikke blive
derved, at han forsøger at bringe dem til ro med gode ord,
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men han bekvemmer sig endog til at tilbyde dem sine to
døtre, kun for at hans gæster må forblive uforhånede og
ukrænkede. Derover betænker han ikke den visse fare,
hvori han sætter sine døtre, der allerede var forlovede.
Sådan ser du nu, hvad sodomitterne havde for en stor
og gruelig synd, som ikke på nogen måde ville lade sig
sige. Ordet foragtede de ganske og aldeles; disse to store
midler, som Lot prøver i denne fare, nemlig de venlige
ord, og at han tilbyder sådanne skalke, som er rasende og
gale af utugt, sine egne døtre, for at de kunne gøre med
dem, hvad de ville, dette hjælper ikke alene ikke noget hos
dem, men formerer og bestyrker endnu dertil deres afsindighed. For på hans tilbud om sine døtre svare de ham intet; men, som sådanne rasende folk plejer, de foragter det
kvindelige køn; som om de ville sige: at skænde jomfruer
er vor daglige fornøjelse. Derfor vender de sig til Lot, og
svare ham på hans prædiken:
v9a. »Flyt dig!« sagde de.

Hieronymus har oversat dette med ”gå væk!” Som om de
havde befalet ham at rømme byen. Men mere passende og
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mere overensstemmende med sandheden synes det at
være, at de bød ham gå ind i huset og bringe gæsterne ud.
v9b. De føjede til: »Her kommer han som fremmed og vil bestemme! Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det,
vi vil gøre ved dem!« De trængte ind på manden Lot og var ved
at sprænge døren.

Kort sagt, de ville ikke vide af nogen lærer og tugtemester.
De forlader sig på sin styrke og mængde, at de er så
mange. Lot derimod foragter de som en fremmed og vil
hverken formanes eller dømmes af ham. Sådan handler nu
til dags paven med sine. For fordi han sidder højt oppe,
mener han, at han har magt til at gøre, hvad han lyster, og
vil ikke vide af nogen revselse eller indsigelse, kalder dem
kættere og oprørere, som sætter sig op imod hans ondskab,
aldeles som her sodomitterne gør. Hvor der sådan hverken
kan bruges råd eller hjælp, må det nødvendigvis til sidst
gå så, at man går under. Og Moses har nu hidtil beskrevet
den synd, som gik i svang i Sodoma; nu fortsætter han og
beskriver straffen. Men først vil vi behandle de spørgsmål,
som man plejer at gøre ved denne tekst.
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For først spørges der, om alle mennesker i disse fem
byer var forvendte og onde, og hvad man skal tro om kvinder og jomfruer, ligeså om de små børn, som endnu ikke
er kommet til fornuft. Men dette spørgsmål vil vi lade bero
indtil vi komme til enden af dette kapitel, og nu betragte
det, som Lyra, og før ham Augustin, også har behandlet.
Nemlig: Gjorde Lot vel deri, at han for disse gæsters
skyld ville overgive sine døtre, som var forlovede, og lade
dem vanære og skænde? For dette er såre ilde handlet af
en fader, at han opofrer sine døtre, som allerede er forlovede, og tillader, at der bedrives, ikke simpel skændsel,
men horeri med dem, ja at de myrdes; og dog ser vi, at Lot,
som her gør dette, er en sådan mand, som er værdig til at
huse engle, hvilket jo er et såre herligt vidnesbyrd om hans
hellighed og fromhed.
Ligesom derfor denne trofasthed mod gæsterne med
rette roses hos ham, sådan er dette den højeste og afskyeligste troløshed, som han beviser sine døtre, hvis ære og
kyskhed han, som fader, dog havde skullet beskytte og
redde selv med fare for sit eget liv.
Dette driver Augustin til tvivl, så han ikke véd, hvad
han skal svare derpå. Ganske vist synes dette at være
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sandt, at man af to onder og ulykker, som man ikke kan
undgå, skal lade den mindste gå over sig. Dette, siger han,
er en undskyldning for misgerningen. For fordi sagen stod
sådan, at Lot måtte være på det rene med, at enten hans
gæster eller hans døtre skulle komme i fare og overgives
til skændsel og mishandling, syntes det ham, at han ikke
gjorde så stor en synd mod sine døtre, om han opofrede
dem, som mod gæsterne. For at øve denne synd mod
mænd, var imod naturen. Men denne mening omstøder
Paulus, idet han i Rom 3, 8 siger, at man ikke skal gøre det
onde, for at det gode kan komme deraf; og Augustin selv
giver sit svar den retning, at han slutter, at Lot foretog sig
dette i en særlig sindets forfærdelse, men at en sådan forfærdelse ikke altid råder til det bedste, men sædvanligvis
til det onde, derfor skal man ikke følge den. Sådan reder
Augustin sig ud af spørgsmålet, og lader læseren forblive
i tvivl.
Men Lyra taler noget mere rent ud derom, og skønt han
ikke anser Augustins mening om misgerningens undskyldning for god (hvilken jo heller ikke kan hverken roses eller gøres rimelig), så anfører han dog to eksempler,
som støtte Augustins mening og næsten skulle bevise den.
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For det første, siger han, havde jøderne lov til ægteskabsskilsmisse for derved at undgå en stor synd. For det andet
tillades det i store og berømte byer, at der er utugtige, offentlige huse, for at der på denne måde skal begås så meget
mindre skændsel og horeri der. Derfor skal det da også for
Lot i dette tilfælde have været tilladt at undgå en større
synd ved at begå den, som han anså for mindre.
Men herimod anfører Lyra med rette dette, at dette vel
kan gå an og være tilladt i legemlige ting. For den, der lader ti daler fare for at beholde hundrede, han gør ret deri,
ligeså også den, som til sit hele legemes redning lader sig
afhugge en finger eller en hånd. Og denne lære, at man for
at undgå en større skade og ulykke skal vælge den mindre,
går vel an i ydre og legemlige ting; men i åndelige ting går
det anderledes til; her skal man ikke gøre det onde, for at
det gode kan følge deraf. At dræbe en kvinde er synd; men
hændte det, at hun ved horeri kunne reddes fra at dræbes,
skulle man dog ingenlunde lade det ske, ligesom jo Augustin er af den mening, at man ikke engang må tillade sig
en løgn for at undgå at blive slået ihjel.
Men hvad angår den jødiske ægteskabsskilsmisse, anfører Lyra med rette deres mening, som siger, at Moses
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ikke som lovgiver havde magt til at tillade dette, men
gjorde det på Guds befaling. Kun Gud kan efter sit velbehag holde ægteskabet sammen eller opløse det. Ligesom
jøderne på Guds befaling tog egypternes gods med sig og
gjorde det til bytte, men ikke syndede deri.
Det andet eksempel, om de offentlige bordeller, som
man tåler i store byer, er ikke værd, at man taler meget
derom. For det er åbenlyst imod Guds lov, og de skulle
anses for hedninger, som offentlig tåler og lader en sådan
skændsel ske. For det er en dårlig undskyldning, at man
foregiver, der derved sker så meget mindre skænderi og
ægteskabsbrud. For en karl, som giver sig af med horeri
og én gang har opgivet tugtighed og ærbarhed, han vil, når
han har lejlighed dertil, hverken afholde sig fra ægtehustruer eller jomfruer. Sådan giver man på denne måde
utugten mere anledning, end man forebygger den, og derved kommer ofte de i synd, som, når denne anledning og
lejlighed havde været dem berøvet, ville have afholdt sig
derfra. For Gud har givet os ganske andre og bedre midler
og måder til at undgå denne synd, nemlig ægtestanden.
Derfor skal man anse den øvrighed, som tåler offentlige
bordeller i byerne, for hedensk. For en gudfrygtig øvrighed
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skal ingenlunde tillade utugt og horeri, eller give offentlig
frihed dertil. For selv om øvrigheden ikke tilsteder det,
men søger at hindre det, hærger dog dette onde og kan ikke
aldeles udryddes.
Men jeg kommer atter tilbage til det fornemste ved
dette spørgsmål, nemlig om Lot kan undskyldes i, hvad
han her gør. Lyra svarer derpå, at Lot ganske vist begik en
dødssynd; men fordi det kom sådan over ham i hans sinds
forfærdelse, var det af ham ikke så stor en synd, som det i
sig selv er.
Men vi vil gøre langt bedre i, at tale ganske nøgternt
om sådanne sager. For hvad grund har vi vel til at gøre os
så megen umage for at undskylde de helliges synder? de
har dog været mennesker, hvorfor de undertiden, når de er
blevet overilet og overfaldet af en nød, har kunnet falde og
fare vild; og dog holder jeg Lot undskyldt, hvad denne historie angår, og mener, at han uden synd fattede denne
plan. For han tænkte ikke, at han ville bringe sine døtre i
fare og skændsel, eftersom han vel vidste, at de afsindige
og rasende mennesker ikke brød sig om dem eller begærede dem; men han håbede, at deres vrede og afsindighed
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kunne stilles tilfreds på denne måde. Derfor skal man forstå disse ord sådan, at han dermed har sagt noget mere, end
han egentlig mente.
Men hvordan det nu end dermed er, så skal man overholde denne regel, at man ikke skal antage de helliges gerninger som eksempler til efterfølgelse. For sådan må man
ikke slutte: Abraham, Augustin, Peter osv. har gjort dette
eller hint: derfor må også jeg gøre det efter. Men sådan
skal man slutte: Gud siger det og befaler det, derfor skal
man gøre det; for Guds ord er den eneste sikre regel, som
ikke kan bedrage. Ligesom jo juristerne også siger, at en
handling ikke er en lov, ligesom heller ikke en lov er en
handling. Og det er ikke så let at dømme om disse de helliges gerninger, fordi vi alene ser den ydre gerning, men
ikke ser og forstår deres hjerte.
At Lot var en hellig mand og Gud kær, er vist; for ellers havde han også måttet gå til grunde med sodomitterne.
Nu stiller han sine døtre til deres rådighed i det håb, ved
dem at forsvare sine gæster mod mishandling og ondskab;
men med hvad for tanker han gjorde dette tilbud, ser du
ikke. Hvad om han, som en mand fuld af tro, havde været
fuldt forvisset om, at Gud ville bevare ham for al fare og
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passe på, at hverken hans døtre eller hans gæster kom til
at lide nogen hån, skændsel eller mishandling? Et sådant
hjerte, som midt i den mest truende nød og fare ser hen til
Guds godhed og almagt, vil man sandelig ikke kunne fordømme. Og hvem vil vel tvivle på, at han flittig råbte og
sukkede til Gud om beskyttelse for sine? Og dog blev han
ved den overhængende fare drevet til et sådant middel.
Om jeg end derfor ikke aldeles vil frikende Lot for
synd (for han var jo et menneske, at noget menneskeligt
kunne overgår ham, og vi kan kun se den ydre gerning,
men ikke hans hjerte), så tvinger dog omstændighederne
mig til at slutte, at denne hans gerning ikke må dadles. Dog
følger ikke deraf, at man skal antage denne hans gerning
som eksempel eller efterfølge den, som om det var tilladt
at begå en mindre synd for at undgå en større. For hvad
der sker uden for lov og orden, skal man ikke gøre til lov,
men anse det for en enkeltstående gerning, som ingen skal
gøre til regel eller ret.
Og især skal lærerne i kirken beflitte sig på at fremsætte bestemt lære, hvorfor de ikke må foredrage for folk
sådanne enkelte tilfælde, men regler. Du er ikke Lot, er
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ikke Abraham, derfor skal du ikke gøre efter, hvad Lot og
Abraham har gjort.
Ligesom den oprørske ånd Thomas Müntzer foreholdt
sine bønder Davids eksempel, da han kæmpede mod syrerne, og bød dem, efter dette eksempel, at kæmpe mod
adelen. Dette er at gøre en enkelt gerning til en lov og gøre
et særligt tilfælde til regel. Dette går aldrig af uden fare,
fordi man, når man afviger fra den almindelige regel, som
er foreskrevet i Guds ord, og bygger blot på en gerning,
derved frister Gud. Den, der derfor ikke ved en særlig befaling af Gud kaldes uden for Guds ords regel til at være
en mirakelmand, så at sige, skal holde sig til reglen i Guds
ord, så vil han ikke fejle eller fare vild. Men Lot, Abraham
og sådanne særlige hellige er mirakelmænd, hvis ånd rykkes uden for reglen, og vandrer uden for alle eksempler og
følgeslutninger. For de har et særligt kald og en høj stilling, som du ikke har.
Derfor skal man lære, at man, når sådanne historier
fortælles, da ikke skal lægge vægten på eksemplerne eller
de enkelte gerninger, men på ordenen og reglen i Guds
ord. Hvad Lot har gjort, kommer dig ikke ved. For hvorfor
dømmer du en fremmed tjener? Rom. 14, 4. Men Guds
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bud kommer dig ved, at du i gudsfrygt skal opdrage hustru
og børn og vogte dig for at give dem årsag til at synde.
Træffer en fare dig, og du kan opretholde dem i tugt og
ærbarhed, skal du ikke selv føre dem i fare og udsætte dem
for vanære eller undskylde dig med Lots eksempel. For du
er ikke Lot, og fordi du forlader reglen i Guds bud, frister
du Gud. For dig er det ikke befalet at vige af fra reglen og
gøre andres eksempler og underfulde gerninger efter.
Abraham dræber fire konger; to gange sætter han sin
hustrus ære og kyskhed på spil. Lot overgiver sine døtre
til skændsel. Men hvorfor de gør dette, kommer ikke dig
ved; for Gud har på denne måde ved dem lagt sin visdom
og magt for dagen.
Derfor kan jeg nok forundre mig over sådanne gerninger, men eftergøre dem kan og skal jeg ikke. Ligesom vi
forundrer os over, at Peter går på havet, at Kristus og Moses faster fyrre dage, men ikke efterligner disse gerninger.
For de gerninger af de hellige, som udføres imod Guds almindelige bud og orden, er undergerninger, som vi ikke
kan gøre dem efter. Men er det sådanne gerninger, som
man ikke kan forsvare eller undskylde, som at Lot besover
sine døtre, da er det synder, som ikke skal gøres af os. Men
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nu er det ikke nyt eller uhørt, at de hellige falder og snubler. Syv gange, siger Skriften i Ordsp 24, 16, kan en retfærdig falde. For fordi de lige så vel som vi har et syndigt
kød, er det intet under, om de undertiden falder; men kan
man undskylde dem, skal man prise Gud derved. Sådan er
det min mening, at Lot er en mirakelmand, ved hvem Gud
vil åbenbare sin visdom og magt.
Fordi Skriften således foreholder os både særlige gerninger, eksempler, regler, mirakler og guddommelige bud
eller love, skal man af alt dette alene betragte, lære og indprente retten, reglen og loven. Når en sproglærd opstiller
denne regel: På latin er alle ord, som ender på a, af hunkøn,
så er ordet poëma ligesom et mirakel, når du sammenholder det med denne regel; for det er intetkøn. Når man undertiden i lov og ret søger en formildelse, da er denne ligesom et mirakel for juristerne, for den afviger fra rettens
snor og regel, og dog er det sandt, at hvor retten er allerstrengest, er den ikke længere ret, men den højeste uret.
Sådan har lægerne også sine regler og forskrifter; men
hvor ofte hænder det ikke i sygdomme af en tilfældig
grund, at de forlader dem og må søger at helbrede en sygdom på en anden måde, som er imod deres regler? Derfor
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er det uduelige jurister og læger, som blindt hen følger sin
regel uden at tage noget hensyn til tilfældige omstændigheder, ligesom de gerningshellige i teologien, som underkaster hele verden et så strengt og hårdt regimente, men til
stor skade for legeme, gods og sjælenes salighed.
Ganske vist skal man lære sådanne regler og overholde
dem; men Gud handler ofte imod reglen for at åbenbare
sin magt og visdom, ved særlig benådede mennesker, som
han kalder på en særlig måde, skønt der kun er såre få sådanne. De andre, som ikke er så højt og særligt benådede,
må holde sig efter ordenen og reglen i Guds ord; for om
de ville efterligne sådanne store mænd, som forlod reglen,
ville de skammelig støde an og slå sig. Derfor prises med
rette sådanne gerninger, fordi de sker af høje og underfuldt
benådede mænd, men ingen kan lykkelig følge dem efter;
men man må heri forholde sig som en, der er dårlig og
ubehændig til at hoppe; når han vil hoppe over en grøft
eller en bæk, må han benytte sig af heldige omstændigheder og tage en stok til hjælp, mens derimod en, som er
stærk og behændig, let og raskt springer over, uden nogen
hjælp. Men nu vil vi fremdeles betragte Moses.
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v10-11. Da rakte de to mænd hænderne ud, trak Lot ind i huset
til sig og lukkede døren. Og de slog mændene uden for døren
med blindhed fra den mindste til den største, så de var ude af
stand til at finde døren.

Efter at det nu var kommet dertil, at de rasende og afsindige sodomitter prøvede på brække døren op, var det på
tide, at gæsterne selv tænkte på sin hjælp, og atter viste
bistand og trofasthed mod sin villige og trofaste vært, som
havde forsøgt alt, som havde kunnet tjene til deres redning. For Lot vidste ikke, at det var engle, men anså dem
blot for hellige mænd, som besøgte kirkerne her og der og
prædikede Guds ord rundt omkring. Derfor tilbad han Gud
i dem og ærede og tjente dem med al hellighed som dem,
der var sendt af Gud. Derfor lønnes også han og hans hele
hus rigelig for denne ære og tjeneste. For først beskyttes
han af dem mod de afsindige mennesker, idet englene slår
dem med blindhed, sådan at de, som også Lyra bemærker,
enten slet ikke kunne se, eller, om de end så, slet ikke
kunne erkende, hvad de så, sådan som en fuld mand, som
har øjnene åbne og ser, men ikke kan erkende eller begribe, hvad han ser.
Dette forstår hebræerne egentlig ved ordet sanverim.
Sodomitterne så vel døren, men fór vild i sin forstand og
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mente, at det var væggen; derimod anså de væggen for dør,
og griber fat på den. Dette er ikke en naturlig, men en overnaturlig og usædvanlig blindhed og hjertets uforstand, ligesom et mirakel. Sådan var det også et mirakel, at syrerne
ikke så profeten Elisa og hans tjener, 2 Kong 6, 18 ff., og
at jøderne ikke så Kristus i templet, Joh 8, 59. Gud bruger
ofte sådanne mirakler og undergerninger, for at redde
sine, som han vil beskytte, så iøjnefaldende, at også fjenderne må se det. Dette kalder man at være blind med
seende øjne, sådan som der står skrevet i Luk 24, 16 om
disciplene: Deres øjne var lukkede, så de ikke kendte ham.
Sådan holdt Maria Magdalena påskedagen Kristus for en
gartner, Joh 20, 15, og syrerne så ikke, at de blev ført til
Samaria, 2 Kong 6, 19, skønt de så alle andre ting. Sådan
blev også sodomitterne, da de ville brække døren op, slået
med blindhed af englene, så dør og vinduer forsvandt for
deres øjne. På denne måde er til alle tider mange fromme
underfuldt blevet frelst og reddet, så de har undgået faren
og ligesom spottet sine fjender.
Men her må man også lægge mærke til en forskel. Da
syrerne slås med blindhed af profeten og føler Herrens
hånd, forbedrer de sig og omvender sig til Herren; men
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her, hvor sodomitterne føler Herrens hånd, forbedres de
ikke; for i sin blindhed holder de hele natten på med at lede
efter døren, og holder ikke op dermed, før de er blevet ganske trætte af at lede og famle. Hvordan mener du nu Lot
her var til mode, som vel sad hele natten over og hvert
øjeblik måtte vente, at disse afsindige mennesker skulle
styrte ind? Men uden tvivl har englene trøstet ham og sagt,
at al deres anstrengelse ville være forgæves. Derfor tilbragte de uden tvivl hele natten med vågen, bekymring,
hylen og græden, især Lots hustru og døtre. Men skønt sodomitterne føler, at de er slået med blindhed, antager de
dog slet ikke dette for en Guds straf, men mener, at de af
Djævelen bliver sådan forheksede og forblindede.
For sådan går det bestandig, at de ugudelige er de mest
forhærdede og mener, at Gud bærer dem på hænderne.
Men de gudfrygtige skælver og frygter for Guds vrede, gør
sig ikke sådanne tanker, som at deres straf kommer fra
Djævelen, men tror, at den kommer fra Gud, som er vred
på dem. Derfor er de bange for et raslende blad og frygter,
selv når de er sikre og uden al fare. De kan slet ikke gøre
sig sådanne tanker som de ugudelige, nemlig at deres
ulykke og modgang kommer fra Djævelen, skønt det dog
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sandelig er ham, det kommer fra. For Gud plager og straffer ikke sine, men tillader Djævelen at gøre det, sådan som
vi kan se af Jobs eksempel. Hans børn dræbes af ilden,
hans kvæg ombringes af uvejr, ikke fordi Gud vrededes på
ham, men fordi Satan var ham fjendsk, Job 1, 12 ff.
Sådan skal vi også sige, når pest og anden ulykke indtræffer, at det er Satans værk, og at Satan er rasende og
ond. Gud derimod nådig og barmhjertig og gunstig mod
os, fordi vi tror på hans søn.
For på denne måde har de hellige martyrer overvundet
døden og al nød, at de har troet, at Gud var dem nådig,
men at deres kval og marter kom fra trolddom og Djævelen, hvem Gud tillod at prøve og forsøge deres tro. Derfor
har de også midt i sin nød været glade og har spottet Satan.
Dette skulle vi også gøre, men er i almindelighed for svage
dertil, som også store helliges eksempler viser. For Paulus
føler også frygt og vemod; men da han ser brødrene, fatter
han atter mod og tillid, ApG 28, 15. Sådan skræk og bæven
føler de ugudelige ikke; for de er sikre og mener, at Gud
er dem nådig. Om end derfor en ulykke tilstøder dem, giver de Satan skylden og forbliver sikre.
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Da sådan sodomitterne er slået med blindhed, føler de
nok, hvordan det er gået dem, men optager det ikke som
en straf fra Gud, men mener, at de er sådan forheksede af
Lot. Men kunne også vi gøre dette, og efterligne de ugudelige i dette stykke, stod det vel til med os, ligesom jo
også utallige og såre sikre forjættelser af Gud lokker os
dertil.
Derfor skal vi flittig foreholde og indprente os selv og
andre dette, for at vi ikke i anfægtelse skal give for meget
efter for vort kød eller vor anfægtelse og foragte ordet. For
det er ikke Gud, som plager dig, såfremt du tror på Kristus, men Djævelen. Han er din fjende og søger årsag og
anledning til at anfægte og plage dig. Men du kunne måske
sige: Ja, jeg erkender, at jeg er en synder, derfor er jeg jo
ingen kristen, og derfor tilskikkes mig min ulykke og modgang af Gud, som er vred på mig. Men dette er en dårlig
slutning, og holder ikke stik; for kristne er de, som tror
syndernes forladelse. Hvis du derfor tror på Kristus, gerne
hører og i troen modtager hans ord, så er du en ret kristen,
og dine synder hindrer dig slet ikke deri. Så ofte derfor
nogen modgang rammer dig, så vær ganske vis på, at den
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kommer fra Djævelen, og at Gud derfor ikke er vred; kun
tillader han, at din tro, dig til gavn, anfægtes og prøves.
Lær dette af dine og Guds modstandere og fjender. For
skønt alle trusler egentlig går på dem, erkender de dem
dog ikke, men griber forjættelserne og trøster sig ved dem.
Gør også du sådan. For det er en stor skam for dig, om du
ikke selv forstår den sande lære, som du bekender. Du
frygter Gud og tror på Gud; derfor henhører ikke loven,
men evangeliet til dig. Men nu lader du evangeliet fare og
griber loven, som ikke angår dig, men de genstridige og
sikre.
Sådan er dette den åndelige svaghed, hvorover alle
hellige klager. Dog er den nyttig for os, til at forebygge
hovmodigheden i os, at vi ikke stoler på os selv, men ydmyger os og alene lærer at bygge og forlade os på den
nåde, som Gud tilbyder os i sin søn. For det er visselig
sandt, at Gud ikke vredes på os eller er os fjendtlig; for
ellers ville han ikke give os en så rigelig erkendelse af sin
søn. Han ville heller ikke give Helligånden, hvis førstegrøde vi har fået, Rom 8, 23. Derfor bekender vi også
Guds søn og bespotter ham ikke, sådan som papisterne,
kæmper også nogenlunde mod synden, så det vel var at
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ønske for os, at vi i dette stykke lignede sodomitterne og
efter deres eksempel udlo og spottede Satans raseri og
vrede, men altid var visse på, sådan som det i virkeligheden er, at Gud har os kær, som tror på Kristus, og holder
os under sin beskyttelse og beskærmelse.
Hvad vor oversættelse har: De søgte med møje at finde
døren, hedder på hebraisk: de blev trætte, og fandt dog
ikke døren. ”Len” er et kendt ord; deraf kommer ”leah”,
en svag og mat kvinde, som af svaghed ikke ser ud til at
kunne leve. Sådan viser ordene deres forhærdede genstridighed, at de selv dengang, da de var blevet slået med
blindhed, ikke holdt op med at rase og larme, men stedse
fortsatte at søge og famle efter døren, indtil de til sidst
måtte opgive det af træthed, og øjnene faldt i på dem, som
det plejer at gå med trætte.
v12-13. Så sagde de to mænd til Lot: »Hvis der er andre her,
som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja, enhver
der hører dig til i byen, så før dem bort herfra, for vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har
han sendt os for at ødelægge byen.«

Her spørges først, om Lot havde flere sønner og døtre, siden englene sige til ham, at han, om han havde flere af sine
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i byen, skulle føre dem ud deraf sammen med sig, mens
dog Moses sidenhen kun omtaler to døtre. Jeg følger heri
Lyras mening, nemlig at englene heri taler efter menneskelig skik og brug, og anstiller sig, som om de ikke véd,
om Lot har flere, som hører til hans slægt og hus. For
ovenfor har teksten fortalt om ham, at han havde kvæg og
mange hyrder, så han ikke kunne bo sammen med Abraham.
Deraf opstår da her et andet spørgsmål, nemlig, hvad
der blev af dette hans kvæg og hans hyrder. For den historie, som følger efter, angiver intet derom. Og jeg kan selv
ikke finde mig tilrette i denne forunderlige historie, medmindre, som det lader til, måske hyrderne har haft sin
plads med kvæget uden for byen, på et eller andet sikkert
sted på marken. For hvad nogle mener, at Lot af nød og
fattigdom var blevet tvunget til at sælge sit kvæg og lade
sine tjenere rejse fra sig, er ikke alene ikke troligt, men er
også til forringelse for ham. Men var de dengang i byen,
er det dog såre skrækkeligt, at også hans tjenestefolk, som
var i hans hus, var imod sin herre og også var kommet ind
på den samme tryghed, hvori hele byen levede. Men dette
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ville vi lade stå ved sit værd, siden Skriften slet ikke fortæller noget derom, men sidenhen klart siger, at kun fire
sjæle frelstes. Men til sidst omkommer også hans hustru
undervejs, og han bliver alene tilovers med sine to døtre.
Men nu er dette et mærkeligt eksempel på en overstrømmende ondskab, at den fromme og gudfrygtige husfader ikke kunne holde en eneste hyrde eller én tjenestepige i lydighed. Denne store forargelse, at deres herre
alene havde hele byen mod sig, bedrog dem alle, så de
tænkte: Vor herre er en enfoldig og from mand, modtager
enhver, som kommer, som gæst og får dog ofte kun ringe
tak derfor, som det plejer at gå i verden. Nu har han da
igen ved sin enfoldighed skaffet sig denne ulykke på nakken, at han har beholdt disse gæster hos sig imod deres
vilje, osv. For dette er verdens sædvanlige og almindelige
løb, at man anser de hellige for tåbelige og for sådanne,
som gør mange tåbelige ting. Når han derfor prædikede
om den kommende straf og ville holde skik på sit hus, lo
de vel af ham og foragtede ham som en tåbelig gammel
nar, der var lettroende og dum. Denne mening synes jeg
bedre om; og dette bevidnes ved mange eksempler på, at
tjenestefolk plejer at handle sådan, især når nød og fare er
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for hånden, der alene beviser, hvem der er sande og hvem
falske venner.
Men her skal man også mærke det hebraiske ord
”jaza”, som betyder før eller bring frem. For det er det
samme ord, som Moses bruger ovenfor i historien om Melkisedek, at han frembar brød og vin. Denne tekst forfalsker
papisterne og vil deraf bevise sit messeoffer, da dog ordet
ikke betyder andet, end at Melkisedek bar brød og vin
frem og modtog Abraham som sejrherre med denne foræring og gave. Sådan bliver de ugudelige messepaver og
messeofferets venner overbevist og overvundne ikke alene
af en teolog, som behandler sagerne i den guddommelige
Skrift, men også af grammatikken, al den stund det jo er
ligeså tåbeligt og urimeligt, om man i beretningen om
Melkisedek vil forklare ordet jaza ved at ofre, som om
man her ved denne tekst ville kæmpe og stride for, at englene befalede Lot at ofre alt, hvad han havde.
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v14. Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med
hans døtre, og sagde: »Skynd jer væk herfra, for Herren vil til
at ødelægge byen.« Men hans svigersønner troede, han holdt
dem for nar.

Efter at nu sodomitterne har ledt sig trætte og var faldet i
søvn derover, går Lot, på englenes befaling, ud til sine svigersønner, hvem han ville give sine døtre, og formanede
dem til at vogte sig og undgå den overhængende fare. Men
det lader til, at også de havde været fulde og gale den forrige dag, og at de endnu ikke havde sovet rusen ud, siden
også de ler af den gode gamle mand. Hvad står på? Tænkte
de vel; skulle Herren så pludselig ødelægge disse byer?
Hvilken stor nar er du dog, at du tror disse dine gæster,
eller meget mere bedrageriske landstrygere! For skulle noget sådant ske, ville man vel få andre tegn på den forestående ulykke; men nu er enhver glad, og alt står vel til, og
dog kommer du her, og bilder dig ind, at denne by skal gå
under!
Sådan går det altid. Jo nærmere verden er ved sin
ulykke og undergang, desto sikrere er den og ler ikke alene
af alle trusler, men holder det endog for en ganske umulig
ting, at den så pludselig skulle gå under. Sådan advarer
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Noa for den forestående syndflod, og formaner sine medborgere til bod; men man ler af ham og anser ham for en
gammel nar. Sådan prædiker også vi om Guds søn, at han
vil komme til doms og støde de ugudelige ned i Helvedes
evige ild; men når paverne og kardinalerne enten læser eller hører dette, ler de derover, som af en umulig ting.
Hvordan, siger de, er de bange for, at himlen skal falde ned
på dem?
Sådan fortæller man en historie om pave Leo, at han
på én tid skal have budt to filosoffer til bords, af hvilke
den ene søgte at bevise, at sjælen var udødelig, den anden
derimod, at den var dødelig. Da de nu en tidlang havde
stridt og kæmpet heftig mod hinanden, og paven skulle afgive sin kendelse om, hvem der havde talt bedst om sagen,
siger man, at han til den, som havde villet bevise, at sjælen
var udødelig, skal have sagt: det lader vel til, at du taler ret
og sandt; men din modparts mening og tale giver et glad
ansigt. For sådan pleje epikuræerne at gøre: hvad der gør
kødet godt, og stemmer overens med fornuften, det holder
de sig til, imod den åbenbare sandhed.
Men vi skal hverken foragte sådanne trusler, eller slå
dem hen i vejr og vind. For Lyra siger med rette, at ved

845

Lots svigersønner betegnes de, som, når de hører, at man
truer med Guds dom, ler deraf og siger, at det er idel bedrageri.
Men her kunne en sige: var Lots svigersønner sådanne
folk, hvorfor gav da den fromme mand dem sine døtre til
ægte? For en fader skal jo især se på og beflitte sig på, at
han kan slutte forbindelser for sig og sine børn med
fromme folk, og ikke giver sine børn til ugudelige mennesker osv. Svar: Lot havde en kirke, som han underviste og
lærte, og hvori han plantede en sand gudserkendelse, til
hvilken også uden tvivl hans svigersønner henhørte. Derfor anså han dem da for fromme og hellige mænd; for han
kunne ikke se dem ind i hjertet; men de var hyklere, som
en tidlang anstillede sig fromme, men nu viser de sit sande
væsen, idet de ler af ordet og går til grunde for denne spots
og latters skyld; for de tror ikke, at den gamle Lot mener
det alvorlig med disse ord, men udler og spotter ham som
en gammel nar.
Dette er sandelig en mærkelig historie, som man ofte
skulle prædike i kirken, hvor retfærdige vi end er, så vi
ikke skal komme ind på lovfjendernes sværmeri, som vil
afskaffe loven i kirken, som om de, der er i kirken, alle
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sammen var hellige og man ikke tiltrængte sådanne eksempler på Guds vrede. Verden synes vel godt om sådanne
lærere, ligesom de hos profeten Jeremias siger: Tal, hvad
der behager os. Men Paulus i Rom 16, 18 vil ikke, at man
skal forføre kirken med søde ord; for man skal revse synden og foreholde folk Guds vrede, for de ugudeliges skyld,
som er i kirken, ja også for de troendes skyld, for at de
ikke skal efterfølge synden, som af naturen hænger ved
dem, og den medfødte svaghed, og give dem rum. Sådan
gør Kristus selv; skønt han med såre venlige ord lokker
synderne til sig, så klager han dog altid over de ubodfærdige farisæere og råber ve over dem, Matt 23, 13 ff.
Men her må jeg, hvad jeg nær havde glemt, også tale
om englene, der ligesom roser sig af, at de er sendt for at
ødelægge disse byer. Vi skal, siger de, ødelægge dette
sted; ligeledes: Herren sendte os for at ødelægge det. Dette
er lige så meget, som om de roste sig af at være bødler og
Guds fordærvere og ødelæggere.
Men dette tjener til at beskrive englenes embede og
magt. For Elias, Elisa og andre, som der står i Hebr 11, 35,
gør også store undergerninger, men ikke af egen kraft eller
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evne; men bønnen og troen må komme dertil, som den årsag, uden hvilken der ikke følger noget mirakel. Sådan beder Peter, og byder i troen på Kristus den lamme stå op.
ApG 3, 6.; men englene er af sig selv mægtige til at gøre
underværker af sin egen kraft, som de har af naturen.
For dette er visselig sandt, at Gud regerer denne synlige verden ikke alene ved mennesker, men også ved engle.
Ganske vist kunne han jo straffe en tyv uden bøddelens
hjælp og uden den verdslige øvrigheds dom, som han jo
også undertiden gør, især med mordere. Sådan kunne han
også skabe mennesker, uden nogen medvirken af manden
og kvinden ved deres forbindelse; men det har behaget
hans guddommelige majestæt, at bruge menneskers tjeneste og hjælp til alt sådant, for derved at vise sin underfulde
og guddommelige magt i sine skabninger, som han ikke
vil skulle være ledige. Derfor kalder Paulus os alle Guds
medarbejdere og medhjælpere, 1 Kor 3, 9. For han bruger
vor tjeneste til mange slags gerninger, ligesom han også
bruger englenes tjeneste, som han har skabt og udrustet
med sådan styrke og kraft, at de af sin egen medskabte
evne kan ødelægge land og folk, når Gud er med dem.
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Men nu er dette englenes store berømmelse og ære, at
de er væbnede med sådan styrke og kraft, ligesom vi jo
kender beretningen i Es 37, 36, at under kong Ezekias Herrens engel i én nat og på én gang dræbte hundrede og
femogfirs tusinde assyrere. Og Kristus selv priser englenes
styrke og magt, når han i Matt 26, 53 taler til Peter om de
tolv legioner engle, da dog én engel alene havde været nok
til at forjage og ombringe den herre Kristi fjender. Ja historien om Job viser, at også de onde engle er udrustet med
stor styrke og kraft, Job. 1, 13. ff.
Og dette er såre nyttigt at vide, så både de fromme kan
have trøst deraf, og de ugudelige forfærdes. For vi, som
tror på Kristus, skal være visse på, at himlens fyrster er
med os, og det ikke én eller to, men en stor skare, som
Lukas skriver i 2, 13, at der var en himmelsk hærskares
mangfoldighed hos hyrderne. Og var vi uden denne de
kære engles beskyttelse og vagt, så ikke Gud ved dem satte
en bom for Satans harme og raseri, kunne vi ikke leve noget øjeblik.
For hvor stor Satans evne og magt er, og hvad han mest
digter og tragter efter, derom har vi tilstrækkelig underret-
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ning og vidnesbyrd i beretningen om Job. For han opvækker uvejr, frembringer torden og lynild, eller, som Skriften
udtrykker det i Job 1, 13 ff., kaster ild ned fra himlen, opdriver fjender, krænker også og angriber legemet og gør
det fuldt af bylder. Derfor har de gode engle stedse at bestille med at forebygge, at en så grusom fjende gør os
skade, og hverken lægemidler eller noget andet ville
hjælpe derimod, hvis ikke de kære engle var til. Og at der
undertiden, når nye sygdomme opstår, opfindes nye lægemidler og råd derimod, skyldes ikke menneskers duelighed, men englenes hjælp og tjeneste, som styrer og leder
lægernes hjerter, ligesom jo også Satan regerer og driver
sine, som Paulus siger i Ef 2, 2.
Hvad derfor Moses her siger om de gode engle, som
ødelægger og fordærver det sodomitiske land, tjener for
det første til, at vi skal lære at frygte Gud, fordi vi i Satan
har en så mægtig fjende; for det andet, at vi skal forlade os
på Guds godhed, der har forordnet os så herlige høje fyrster og beskyttere, ved hvilke han så kraftig beskærmer
sine. For hvad Djævelen udretter ved tyrken, ved paven i
Rom og ved sværmerånder, og hvordan han ikke alene er
legemet fjendsk, men også river sjælen til sig og holder
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den fanget, det véd enhver. Men denne de kære engles vagt
trøster os; for Gud har ladet dem være stærkere og mægtigere, end Satan er.
Sådan er dette en underfuld regering af Gud, som han
beskikker for sine skabninger, at de kære engle, der kæmper for de fromme, omslutter hele den menneskelige slægt,
som står nøgen og blottet for løverne, ulvene, dragerne og
alle Satans gruelige fyrster, som er oplært til ikke alene at
anrette skade med sværdet, pest og andre utallige sygdomme, men også med alle slags kætterier. Og sådan har
det behaget Gud at åbenbare sin ære ved skabningerne,
men ikke på én og samme måde. For Elias bød, at der
skulle falde ild ned af himlen, 2 Kong 1, 10, og den kom
på hans ord og tro; så bød han også, at det atter skulle
regne, 1 Kong 18, 41, men ikke af sådan kraft som den,
hvori englene gør sådanne undere, nemlig af egen kraft eller medfødt gave. Men når de hellige gør noget sådant,
erhverver de det ved sin tro og bøn.
Det spørgsmål, om Lot syndede, da han tilbad englene,
har vi behandlet ovenfor og til at besvare dette spørgsmål
tjener, hvad englene her siger, at de er sendt af Herren.
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Derfor taler Lot ikke som med engle, men som med Herren. Ligesom også de gerninger, der sker på Guds bud og
befaling, med rette kaldes Guds gerninger. Derfor siger
også Kristus i Luk 10, 16: Den, der hører jer, hører mig.
Ligeledes i Matt 25, 40: Hvad I har gjort mod en af disse
mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. For dette er
en sædvanlig regel, der altid gælder, nemlig at når noget
godt udrettes, enten ved mennesker eller ved engle, skal
man betragte dette som sket af Herren og vide ham alene
tak derfor.
Og denne regel er fornøden, for at vi ikke skal gøre
Moses til en kætter, Lot til en afgudsdyrker, fordi han taler
om skabningen som om skaberen. Herren, siger han til
sine svigersønner, vil fordærve byen, da dog englene
havde sagt, at de ville fordærve den. Sådan ser Lot ikke
hen til englenes person, men til Gud, som havde befalet
det.
Lignende er også det, som Kristus siger i evangeliet,
Matt 19, 4. 5: Har I ikke læst, at den, som skabte dem fra
begyndelsen, skabte dem mand og kvinde og sagde: derfor
skal et menneske forlade fader og moder og blive hos sin
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hustru? osv. Hvordan vil vi nu her forene Moses med Kristus? For Moses siger med såre klare ord, at Adam talte
disse ord, og dog siger Kristus, at Gud talte dem.
Svar: Hvad Adam siger, det siger han på Guds befaling, derfor er det ikke hans ord, men Guds. Og dette er
vor store ære, hvormed den guddommelige majestæt pryder os, idet den sådan udfører sine gerninger ved os, at den
kalder vort ord sit ord, og vor gerning sin gerning, så man
med rette vel kunne sige, at en from kristen lærers mund
er Guds mund, og den hånd, som han udstrækker for at
tjene en stakkels broder, Guds hånd. Da sådan Adam siger
til Kain i 1 Mos 4, 6: Hvorfor går du med sænket hoved?
Da kaldes dette med rette Guds ord, skønt det er talt med
Adams mund.
Og heri farer kætterne såre meget vild, og knytter sammen, hvad der ikke hører sammen, når de taler om det
mundtlige ord og sakramenterne, hvorved de da ganske
berøver Gud hans prædikeembede; for den, der ophæver
ordet og ikke antager det for at være talt af Gud, han ophæver alt. For tag ordet bort fra dåben, fra absolutionen,
fra Herrens nadver, så bliver alt dette intet.
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Derfor er nadverfornægternes påstand ikke alene tåbelig, men også ugudelig, at de siger, at sådanne ydre tegn
intet hjælpe til salighed, og derfor anfører mange eksempler og sprog af Skriften, som dette: Kødet gavner intet,
Joh 6, 63. For man må skelne mellem de ydre ting, og ikke
sådan uden forskel forkaste alle ydre ting. Men da forkastes de med rette som unyttige til salighed, når de indstiftes
efter menneskeligt påfund, eller meget mere formastelig,
uden Guds ord. For ellers vil Gud virke ved sine skabningers tjeneste. Derfor skal man fremfor alle ting se hen til,
om sådanne ydre ting også sker efter Guds indstiftelse og
vilje, eller ikke. Og finder man så, at Guds ord eller indstiftelse ikke er derhos, så siger du da med rette, at de ydre
ting intet gør til salighed, men også skader dertil, som Kristus siger Matt 15, 9: De dyrker mig forgæves, idet de lærer sådanne lærdomme, som er menneskers bud.
Men ser du, at sådanne ydre ting er grundede på Guds
ord og indstiftede på guddommelig befaling, da bøj dine
knæ og tilbed i løndom for dig selv disse ydre ting, og sig:
Dette befaler mig ikke min præst, ikke Peter eller Paulus,
men min fader i himlen, derfor vil jeg være ham lydig i al
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ydmyghed og tro, at denne lydighed vil tjene mig til min
salighed.
Denne forskel er såre nødvendig, og fordi kætterne enten ikke kender den, eller foragter den, kommer de i gruelige vildfarelser. For Schwenkfeld slutter, at ingen ydre
ting kan hjælpe til salighed, hvorfor da også dåben, evangeliets prædiken og Herrens nadver som ydre ting intet
gavner dertil; men dette er ingenlunde sandt; for man må
skelne mellem de ydre ting. For nogle af dem er lutter
menneskelige ting, opdigtede af mennesker; om disse siger man med rette, at de intet gavner til salighed. Men om
dem, som er forordnede og befalede af Gud, kan man ikke
med rette sige, at de intet nytter til salighed, fordi de er
forordnede og indsat os til salighed, som Kristus i Mark
16, 16 siger om dåben: Den, som tror og bliver døbt, skal
blive salig, og Paulus i Rom 10, 10: Med munden bekender man til frelse.
Sådan er ganske vist det mundtlige ord et menneskes
ord; men det er ifølge guddommelig befaling og magt forordnet os til salighed. For Gud vil styre denne verden ved
englene og mennesker, som er hans skabninger, nemlig
ved deres tjeneste, ligesom han giver dag og lys ved solen,
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månen, ja også ved ild og lamper. Derfor kunne en her
sige: Ingen ydre ting er nyttig, da er heller ikke solen, der
jo er en ydre ting, nyttig, det er, den lyser ikke, varmer
ikke osv. Men hvem ville vel tage til takke med en så løs
og tåbelig snakker.
Sådan bliver den regel stående, hvorom jeg talte ovenfor, nemlig at Gud ikke mere vil handle og virke uden midler eller uden for den engang satte orden og, som sofisterne
udtrykke det, efter sin absolutte magt, men ved sine skabninger, som han ikke vil skulle være ledige. Sådan giver
han os mad og drikke, ikke sådan som han gav jøderne det,
da han lod regne brød ned til dem fra himlen, 2 Mos 16,
14, men ved arbejdets, når vi flittig udretter vort kalds gerninger; heller ikke vil han længere skabe mennesker af
jordklumper, sådan som han skabte Adam, men bruger
dertil mandens og kvindens forbindelse og giver dem dertil sin velsignelse. Dette kalder man Guds forordnede
magt, nemlig når han bruger englenes eller menneskenes
tjeneste, som der står et mærkeligt sprog hos profeten
Amos kap. 3, 7: Herren skal ikke gøre noget, uden han
åbenbarer sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne.
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Men når undertiden noget sker uden englenes eller
menneskers tjeneste, kan man dertil med rette sige: Hvad
der er over os, kommer os ikke ved. For os tilkommer det
at se hen til Guds forordnede magt og gøre vore domme
og slutninger derefter. Ganske vist kan Gud gøre salig
uden dåb, som vi jo tror, at de små børn, som undertiden
af forældrenes forseelse eller af en anden grund ikke får
dåben, ikke derfor bliver fordømt. Men i kirken skal vi
dømme og lære efter Guds middelbare magt, nemlig at ingen bliver salig uden denne ydre dåb osv. Sådan sker det
efter Guds middelbare magt, at vandet fugter, ilden brænder. Men i Babel forbliver Daniels venner uskadte midt i
ilden, Dan 3, 25. Dette var Guds almægtige og umiddelbare magt, efter hvilken han dengang virkede; men efter
denne byder han ikke os at gøre noget, men han vil, at vi
skal rette og handle efter hans middelbare magt.
På universiteterne var før i tiden dette Dionysius’ ord
i alles mund: Gud virker ved sit almægtige væsen, men vi
ved tilført kraft. Men hvem forstår, hvad meningen er
heraf? Men den, der ret forstår den regel, som vi har opstillet, han kan både dømme paven og verden i al deres
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visdom, at Gud nemlig ordentligvis udfører alt ved menneskers tjeneste. Derfor vil ingen få saligheden ved åndelige grublerier, som man kalder det, uden de ydre midler;
men ordet skal man give agt på, dåben skal man modtage,
gå til nadver og søge afløsningen. Dette er ganske vist alt
sammen ydre gerninger, men er sammenfattede og indesluttede i ordet. Derfor virker Helligånden intet uden ved
dem.
Før i tiden, før Gud den almægtige antændte os det
kære evangeliums lys, skrev og lærte man mangt og meget
om det beskuende og det virksomme liv, det er, hvordan
man skal føre sit liv i høje tanker og grublerier, og hvordan
man skal omgås med gerninger, og de, som har været de
fornemste i klostrene, havde sædvanligvis lagt sig meget
efter at få syner og hemmelige åbenbarelser. Deraf er det
også kommet, at nogle af dem har optegnet alle sine
drømme og beskrevet dem. De har alle sammen ventet på
særlige åbenbarelser og oplysninger, uden de ydre midler.
Men hvad er vel dette andet end at ville stige op i himlen
uden stiger? Derfor er de da også ofte blevet narret og bedraget ved Djævelens blændværk og gøgleri.

858

Derfor handlede fordum hin gamle fader i ørkenen ret,
som, da han så, at hans munke beflittede sig på sådanne
hemmelighedsfulde grublerier, advarede dem om at afholde sig derfra og sagde: Når du synes, at du stiger op til
himlen og allerede har fået den ene fod inden for himlens
dørtærskel, da drag den straks igen tilbage, og sæt ikke den
anden fod efter. Denne forkastede med rette de hemmelige, høje tanker eller det beskuende liv, hvilket dog
ulærde og uerfarne folk efter ham har prist og rost højt.
For den, der vil få noget godt at gruble på, skal se hen til
sin dåb, læse sin bibel, høre prædikenen og Guds ord, ære
fader og moder, yde sin broder hjælp og håndsrækning,
når han er fattig og lider nød, og ikke skjule sig i en eller
anden krog, sådan som de urene munke og nonner gør, og
kildrer sig der med sin andagt og indbilder sig, at han på
denne måde sidder i Guds skød og kan omgås og handle
med ham uden Kristus, uden ordet, uden sakramenterne
osv.
De, som har disse tanker, taler såre foragtelig om det
daglige liv i enhvers kald og gerninger, og det er blevet
mig selv såre surt, før Gud hjalp mig af denne vildfarelse.
For sådanne tanker behager fornuften vel, og den anser
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dem for englelig visdom og åndelighed, som Paulus siger
i Kol 2, 18. Georg Wetzel denne hykler og frafaldne gudsbespotter, turde engang forekaste mig, at vi lærte alt for
meget om de ydre ting; man skulle også lægge sig efter de
åndelige osv., ligesom jo fornuften altid vil svæve i undergerninger, som er over den.
Men I skal vogte jer for sådanne Satans snarer og lære
at tale anderledes om det beskuende liv, end man har talt
derom i klostrene, nemlig sådan, at det rette beskuende liv
er at høre det forkyndte ord og tro det, og ikke begære at
vide andet, end Kristus den korsfæstede. Ham er det alene,
over hvem man med nytte og gavn kan gruble; vig på ingen måde bort fra ham; for de, som forkaster eller foragter
denne herre Kristi menneskehed eller kød og grubler sådan
på Gud, som før i tiden munkene og nu til dags Schwenkfeld og andre gør, de bliver enten drevet til fortvivlelse,
når deres forsken efter Guds majestæt bliver dem for svær,
eller lader Satan bedrage sig med sit gøgleri, så de jubler
og indbilder sig, at de allerede sidde oppe i himlen. Og de,
som falder i fortvivlelse derover, de står endnu til redning;
men dem, som ligesom er drukne af glæde og mener, at de
sidder på Guds skød, kan man ikke hjælpe.
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Gerson har også skrevet om det beskuende liv, pryder
det også og priser det såre højt; når nu uerfarne og enfoldige folk læser dette, optager de det sådan, som om Gud
selv havde sagt det; men i virkeligheden griber de, som
man siger i ordsproget, skarn for guld. Lad end derfor sådanne unyttige grublere kalde dig enten et ydre eller et
verdsligt menneske, så bryd du dig ikke derom, men tak
Gud for hans ord og disse hans ydre tegn og lad andre beholde deres store og prægtige grublerier.
Sådanne bøger har jeg læst med al flid, og formaner
jer også til at læse dem, men med forsigtighed. Og jeg har
ikke ringe årsag til at drive sådan derpå, og indprente jer,
at se hen til Guds forordnede eller i ordet åbenbarede
magt og hans tjeneste. for med den skjulte Gud, hvis
domme er uransagelige, og hvis veje er usporlige, som
Paulus siger Rom 11, 33, vil vi ikke handle.
Men til Guds forordnede magt vil vi holde os, det er,
til hans Søn, som er blevet menneske, i hvem alle kundskabens skatte ligger skjulte, Kol 2, 3. Til barnet, som ligger i sin moder Marias skød, og til det offer, som hænger
på korset, vil vi holde os. Her vil vi ret betragte Gud, ja,
se ham ind i selve hjertet, at han er barmhjertig og nådig,
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at han ikke vil den ugudeliges død, men at han skal omvende sig og leve, Ez 33, 11. Af en sådan betragtning eller
grublen kommer ret fred og glæde i hjertet. Derfor siger
Paulus i 1 Kor 2, 2, at han intet véd af, uden Kristus. Sådan
grublen kan vi med frugt og gavn beflitte os på. Men tankerne om sjælens og legemets forening, hvormed Gerson
har meget travlt, er det ofte meget farligt at foretage sig,
og det er blot en spot af Satan, at han opvækker den slags
andagt i hjertet.
Man læser en historie om en nonne, som fornøjede sig
med grublerier og med flid unddrog sig fra de andre, så
hendes tanker ikke skulle forstyrres. Engang, som hun sidder i sin andagt og sine betragtninger og indbilder sig, at
hun har en gylden kjole på og en guldkrone på hovedet og
sidder der i fryd og gammen som en brud ved sit bryllup,
opdager de andre nonner Satans spot, og ser, at hun har
komøg på hovedet, som hun holdt for en guldkrone. Dette
må nu være sandt eller ikke, så viser det dog, at mennesker
ofte er blevet skammelig bedraget med sine grublerier.
Den, som derfor vil være sikker, skal undgå sådan grublen,
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og holde ordets forkyndelse i ære, ved hvilken Gud handler med os, og hvori han ligesom giver sig til skue. – men
nu atter til historien.
v15. Da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde: »Tag
nu din kone og dine to døtre, som du har her, for at du ikke skal
miste livet på grund af byens synd.«

Dette er et eksempel på en herlig kærlighed, som Lot her
beviser derved, at han ugerne går ud af byen, ikke alene
for sin skyld, men også for borgernes skyld. For han begærede, at straffen dog i det mindste skulle opsættes, om
han end ikke ganske kunne afvende og ophæve den. Og
det er grunden, hvorfor han så længe dvæler og tøver; heri
følger han Abrahams eksempel, der også prøvede alle
midler, om han måske kunne frelse sine naboers liv. For
kærligheden har den art, at den er vemodig også ved fjendernes fare og nød, og føler bedrøvelse derved.
Hvad Lot selv angår, da drager han ikke englenes ord
i tvivl, men det er ham allerede for hans øjne, som om ilden faldt ned af himlen og antændte byen. For hans tro
griber ordet og tror det. Til troen kommer dernæst kærligheden, at han også tænker på, hvordan han kan skaffe sin
næste hjælp og redning, og glemmer al misgerning og
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vold, som var ham tilføjet. Men da han ikke formår at afvende ulykken, søger han råd ved at dvæle længe, os til
eksempel, at vi også skal lægge vind på vore modstanderes
frelse, sørge for dem og ikke alene tragte efter vort eget
gavn, men også efter vore medmenneskers.
Nu til dags ser vi, at der for Tyskland står stor ulykke
og vis nød for døren, og jo mere vi skriger, og jo mere vi
formaner til bod, desto værre bliver vore modstandere. Når
vi, som vi skal, straffer og revser dem, spotter de os, øver
al vold mod dem, som er vor kirkes lemmer, og myrder
hvem de kan, lader sig heller ikke hverken sige eller formane, og iler og trænger selv med magt på sin egen og
hele Tysklands undergang. Dertil gør nu troen, hvad der
sømmer sig for den; for det mener vi, at det er umuligt, at
Gud længere skulle kunne tåle sådan bespottelse og beskæmmelse af sit guddommelige ord; men da beder kærligheden, fordi ulykken og straffen ikke kan afvendes, at
dog Gud vil opsætte den, om dog måske endnu nogle
kunne lade sig omvende.
Sådan beder Ezekias, da han hører spådommen om babylonierne, at de skulle hærge Judæa, at der kun må forblive fred, så længe han lever, 2 Kong 20, 19, og i sit brev
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lærer Judas v. 22, at vi skal ynkes over nogle og rive dem
ud af ilden. Derfor lad os endnu på denne tid anråbe Gud
om, at han ikke vil lede os ud i fristelse, og om, at vi dog
må kunne forhale hans vrede, om vi ikke kan afvende den,
så i al fald nogle kan hjælpes ud af den forestående ild,
som visselig hele Tyskland har at vente for vor synds
skyld.
Om Lots døtre spørger man, om de var gifte; men det
har intet at betyde. At de var forlovede, det mener næsten
alle. Men dog skal man meget mere betragte det, at disse
hellige jomfruer ikke forarges ved de mænds fald og forargelse, med hvem de var forlovede, men meget mere følger sin fader end dem, med hvem de var forlovede, og som
nu i tryghed udlo og foragtede deres gamle faders trohjertige advarsel og omsorg for dem.
Men her skal man også mærke den særlige måde at tale
på, som Moses her bruger. På Guds befaling og efter hans
dom befaler englene Lot, at han skal gå ud af byen, og tilføjer denne alvorlige trussel: for at du ikke skal miste livet
på grund af byens synd. Han taler altså udtrykkelig om
denne bys misgerning, ikke blot om enkelte folks, men om
hele byens. Men nu er dette såre hårde ord, hvormed han
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udstrækker synden så vidt, at han ikke kalder den ungdommens, eller mændenes, eller kvindernes, eller den simple
mands, eller øvrighedens, men hele byens synd eller misgerning. Derfor må det jo have været en sådan synd, som
er blevet begået med øvrighedens og alle menneskeklassers indvilgelse i byen og som enhver frit begik, og i hvilken ikke alene gerningsmændene selv blev draget ind,
men også de, som indvilgede i den.
En lignende synd havde også benjaminitterne, som
havde skændet en levits hustru til døde, og ikke alene ikke
straffede denne skændsel på dem, som havde begået denne
skændige voldsgerning, men endog tvang hele stammen til
at forsvare denne synd, Dom 20, 13. ff. Sådanne synder,
som forsvares af øvrigheden selv, der dog skulle straffe
dem, drager en hastig straf efter sig, ligesom jo benjaminitterne blev så aldeles dræbt og udryddet, at der kun
blev seks hundrede mænd tilbage af hele stammen.
For Gud har forordnet tre ordninger, som han har givet befaling til at straffe synden. Den første er forældrenes
stand, som alvorlig skal holde over tugt i huset og styre
børn og tjenestefolk. Den anden er den verdslige øvrighed,
som bærer sværdet, for at den med tugtelsens alvor skal
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tvinge de ulydige, genstridige og efterladende. Den tredje
er det kirkelige embede, som regerer med ordet. Ved denne
tredobbelte magt forvarer Gud den menneskelige slægt
imod Djævelen, vort eget kød og verden, for at forargelsen
ikke skulle tage overhånd, men forekommes og afskaffes.
Forældrene er ligesom tugtemestre over ungdommen; men
de voksne, som er efterladne i sin gerning, straffer og tugter øvrigheden. I kirken bandlyses de genstridige, sikre og
ubodfærdige syndere.
Sådan fremlyser den guddommelige majestæt og
åbenbarer sig overalt, at den bruger menneskers tjeneste
efter sin mangfoldige og uendelige visdom. Når nu mennesker foragter sit kald og enten ser igennem fingre og lader forargelser ske, eller ikke alvorlig straffer dem, da
skaffe der sig fremmede synder på halsen.
Når en fader ikke straffer sine børns synd, bliver den
hans egen synd. Ægteskabsbrud, mord, åger osv. er også
deres synder, som begår dem; men når øvrigheden ikke
straffer dem, sådan som det gerne går nu til dags, da bliver
sådanne enkelte synder almindelige og hele byens synder,
på hvilke der også gerne plejer at følge almindelig ulykke.
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For denne regel er ret, at gerningsmanden og den, der indvilger i gerningen, fortjener samme straf. Når således en
biskop i kirken ser vildfarelse, kætteri, forargelig levevis
osv., og ikke revser de ubodfærdige og sætter dem i band,
gør han sig selv skyldig i disse synder. Sådan må jo Lot
høre denne skrækkelige dom, at han, hvis han ikke går ud
af byen, må blive delagtig i dens synd og omkomme med
de vantro borgere.
Da Gud således i 4 Mos 16, 24 ville straffe de oprørske
Kora, Datan og Abiram, råber Moses til alle de andre: Vig
fra disse ugudelige mænds telte, at I ikke skal omkomme i
alle deres synder. Og da Israels folk i 2 Mos 32, 28 ofrer
til kalven, dræber levitterne tre tusinde mænd; var dette
ikke sket, da var hele folket blevet dræbt og denne synd
tilregnet det. Og da i Josva 22, 17 rubenitterne havde bygget et alter, sendte hele menigheden, som frygtede for
straffen, sine udsendinge til landet Gilead, og lod dem
sige, om Bileams misgerning havde været dem for ringe,
for hvilken de endnu ikke var rensede, at de nu førte en ny
synd over dem. For de ser og føler, at Ezekiels ord i 3,
18 er sandt: Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø!
og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham
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og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde
ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin
skyld; men hans blod vil jeg kræve af din hånd.
Men nu vedkommer dette bud, at man skal straffe synder, ikke alene lærerne i kirken og øvrigheden i staten,
men enhver borger og husfader i særlighed. Da Josefs
brødre havde syndet, bragte han det for sin fader og anklagede dem, 1 Mos 37, 2. Sådan skal blandt borgere ikke den
ene hjælpe den anden at skjule hans synder eller fortie
dem, og i kirken skal den ene broder irettesætte den anden,
som Kristus har befalet i Matt 18, 15, så ikke den ene skal
gøre sig delagtig i den andens synd. Og i det borgerlige liv
har man ikke få eksempler, som viser, at almindelig jammer og gruelig ulykke har været følgen, hvor øvrigheden
enten har tålt eller forsvaret åbenbar synd. Derfor må man,
når det går sådan til, forlade samme sted, hvis man ikke vil
blive delagtig i fremmed synd og pådrage sig selv straffen
for andres synder. Sådan advares vi i Åb 18, 4 om, at gå
ud fra Babylon, det er, ganske afsondre os fra pavens
kirke, hvis vi ikke vil gå til grunde sammen med den.
Hvad Lot selv angår, da er han en hellig, uskyldig og
ustraffelig mand; og dog må han høre denne trussel: at du
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ikke og ødelægges i byens misgerning; ganske vist ikke
for din synds skyld, for derfor er vi jo udsendt til dig, for
at vi skal redde dig, men for byens misgernings skyld.
Derfor må vi, i hvad for stand vi er, øvrighed eller simple
borgere, endrægtig modstå synden, for at Guds vrede ikke
skal komme over os, og vi alle til hobe opsluges.
I grækernes historie læser man en fortælling om en
mand fra byen Sybaris ved navn Amiris; da han så, at en
tjener, som havde forsyndet sig storlig imod sin herre og
var flygtet hen til et tempel bag alteret, hvor forbryderne
plejede at være sikre, men blev slæbt frem derfra, derpå
flygtede til samme borgers faders grav, og hans herre skånede ham der, syntes det ham at være urimeligt, at man
holdt en grav helligere end templet og alteret; derfor solgte
han alt, hvad han havde, og drog fra sybariternes by, som
dengang var såre rig og stod sig såre godt, til Peloponnesus, fordi han tænkte, at der måtte følge en uundgåelig
straf på, hvor det gik så forvendt til. Da blev han ganske
vist udleet af de andre borgere og anset for afsindig; men
han erfarede stort gavn af denne sin afsindighed; for sybariternes by blev ikke længe derefter ødelagt.
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Derfor skal man mærke denne regel, at Guds vrede altid må kommer, når synderne tager overhånd. Den, der
derfor er øvrighed og har et embede, skal se vel til, at han
passer sin gerning og ikke ser igennem fingrene med nogen forargelse, hvor ringe den så end er.
Derfor er vi med rette imod lovfjenderne, fordi de foregiver, at lovens trusler ikke angår kirken, da dog Gud
visselig har befalet, at man skal straffe synderne. Derfor
skal ingen bryde sig om, at han ved sandheden skaffer sig
fjender. Den, der er øvrighed og fører sværdet, skal bruge
sit embede med alvor og revse dem, fra hvem forargelsen
kommer, og ikke bryde sig om, enten andre folk vredes
derover eller ej.
Sådan skal også en præst og lærer i kirken gøre. Han
skal frit revse, hvad der hænder af forargeligt, og forbyde
de ubodfærdige sakramenterne og andre kristne goder.
For sådanne ugudelige foragtere skal man ikke prædike
evangeliet; men for de bedrøvede og elendige, som der står
i Es 61, 1: Herrens Ånd er over mig; derfor har Herren
salvet mig til at kundgøre et godt budskab for de sagtmodige; han sendte mig til at forbinde dem, som har et sønderbrudt hjerte; ikke til at trøste de stolte og genstridige
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foragtere, som altid er den største mængde, som Kristus
viser i Luk 8, 5 i lignelsen om sædemanden. Og vi hører
her en regel om, at man ikke skal gøre sig delagtig i fremmede synder. For skønt Lot ikke var øvrighed, men kun en
simpel borger, og uden daddel, så ville dog, hvis han ikke
var flygtet, byens synd være blevet hans synd, og han omkommet tilligemed de andre.
v16. Da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans
to døtre ved hånden og førte dem uden for byen og satte dem
dér, fordi Herren ville skåne dem.

Lot havde Guds befaling til at forlade byen og gå ud af
den; denne befaling skulle han have adlydt. For når Gud
taler, taler han for alvor, og spøger ikke, som vi mennesker
plejer, idet vi ofte taler anderledes, end vi mener. Men den
gode gamle mand må kæmpe med den anfægtelse, som
skaffer os alle sammen bryderi. For ligesom Satan i Paradiset forvirrer Eva og gør hende bestyrtet ved det spørgsmål, hvorfor eller i hvad hensigt Gud havde forbudt hende
at spise af træet, sådan hindrer og bedrager vor fornuft os
ofte, så vi ikke lader det være os nok, at vi véd, at Gud har
befalet os noget, men kommer ind på en tåbelig ængstelighed og desuden vil vide grunden, hvorfor Gud har befalet
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os dette eller hint. Sådan nysgerrighed er Gud imod; han
vil ikke, at vi skal gøre mange spørgsmål, men vil, at vi
straks skal adlyde hans bud, og lade os nøje med denne
grund alene, at han har befalet os det.
Derfor lider Lot her en menneskelig og almindelig anfægtelse, at han tøver noget for længe, i en god hensigt,
som han mente. For han tænkte her måske, at Herren ikke
ville gå så skarpt frem og i al fald skåne de uskyldige børn;
men sådanne tanker ville Gud ikke have, men ville, at han
straks skulle adlyde hans befaling og ile ud af byen. Derfor
bruger her Moses ordet mahmah, som efter min tro af den
grund betyder at tøve eller dvæle, fordi de, som tøver med
en eller anden ting, tvister og rådslår med sig selv.
Men Gud kan ikke tåle sådan tøven; for den, der har
fået befaling til at gå bort, men endnu rådslår med sig selv
og tøver, holder Gud enten for en løgner eller for en spøgende Gud. Om han nu siger til dig: Gå hen og drukn dig
i Elben, skal du gøre det uden opsættelse og straks, ligesom Abraham, da Gud i 1 Mos 17, 10 befaler ham, at han
skal lade sig og sine omskære, straks går hen og udfører
Guds befaling; ligeledes da han i 1 Mos 22, 2 hører, at han
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skal ofre sin søn, tænker han ikke med sig selv, hvortil eller hvorfor da Gud befalede ham dette, men går straks til
det sted, som var vist ham. Sådan havde Lot også skullet
gøre; men han tøver og ønsker hemmelig i hjertet, at Gud
vil blive anderledes til sinds, og venter på sine svigersønner og bekendte, om de måske endnu ville komme.
Derfor følger nu en alvorlig tekst, at han tilligemed
sine tages ved hånden og med magt føres ud af huset ud
foran byen. For Gud kunne ikke tåle sådan tøven og betænkning, og var ikke hans barmhjertighed mod sine hellige så stor, som der står i Sl 103, 8, da ville Lot ved denne
tøven være omkommet med de andre.
Den, der derfor har lyst til at spøge, skal spøge med
mennesker, med hustru og børn, med penge osv.; for Gud
under os gerne at være glade; men når du hører Guds ord,
da se til, at du straks adlyder uden al betænkning og rådslagning, og mangler det dig på evne eller der opstår andre
hindringer for dig, så lad dog i al fald din vilje være tilbøjelig og beredt dertil. For Gud vil ingen tøven have, når
han befaler noget, men vil, at du med den kære David skal
sige Sl 108, 2: Gud, mit hjerte er beredt. Sådan var David
sindet, derfor havde han også lykke, og det gik ham vel;
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men Saul, som var fuld af spørgsmål og betænkeligheder,
da han fik befaling til aldeles at ødelægge og udrydde
Amalek, blev med sin slægt forstødt fra kongemagten, og
hans gode mening og tanke hjalp ham intet, at han havde
bestemt den bedste del af byttet til gudstjenesten; for Gud
ville meget hellere have lydighed mod sit ord, 1 Sam 15,
2. ff. Kan du derfor ikke vise lydighed i gerningen, så lad
dog dit hjerte være villigt og beredt dertil; ellers fortørner
du heftig Gud.
Sådan klager i Salomos højsang 5, 2. 5 bruden over, at
da hun hørte sin vens stemme, som bankede på, stod hun
op for at lukke op for ham; men hendes hænder dryppede
af myrra og myrra løb hende over fingrene, det er, korset
havde gjort hende træt; da hun derfor havde lukket op for
sin ven, var han borte og var gået et andet sted hen. Derfor
formaner Paulus sine korinthere, 2 Kor 6, 2, at de ikke må
forsømme den nåderige tid, og anfører til denne formaning
stedet i Es 49, 8: jeg har bønhørt dig i en nåderig tid; og i
Joh 12, 36 siger Kristus: Tro på lyset, mens I har det; som
vi siger: Man må smede, mens jernet er varmt, uden at betænke os og tøve, med mindre der mangler os evne dertil
og vi derved forhindres.
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Derfor synder her Lot deri, at han hører, og ikke straks
går ud af byen. Sådan tøven i ydre ting har også hedningerne revset, som Sallust med rette siger, at når man har
hold råd, skal man straks give sig i færd med gerningen.
For vise folk har set, at tøven og opsættelse er forbundet
med fare og skade, og har med rette afmalet lejligheden
som en skikkelse, der bagpå er bar og tom, så man, når
man først engang har ladet den slippe sig forbi, ikke atter
kan få bragt den tilbage. Men hvor langt rimeligere er det,
at man ikke nøler, hvor man har Guds klare og åbenbare
bud, men er villig og beredt til at adlyde Gud uden betænkning.
Vel er Lots tanker, hvorved han afholdes, gode og såre
priselige; for han er bekymret for sine svigersønner og sine
slægtninge, det gør ham ondt, at de skal omkomme; men
hvordan det så end er dermed, skal man ikke foretrække
nogen årsag eller betænkning for Guds ord. Abraham
havde også årsager nok til at tøve, da han skulle slagte og
ofre sin søn; men han foretrækker Guds ord for sine tanker, og denne lydighed er Gud den velbehageligste tjeneste og bringer med sig rig velsignelse, som erfaringen viser.
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Før det kære evangelium kom for lyset, holdt man
dette for den allerhelligste stand, når en blev munk; men
vi har, desværre, tilbragt vort liv meget ilde, så mange af
os, som har levet i klostre. Nu, da det hellige evangeliums
salige lys skinner, anvender vi bedre én time og gør mere
godt, end vi i klostrene gjorde vor hele livstid. For Guds
ord er det alene, som gør vellærte, duelige og brave folk,
som uden sur møje og arbejde kan udføre mange ting ret
og vel; mens derimod de ugudelige rådslår længe, og alligevel intet udretter på ret måde.
Derfor skal man fastholde og tilvænne ungdommen, at
de er sine forældre og lærere lydige, og denne lydighed
skal være rask og ikke langsom. For den langsomme eller
tøvende lydighed hader Gud, men den villige og raske elsker han. Som vi ser, at også hos os en sådan tjeneste og
velgerning er tækkelig, som raskt ydes af et villigt sind,
og, efter det gamle ordsprog, hastig hjælp er dobbelt hjælp.
Derfor synder Lot deri, at han bliver ulydig imod Guds
befaling og ikke straks adlyder den, og han ville være blevet straffet for denne ulydigheds skyld, hvis ikke englene
med magt havde revet ham ud af byen. For Gud sparede
ham; ellers havde han for fremmed synds skyld fortjent at
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omkomme med de andre syndere. Derfor må man mærke
dette eksempel på barmhjertighed.
Zakarias, Johannes Døberens fader, må blive stum,
fordi han ikke tror englen, Luk 1, 20. En Guds mand dræbes for sin ulydigheds skyld af en løve, som skrevet står i
1 Kong 13, 24. Sådan fortærer Herren med ild Arons sønner, 3 Mos 10, 1. 2, så de dør, fordi de bringer en fremmed
ild for Herren, som ikke var dem befalet. Men sådant alvor
bruger ikke Herren her mod Lot, men skåner ham og forlader ham hans synd og redder ham næsten imod hans
vilje. Og skønt denne ulydighed fortørner ham, så behager
dog enfoldigheden ham; for Lot havde jo grund nok til at
tøve og sørge; han håbede, at Gud endnu ville formilde
straffen og den store ulykke, og havde i det mindste gerne
reddet sine tjenestefolk, sine hyrder og andet.
v17. Da de havde ført dem ud, sagde de: »Flygt for livet! Se dig
ikke tilbage, og gør ikke holdt noget sted i Jordandalen. Bring
dig i sikkerhed i bjergene, hvis du ikke vil miste livet!«

Englen giver her Lot og hans hustru og døtre fire befalinger, først, at han skal frelse sit liv. Som om han ville sige:
hvorfor bryder du dig om, at andre ikke vil frelses; vil du
da derfor gå til grunde sammen med dem? For det andet,
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at han ikke skal se sig tilbage. For det tredje, at han ikke
skal forblive på noget sted i denne egn. For det fjerde, at
han skal opretholde sig på det nærliggende bjerg. Alle
disse englenes befalinger viser tilstrækkelig, hvordan Lot
var til mode, og hvad han havde for tanker. Ugerne går han
ud af byen. Men da han er kommet ud, vil han ikke skynde
sig derfra, fordi han hjertelig ynkes over byen, som skulle
gå under og ødelægges; men englene befaler ham: Frels
dit liv. Som om de ville sige: Sodomitterne er ubodfærdige
folk, for hvem der hverken har været hjælp eller råd, og nu
er deres time kommet: derfor lad dem fare, fordi de så ynkelig foragter sin sjæl eller sit liv, og frels du dit liv, for at
du ikke også skal komme ind i nøden; for Gud har hos sig
selv fuldt og fast bestemt, at han vil ødelægge denne by;
derfor il derfra, jo længere jo bedre.
Og dette er atter en nødvendig lære. For når du ser
folk, som har ordet og foragter det som sodomitterne, så
de hverken bryder sig om trusler eller forjættelser, da kom
i hu, at du må frelse dit liv, for at du ikke skal omkomme
med sådanne foragtere. For fordi disse ligner dem, om
hvem Salomo siger, at de taler sådan: De slog mig, det
smertede mig ikke, Ordsp 23, 35, så kan jo ulykken og
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fordærvelsen ikke være langt borte fra dem. Sådan omkommer den forhærdede Farao i Det Røde Hav, 2 Mos 14,
20. 28, og Samuel græder forgæves over kong Saul, 1 Sam
16, 1. De, som nu sådan er hengivet til et forvendt sind, for
dem skal man vogte sig, for at vi ikke gør os delagtige i
deres synder og går til grunde sammen med dem. Derfor
får kirken i Åb 18, 4 befaling til at gå ud fra Babylon, det
er, der befales den, at den skal skille sig fra pavens ugudelige kirke, og Paulus befaler i 2 Kor 6, 17: Gå ud fra dem
og skil jer fra dem, hvormed han uden tvivl ser hen til
denne englens befaling: Frels dit liv. Som om han ville
sige: Tænk på, hvordan du kan frelses og blive salig; for
at du bekymrer dig om andre, hvordan de kan reddes, er
forgæves. For eftertrykket ligger på ordet du.
Sådan siger Paulus i Tit 3, 10. 11: Hold dig fra et kættersk menneske, når du én gang og atter har påmindet ham,
vidende, at en sådan er forvendt, og Rom 12, 19: Giv vreden rum. Som om han ville sige: Vil de ugudelige endelig
fordømmes og omkomme, så lad dem fare hen. Vore modstandere, papisterne, er dog bragt derhen, at de må bekende, at vor lære er rigtig og sand, så de nu ikke længere
synder af svaghed eller uvidenhed, men af et forstokket
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sind og ondskab. Derfor lad os fraskilte os fra dem og gå
ud fra dem; for de har erkendt sandheden, og forfølger den
dog. Hvem vil derfor tvivle på, at jo deres fald står nær for
døren?
Den anden befaling, at Lot ikke skal se sig tilbage, viser også, hvor bekymret han var for byens redning og
hjælp. For når gode venner skilles fra hinanden, plejer de
at gøre sådan, ser sig ofte om efter sine. Derfor befaler
englen ham, at han så aldeles skal opgive denne by og
skille sig fra den, at han ikke engang skal vove at se sig
om efter den, og ikke begære dens frelse og redning eller
ynkes ved dens undergang. Sådan er dette en såre svær og
tung befaling, hvorfor Lots hustru heller ikke kunne holde
den. For enhver kan tænke efter hos sig selv: Når han bag
sig hørte et uvejr og deres skrig, som omkom deri, især
deres, som havde været ham kære, mon han da kunne afholde sig fra, i det mindste én gang at se sig tilbage efter
dem? Men englen gør derved et sideblik til Lots ulydighed. Som om han ville sige: Du har hidtil syndet nok derved, at du tøvede med at vise lydighed; derfor lær herefter
at adlyde Gud, og vogt dig for at se dig tilbage.
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Den tredje befaling: Bliv ikke i denne slette, tjener til,
at han derved befaler Lot at ile og straks begive sig til et
sted, hvor han kunne være sikker, uden at høre eller se sig
om. Og tillige tjener det til at beskrive, hvordan det så ud
i Lots tanker, som søgte alle slags udflugter. Ligesom også
Moses i 2 Mos 3, 10 optænker og foregiver mange grunde
for at afslå det kald, hvortil Gud kræver ham, men til sidst
drives derhen, at han ikke kan afslå det. For når vi har Herrens ord og bud, må vi adlyde.
Ganske vist siger Seneca med rette, at man ikke skal
se hen til, hvem det er, som taler, men kun til, hvad der
tales. Denne regel bruges rettelig hos mennesker og i
verdslige sager; men i kirken gælder den intet. For her skal
man alene se hen til, hvem det er, som taler. Da Eva ikke
gjorde dette i Paradiset, men ville se efter, hvad der blev
talt, og glemte, hvem der talte, da faldt hun. For mennesker
kan dette vel hænde, at de foregiver tåbeligheder og siger,
hvad der ikke burde siges; men Gud er ikke sådan; han er
vis og god, derfor kan han ikke fejle. Derfor skal man i
kirken især betragte og se hen til, ikke hvad der tales, men
hvem han er, som taler.
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Den fjerde befaling: Frels dig op på bjerget minder os
om dette steds beliggenhed. For Sodoma og de andre byer
deromkring lå i en dal ved bjerget Abarim, mod øst; og
denne dal prises for overordentlig frugtbarhed. Som jo et
land, der ligger på flad mark, af naturen er frugtbarere, end
det, der ligger på bjerge. Sådan forvises Lot fra dette sted
til et vildt og ufrugtbart.
v18-20. Men Lot sagde til dem: »Herre, jeg har fundet nåde for
dine øjne; du har vist stor godhed mod din tjener og ladet mig
beholde livet. Men jeg kan ikke bringe mig i sikkerhed i bjergene, for ulykken kunne indhente mig, så jeg døde. Se, den by
dér ligger så nær, at jeg kan nå derhen, og den er jo lille. Lad
mig bringe mig i sikkerhed der; den er jo så lille! Så kan jeg
beholde livet.«

Dette er et såre skønt eksempel, hvori man kan se, hvad
bønnen formår og kan udrette, al den stund Lot beder om
at fritages for denne sidste befaling, at han skulle flygte til
bjerget, idet han som grund angiver sin nødtørft, at han
nemlig ikke tror, han kan nå derhen. For der havde han
kunnet falde i en anfægtelse og fra denne højde se ned i
dalen og sådan omkomme. Men denne bøn, der synes så
kort, indeslutter i sig alt, som plejer at være i en ret bøn.
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Ganske vist giver Gud alt for intet, af lutter nåde og barmhjertighed; men dog vil han bedes derom. For til at bede
har vi en klar befaling; dernæst er der ved denne befaling
også den forjættelse, at Gud vil høre os; til sidst har vi også
den måde og form at bede på, som Guds Søn selv har foreskrevet os.
Derfor lad os lære, at vi har bønnen allermest behov,
og at vi ikke lader os bedrage og forføre ved denne fordærvelige og onde anfægtelse, at vi mener, at Gud vil give
os alt, hvad vi tiltrænger, også uden vor bøn, som derfor
ikke er fornøden, fordi han forhen véd, hvad der er os godt
og tjenligt. For Augustin har med rette sagt: Han, som har
skabt dig uden dig, vil ikke hjælpe dig eller gøre dig salig
uden dig. Derfor er vi forordnede til mange slags kald i
livet, som vi skal passe, så vi ligesom er Guds medhjælpere, som Paulus kalder det i 1 Kor 3, 9. Og ovenfor sagde
jeg, at Gud godt endnu kunne skabe mennesker af jorden;
men han ønsker nu en anden måde, nemlig at du bliver
ægtemand og på ærbar og ægteskabelig vis tager en hustru.
Sådan kunne han også godt lære og oplyse vore hjerter
uden ordets forkyndelse; men han vil ikke gøre det, derfor
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har han forordnet det ydre kirkeembede og indsat sakramenterne. Han kunne ganske vist også forlade synden
uden dåb; men det gør han ikke, men vil, at vi mennesker
skal blive delagtige i hans gerninger; derfor ville det være
den højeste utaknemlighed, om man ville foragte dette. Sådan kan man også slutte om bønnen; for dette er Guds
åbenbarede vilje, at han vil bedes og giver dem, som beder
ham, Helligånden og alt, som er dem fornødent.
Lad os nu betragte, som stykker, der henhøre til en
bøn. Den første egenskab og dyd ved en god bøn er denne,
at man takker Gud, i hjertet betragter hans velgerning og
priser den med ord. Sådan beder vi vel i Fadervoret om det
daglige brød; men idet vi i begyndelsen af det kalder Gud
vor fader, bekender vi derved, at vi hidtil er blevet ernæret
og bevaret af ham og har modtaget al faderlig velgerning
af ham. Dette stykke kaldes i talekunsten captatio benevolentiæ, eller stræben efter at erhverve ens bevågenhed;
dette sker bedst ved lov og taksigelse.
Det andet stykke i Lots bøn er klagen eller skildringen
af nøden. Jeg kommer, siger han, i stor fare, såfremt jeg
efter din vilje og befaling vil begive mig op på bjerget. Før
har jeg syndet ved tøven, og nu kunne det samme, at jeg
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tøvede for længe, atter møde mig; derfor beder jeg dig for
den barmhjertigheds skyld, hvormed du har reddet mig, at
du vil være mig til tjeneste i dette, hvorom jeg beder dig.
I det tredje stykke udtrykker han, hvad han beder om
tilladelse til, nemlig om tilladelse til at flygte til den nærmeste by; did kunne han redde sig, og denne bøn begrunder han skønt ved omstændighederne. Den er ringe, siger
han, og dertil nær ved, og der kunne jeg være sikker for al
fare.
Dette er altså Lots bøn, efter hvilken Gud forandrer sit
råd og sin plan, hvilket man skal lægge godt mærke til. Og
her må man ikke indlade sig på at tale om den hemmelige
og skjulte forandring af den guddommelige vilje, men meget hellere lære det, hvorom Sl 145, 19 taler: Herren gør,
hvad de, der frygter ham, ønsker. Sådan var dette Guds
middelbare magt, at solen beholdt sin bane og sit sædvanlige løb; men da Josva i sin nød råbte til Herren og bød
solen at stå stille og standse, stod den stille på Josvas ord,
Josva 10, 12. Hvad nu dette var for et stort under, derom
kan du spørge de stjernekyndige. Men hvad er grunden?
Ingen anden, end at Gud gør efter deres ønsker, som frygter ham, og overgiver sin vilje til vor vilje, kun at vi stedse
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holder os i hans frygt. Men nu siger teksten her klart nok,
at dette var Guds vilje, at Lot ikke skulle forblive på noget
andet sted i hele denne egn, end på bjerget alene; men
denne sin vilje forandrer Gud, fordi Lot frygter ham og
beder derom. Dette er Guds middelbare, ikke hans skjulte
magt og styrke. For Gud vil ikke regere os efter sit hemmelige råd og vilje, men efter sin middelbare og i hans ord
åbenbarede vilje.
Sådan tjener denne beretning til at opvække og lokke
os til at bede til Gud i al vor nød, fordi han vil gøre, hvad
vi ønsker, såfremt vi kun i ydmyghed falder ned og beder
til ham. Sådan frelstes ninevitterne, da dog allerede profeten havde bestemt og nævnt dem dagen, på hvilken de
skulle gå under. Og vi har flere sådanne vidnesbyrd i
Skriften, som beviser, at Gud lader sig ombestemme og
underkaster sin vilje under vor vilje. Hvorfor er vi da så
dorske og dovne til at bede? Hvorfor er vi sådan uden al
tro og så mismodige, som om vor bøn intet var? Lad munkene tvivle om sin bøn, som ikke kender Gud og er ganske
og aldeles uden tro; hvis bøn ikke er en hjertelig længsel
og begæring, men et hårdt arbejde og egentlig intet andet,
end en tom lyd.
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Men når vi, som har ordets erkendelse, kommer sammen og i ret ydmyghed falder på vore knæ, da véd vi og er
underrettet om, ikke alene af Guds nådige løfter, men også
ved mange eksempler, at Gud vil opgive sin vilje og gøre
vor. Og dette skal man flittig foreholde folket og vi os selv,
så vi ikke skal være dovne eller kolde til bønnen. Ganske
vist gør Gud alt; men vi skal også gøre, hvad vort kald fører med sig. Han giver brød, som ernærer og opretholder
legemet; men ikke med mindre du arbejder, sår, høster
osv. Og du skal ikke tro, når du besår landet, at der ikke
vil komme noget af dit arbejde, eftersom det er Guds bud,
at du skal udføre din gerning og dit arbejde, og han vil
virke gennem dig.
Derfor skal du blive ved med at arbejde i dit kald med
al din evne og al flid, som du kan bevise, og befale Gud
resten. Når man sådan skal stride mod tyrken, driver først
Guds bud, at du skal beskytte dine medborgere, dig afsted.
Derfor skal du berede dig, ruste dig til krigen med våben
og andre fornødne ting og sige: Jeg har gjort, hvad jeg har
kunnet; men hvad der fattes mig og min evne, det, o Herre,
vil du erstatte mig og udfylde for mig, så din vilje må ske!
Derfor formaner også Paulus os i Rom 12, 11, at vi ikke
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skal være træge i det, som vi bør gøre, eller blive trætte.
For de, der er dovne og, ligesom hin tjener i evangeliet,
ikke flittig udføre sin gerning, de skal engang hører, hvad
hin tjener måtte høre: Efter dine ord dømmer jeg dig. Luk
19,
Men dem, som er flittige i sin gerning og gudfrygtige,
gør Gud rige. For han gør efter deres ønsker, som frygter
ham. Og uden tvivl har David skrevet mange salmer først
efter sådanne eksempler, dernæst også af egen erfaring.
v21-22. Han svarede ham: »Også den bøn opfylder jeg; den by,
du omtalte, vil jeg lade være at ødelægge. Skynd dig nu at
bringe dig i sikkerhed dér, for jeg kan intet foretage mig, før du
er nået derhen.« Derfor kalder man byen Soar.

Dette er en underfuld ting, og en fortælling, som vel er
værd, at man omhyggelig agter på den. Det havde været
Guds vilje og mening, at også byen Soar skulle gå til
grunde med de andre; men fordi Lot træder imellem og gør
forbøn, drager Gud sin vilje tilbage og gør, hvad Lot ønsker. Sådan bliver ved skibbruddet alene for Paulus’ skyld
alle de reddet, som er med ham på skibet, ApG 27, 22 ff.
Men når der så følger efter: Jeg kan intet gøre, før du er
nået derhen, for at du kan være i sikkerhed, kunne måske
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nogen spørge og sige: Altså kan han jo hindre Gud fra,
straks at gøre, hvad han vil? Derpå svarer Moses: Lots bøn
gør dette; den tvinger Gud til ikke at forfølge sin strenge
vilje, men bevæger ham til at forandre den og gøre deres
vilje, som frygter ham.
Dette er såre meget og næsten ikke troligt; men vi skal
med al flid mærke det, os til lære og til trøst, for at vi gerne
skal bede og, som Paulus siger i Fil 2, 14, uden knurren og
tvivl. Men det er at knurre, når vi lader korset forarge og
fortørne os, og vil vide af Gud, hvorfor han gør dette eller
hint sådan? Men, som sagt, vi skal ikke være sådanne spørgere og rethavere, at vi vil sige til Gud: Hvorfor gør du
det? Men hans vilje skal vi underkaste os og adlyde, og
hvis noget i hans gerninger forarger os, skal vi bede. Men
den usikkerhed, som Paulus kalder tvivl, skal være ganske
og aldeles udelukket fra bønnen. For den er det alene,
hvorved bønnen forfalskes og fordærves.
Derfor formaner Bernhard sine brødre til ikke at foragte sin bøn, men vide, at den allerede står skreven deroppe i himlen, før de endnu har udtalt den. Den hellige
mand har set, hvor mismodige vi alle sædvanligvis er i
bønnen. For fordi der er stor svaghed hos os, og vi ser, at
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Peter, Paulus og andre har større gaver end vi, træder vi
tilbage, når vi skal bede, og lader vor uværdighed afskrække os, så vi ikke anser os for værdige til at bede Gud
om noget. Ved sådanne tanker bliver troen ikke alene
svag, og den alvorlige og varme iver til at bede stopper,
men den udslukkes endog ganske, og i stedet derfor indfinder der sig den skammelige og fordærvelige tvivl og
den stygge knurren. Men hvorfor tænker vi ikke meget
hellere på, at også Lot var uværdig? For hvem er vel værdig til at tale med Gud? Derfor skal vi lade det være os
nok, at vi ved ordet kaldes til bønnen og er undervist i
Guds ord og derfor lemmer af kirken, som har en bestemt
og klar befaling til at bede. Derfor skal du ikke betragte
din uværdighed, men Guds bud, heller ikke gruble på, om
du er værdig eller ikke, men skal holde dig til forjættelsen,
at Herren vil gøre efter deres ønske, som frygter ham.
Sådan skal vi gøre os modige og behjertede til bønnen,
om hvem mænd, der har været erfarne i åndelige ting, har
sagt, at bønnen er et arbejde over alt arbejde, og hvorfor?
Fordi den, som beder, må kæmpe mod tvivl og knurren,
som opstår ved vor mismodighed og uværdighed, som vi
føler hos os. Derfor skal vi lære at forvare os mod denne
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Djævelens lumskhed og se hen til forjættelsen og sådanne
eksempler som det, der her skrives om Lot, hvilket jo ikke
er skrevet for Lots skyld, men for vor skyld, så vi skal lære
at bremse Guds vredesvilje og, når han langt borte viser os
riset, falde ham i hænderne, som Herren selv siger hos profeten, Ez 22, 30: ”Jeg søgte én iblandt dem til at rejse
gærde eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for
landet, for at det ikke skulle gå til grunde; men jeg fandt
ingen”. Sådan angriber han også og revser hårdt profeterne
og præsterne, som prædikede for folket: ”I har hverken
stillet jer op i murbruddene eller rejst gærde om Israels
hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag”. Ez
13, 5.
Sådan ægges Gud til vrede, om vi undlader bønnen;
for derved foragtes hans bud. Derfor skal vi bede behjertede, glade og trøstige. For om det ikke gives os, hvorom
vi beder, så vil vi få noget bedre i stedet for, al den stund
bønnen ikke kan være forgæves og uden frugt, som Jakob
siger i 5, 16: ”En retfærdigs bøn formår meget, stærk som
den er”. For Gud kan ikke foragte den retfærdige eller nogen af hans gerninger; men om end verden forfølger ham,
så ærer dog Gud alle hans ord og gerninger, ja også hans
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lidelse og trængsel. Ja, selv de helliges død er kostelig for
Herrens øjne, Sl 116, 15.
At Moses endelig omtaler, at denne bys navn, som forhen var Bela, blev forandret, og at den blev kaldt Soar,
sker af den grund, at Gud ved dette nye navn vil betegne
den som et eksempel for efterkommerne, så de også kan
lære at frygte Gud, som fører og udøver en sådan dom over
de ugudelige, håbe på hans barmhjertighed og bede om
hans hjælp. For historien indeholder begge disse dele. Sodomitternes undergang tjener til, at man dermed skal forfærde de ugudelige; men at Lot så nådig og rigelig bønhøres og reddes, tjener til de frommes trøst, for at de skal
bede i nøden og også vente sig sådan redning og hjælp af
Gud.
v23–25. Da solen stod op over landet, og Lot var kommet til
Soar, lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. Han ødelagde disse byer, ja, hele
Jordandalen, alle, der boede i byerne, og alt, der voksede på
markerne.

At Moses her siger, at solen var stået op over jorden, er en
særlig måde at tale på, hvorved han viser, at Lot og hans
familie var stået op, da morgenrøden var brudt frem, og
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var blevet nødte til at drage afsted med sine ejendele, brød,
drikke og andre nødtørftige ting og sådan kom henimod
Soar, som måske ikke lå mere end én kilometer fra Sodoma. At derfor Moses siger, at solen var stået op, dermed
har han måske villet antyde den menneskelige slægts forløsning ved Guds søn. Men om denne vil vi opsætte at tale,
indtil vi kommer til den allegoriske udtydning.
Det følgende om, at der regnede ild ned fra himlen og
opbrændte byerne, er vel kort sagt, men indeholder dog så
store sager i sig, at intet menneskes ord kan forfølge eller
fremstille det. For hvem ville ikke forfærdes for et så grueligt syn, som at fem såre rige byer, midt under sin bedste
tilstand, i et uvejr omkastes til ruiner med alle sine indbyggere, dyr, kvæg, haver, agre osv.? Hvad var vel der for en
græden og hylen, hvad for et ynkeligt skrig af mennesker
og dyr, som alle til hobe blev opslugt? Derfor er dette et
såre grueligt og skrækkeligt eksempel, som overgår alle
hedningernes historier. Troja blev hærget med krig; men
det er alt sammen intet mod dette, at så mange byer på et
øjeblik opsluges af jorden, i hvilken der var så mange tusinde mennesker, der endnu var for unge til at vide forskel
på godt og ondt. Disse omkommer alle sammen, og der
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bliver ikke én tilbage; tillige omkommer også alt kvæg og
alle jordens frugter og vækster, sådan at der end ikke bliver et græsstrå stående.
Dette er såre forfærdelige ting, og dog går de ikke de
ugudelige til hjerte. For da Peter ved Helligånden taler om
verdens sidste undergang, 2 Pet 2, 5 ff., anfører han dette
eksempel mod papisterne. Gud, siger han, sparede ikke de
fem byer, der så at sige lå i Paradiset og på det allerbedste
sted på hele jorden, der havde kunnet være Guds hvilested.
Den gamle verden sparede han heller ikke, og med dem
begge gik det sådan til, at den første omkom og ødelagdes
ved Syndfloden og vandet, men disse ved ild, som faldt
ned fra himlen. Men hvorfor gjorde Gud det? Fordi han vil
fremstille et skrækkeligt eksempel for alle ugudelige. Og
alt dette beskrives af Helligånden, ikke for deres skyld,
som sådan omkom, men for den efterfølgende verdens
skyld, også for papisternes, som i de sidste tider skal være
verdens plage; sådan anvender Peter det.
Men sædvanligvis går det sådan, at de, som skulle lade
sig forfærde, er de allermest trygge, mens derimod de, som
har trøst behov, ængstes og fortvivle. Ligesom jo paven og
hans kardinaler ikke bryder sig noget om dette gruelige
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eksempel, heller ikke tænker på, at det kommer dem ved.
For de tror ikke, at der er en Gud, forfærdes ikke hellere
for hans vrede, før de føler den. Derfor skal man skille sig
fra dem og fly dem, så vi ikke skal komme ind under
samme straf som de. Sådan anfører også Kristus nogle
gange denne tildragelse, byder os i Luk 17, 32, at komme
Lots hustru i hu, og siger i Matt 10, 15, at det på den yderste dag vil gå Sodomas og Gomorras land tåleligere end
sådanne byer, som har hørt evangeliet uden frugt. Såfremt
nu de, der foragter ordet, skal straffes alvorligere end Sodoma, hvad skal vi da tro om dem, som forfølger ordet?
Derfor skal man vel betragte den herre Kristi ord. Vil han
ikke, at man skal foragte ordet, så vil han meget mindre,
at man skal træde det under fode og myrde folk derfor. Og
dog gør paven og hans tilhængere intet andet end at fylde
verden med mord og drab.
Derfor må vi, ligesom Lot og Abraham, være tilskuere
ved denne elendighed, som man ikke tilstrækkelig kan tale
om, og hvorved de frommes hjerter gruelig plages og ængstes, som også Peter i 2 Pet 2, 8 siger om Lot, at hans øjne
og øren daglig plagedes. Men vi vil vente tålmodig, til Gud
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styrter disse vore sodomitter, og med al flid våge over, at
vi ikke findes i pavekirkens synder og laster.
For skønt vi også har synder og laster og, for ikke at
tale om værre, er dorske og søvnige mod ordet, så kan der
dog ikke ske os større sorg og ulykke, end om ordet undertrykkedes for os og fratoges os. Men verden anser det
for en ringe synd at falde af fra ordet, holder også savnet
af det for en ringe skade; men vi vil holde os til Peters og
den herre Kristi skrækkelige dom, som kalder sodomitterne hellige og retfærdige imod den romerske kirke, som
ikke alene foragter evangeliet, men også forfølger det og
dræber fromme kristne. Derfor siger Peter med rette 2 brev
2, 6, at Gud satte dette som et eksempel for dem, som i
fremtiden ville leve ugudelig, og Kristus siger Matt 10, 15,
at der vil gå en tåleligere dom over sodomitterne på hin
dag, end over sådanne foragtere.
Lad os derfor holde fast ved denne trøst. For denne tildragelse viser os begge disse dele, nemlig at kirkens fjender får sin straf, og at de fromme skal opretholdes i evighed, såfremt vi kun ligner Lot og Abraham, det er, såfremt
vi holder fast ved ordet og troen. Herren véd, siger 2 Pet
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2, 9, begge disse stykker, at udfri de gudfrygtige af fristelse, men at bevare de uretfærdige indtil dommens dag
for at straffes. Dog, de ugudelige tror ikke dette, og når de
hører, at man anvender disse eksempler på dem, ler de
endda i sit hjerte deraf, i en sådan sag, som dog sandelig
ikke er at le af, men ikke tilstrækkelig kan begrædes og
beklages, heller ikke kan fremstilles med ord.
For tænk du kun selv efter, hvad dette måtte være for
en gruelig og skrækkelig jammer, at fem byer i et uvejr
omkom og opslugtes på én gang med alle mænd, kvinder,
børn, tjenere, tjenestepiger, dyr og kvæg, så der end ikke
blev et halmstrå tilbage af hele dette land. Og hvad kunne
man vel fremstille for et klarere eksempel på, at Gud alvorlig vredes på de ugudelige? Og dog siger Kristus og
Peter, at det endda er en ringe straf, såfremt man sammenligner den med den, som endnu skal ramme vore papister,
som ikke alene er ubodfærdige, men også forhærdede og
fastholder og forsvarer åbenbare vildfarelser.
Det ord: lod regne bruger Moses for at vise, at dette
uvejr kom i stand ved englenes tjeneste. Men hvad der
sædvanligvis plejer at støde sammen i et uvejr, det véd fornuften nok, såsom heftige stormvinde, torden, lynstråler,
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jordskælv osv. Så omtaler han også svovlet. For den ild,
som indeholdes i lynet, er altid svovlholdig, og hvad der
rammes af lynilden, lugter af svovl. Sådan fortæredes
disse byer af den ild, som med stor bragen og torden faldt
ned fra himlen. Men bemærk, at dette er englenes gerning,
og ikke, sådan som hedningerne mener, sker tilfældigt.
Der har fra verdens begyndelse af altid været mange
slags eksempler på Guds vrede, som ikke er blevet optegnet; men de, som er optegnet, er såre mærkværdige, for at
vi deraf skal lære at undgå synden, fordi Gud så gruelig og
skrækkelig straffer synderne. Sådan er i dette år i Neapel
ved Puteoli et stort stykke land gået under ved jordskælv
og oversvømmelse, ikke tilfældigvis, som papisterne mener, men på grund af folkets synder, som der ingen ende
eller grænse er på.
Sådan siger Kristus i Matt 12, 32 såre venlig og nådig:
Den, som taler noget imod menneskesønnen, det skal forlades ham; men den, som taler imod Helligånden, sådan
som papisterne gør, som synder ubodfærdig, med vidende
og vilje og med velberåd hu, mens de dog allerede af sin
naturlige kraft, uden nådens hjælp, kunne afholde sig for
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sådanne synder, ham skal det ikke forlades. For hvem tvinger dem vel til at dræbe vore? Hvem tvinger dem til at
være den erkendte sandhed så bitterlig fjendske og angribe
den? Er det ikke deres egen vilje, der tvinger dem, som
også Djævelen befordrer og tilskynder?
David synder også, og det såre groft, idet han bedriver
hor og anstifter et urimeligt mord; men dette var en svaghedssynd, som blev ham tilgivet, da han erkendte den og i
troen bad om tilgivelse. Men at forfølge evangeliet og forblive i åbenbart afguderi mod så mange advarsler af Helligånden, ligesom til spot (sådan kan jeg vel kalde det) af
den guddommelige majestæt, det er synder mod den første
tavle, på hvilke en uundgåelig fordømmelse følger.
Derfor tvivler jeg ikke på, at Gud i dette det kære evangeliums lys vil borttage sine udvalgte fra Sodoma og
samle hveden i sin lade, Matt 13, 30, og så vil enden
komme, såfremt de Guds bespottere papisterne ikke ophører at rase; det er, enten vil den yderste dag komme, eller
også vil der indtræffe en anden ødelæggelse af hele pavedømmet. For Peter lyver ikke, når han i 2 Pet 2, 6 kalder
Sodoma et eksempel for de ugudelige, og af naturen er
synden sådan beskaffen, at Gud ikke kan tie stille til den
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bestandig. Lad os derfor takke Gud, at han ved sin Søn har
forløst os fra den kommende vrede og bevarer os ved sine
engle, at vi ikke skal omkomme med de nuværende sodomitter.
Men her må vi heller ikke overse den måde at tale på,
som Moses bruger: Herren lod regne fra Herren, hvilket
udtryk særlig forarger jøderne, så de tyder det hid og did
og piner og plager sig mangfoldig derover. Men det er
klare ord, at Herren lod regne, og lod regne fra Herren. For
her sættes to gange det Guds navn, som man kalder Tetragrammaton [: De fire tegn: JHWH] og på hebraisk tilføjes
såre eftertrykkelig ordet ”fra” Herren. Fordi han sådan
sætter navnet Herre to gange, antyder han derved to personer i guddommen, som man plejer at udtrykke det, og
dog kun én Herre. Og Hilarius udhæver smukt og mesterlig denne tekst, og viser, at der er én Gud; Gud Fader, som
føder, Gud Søn, som fødes, og Gud Helligånden, som udgår fra Faderen og Sønnen.
Jøderne, de dristige og frække mennesker, udlægger
det sådan: Herren lod regne fra sig selv, Herren selv. Men
hvem har befalet dem at øve sådan dristighed i Guds bog?
Gjaldt det at spøge sådan med Den Hellige Skrift, og tyde
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den hvorhen man ville, da kunne ingen trosartikel forblive
ren og uforfalsket. Derfor er det alene de vantro jøders og
ugudelige papisters værk at være Helligåndens mestre og
lære ham, hvad eller hvordan han skal skrive. Men lad os
være og forblive disciple, og lad os ikke forandre Guds
ord, men selv forandres derved.
Men jøderne opdigter denne forklaring af sin sædvanlige ondskab for at slippe fra de tre personer i guddommen.
Men vi véd af evangeliet, at Kristus overalt beholder
denne måde at tale på; for med alle sine gerninger og ord
henviser han til Faderen. Min lære, siger han i Joh 7, 16,
er ikke min, men min faders. Ligeledes i Joh 14, 9: Filip,
den, der ser mig, ser Faderen; ligeledes v. 10: Faderen forbliver i mig, og jeg i ham. Joh. 5, 19: Hvad Faderen gør,
det gør også Sønnen. Men hvad er dette andet, end hvad
Moses siger? Kristus lærer, Kristus gør gerninger, men af
Faderen. Og Johannes har haft særlig glæde af denne måde
at tale på, for at vise, at alt, som Skriften siger Kristus
gjorde og talte, er sådan at forstå, at det gøres og tales af
den sande Gud, nemlig af Gud Fader, som ikke er avlet,
men avler sin søn.
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Derfor skal vi ikke lade os anfægte af jødernes falske
forklaringer, som kun har denne ene grund for sig, som de
ikke forstå ret, at der kun er én Gud, og derefter forfalsker
Skriften på de steder, hvor den taler om mere end én person i guddommen. Men svar du dem sådan: Ganske vist er
der kun én Gud, men Helligånden har åbenbaret ham sådan ved ordet, at der i det ene guddommelige væsen er tre
personer. Det fastholder og lærer vi og står ikke alene fast
på, at det sådan er åbenbaret i Skriften, men har også vidnesbyrd derfor i Det Nye Testamente. For dette er den
egentlige måde at tale på i evangeliet: Kristus gør alt, taler
alt, men af Faderen. Ligeledes Matt 28, 18: Mig er givet al
magt i himlen og på jorden; det er, jeg er den sande Gud,
og der er ingen forskel mellem mig og Faderen foruden
denne, at jeg er avlet af Faderen, men at Faderen ikke er
avlet. Derfor have Hilarius og Augustin brugt denne tekst
og dette vidnesbyrd rettelig til dermed at bekræfte vor
trosartikel om den herre Kristi guddom.
v26. Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte.

Lots hustru, som går med ham ud af byen, var uden tvivl
en troende og hellig kvinde. For ellers ville hun ikke have
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fulgt sin mand i denne ulykke, var heller ikke selv blevet
grebet af englene og ført ud af byen. Derfor lader vi jødernes fabler fare, som lyver, at hun skal have været en ugæstfri og tvær kvinde og har nægtet englene salt til maden, så
hun til straf for denne synd blev til en saltstøtte. Af sådanne tåbelige og barnagtige fabler er alle jødernes bøger
fulde. Men hvorfor betragter de ikke meget hellere historien selv og sammenholder flittig omstændighederne,
hvoraf man åbenlyst kan bevise, at hun ikke var ugæstfri,
men en from og hellig kvinde, fuld af herlig tro, al den
stund hun uden nølen følger sin mand, men dog har denne
menneskelige svaghed og anfægtelse, at hun ser sig tilbage, og sådan omkommer.
Det synes af teksten at fremgå, at hun med Lot var
kommet ind i byen Soar; derfor må hun enten (som jo
kvinderne af naturen er svage) have glemt englens befaling eller ment, at der nu ingen fare længere var, eftersom
hun fra landet var kommet ind i en by; men ulydigheden
får sin straf, og hun må blive til en saltstøtte.
Men hvorfor Gud beskikkede det sådan, dertil kan man
ikke angive nogen grund. Måske fik sidenhen Det Døde
Hav eller salthavet sit navn af denne støtte. Men denne
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støtte selv blev ikke længe stående, men blev tilligemed
byen sønderslået og knust af tordenen. Så kan det også
være, at Moses kalder det en saltstøtte, ikke fordi den i sig
selv bestod af salt, men fordi den lignede salt; for saltet er
jo hvidt. Augustin, Chrysostomus, Ambrosius, Gregor gå
alle stiltiende forbi denne tekst; kun Lyra alene, der følger
rabbinerne, tolker her med dem på en tåbelig måde, sådan
som han ofte gør, og dette er måske sket ved en særlig
Guds styrelse, for at vi stedse og omhyggelig skal læse
Skriften, og ikke bryde os om menneskers udlægninger og
fortolkninger, som ofte alt for nysgerrig efterforsker sagerne og synder dermed.
Derfor skal vi lade det andet fare, som ikke tjener særlig til sagens forståelse, og lade os nøje med, at Lots hustru
er os sat til eksempel, som Kristus viser, der hentyder til
hende i disse ord i Luk 9, 62: ”Ingen, der lægger sin hånd
på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.” Ligeså når han i den mægtige prædiken om den yderste dag
siger i Luk 17, 32: Kom Lots hustru i hu. Deraf kan vi nu
let forstå, hvad det betyder at se bag sig, nemlig at afvige
fra Guds bud og give sig af med andre ting uden for sit
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kald, som den gjorde, der, da Kristus befalede ham at følge
sig, først ville begrave sine døde, Luk 9, 59.
Sådan er dette os foreskrevet til et tegn, en lærdom eller advarsel om, at vi ikke skal lade os hindre i vort kald,
sådan som Peter i Joh 21, 21 med sine tanker så sig om
efter Johannes, men derfor irettesættes af Herren. For enhver skal forblive ved sit kald, og ikke gabe omkring sig
eller bryde sig om, hvordan det er med andre.
Nu til dags angriber papisterne os hårdt med den forrige tids eksempel, da alt lå i mørke. Jeres lære, siger de,
er ny, og vore forfædre har intet vidst om den; skulle derfor den være ret, så måtte alle vore forfædre være fordømte. Disse ser sig også tilbage, og foragter og forsømmer derved ordet, som nu lyder. For hvad kommer det os
ved, hvad Gud holder for en dom over dem, som for længst
er bortgået fra dette liv? For os prædikes nu Guds ord, som
vi skal høre og modtage uden al betænkning og modsigelse, uden at gøre mange spørgsmål om, hvorfor Gud
netop nu har bragt den rene lære for dagen, og ikke forhen,
før denne tid.
Sådan tjener denne tildragelse til at lære os at forblive
standhaftige. For den, der vil være en kristen, skal ikke
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forandre sit forsæt, skal ikke se sig om efter en anden vej
eller et andet evangelium. På denne ene vej er saligheden
alene; giver du dig ind på en anden, da er du allerede fortabt, og er ligesom Lots hustru.
Hvad derfor hende angår, så tjener dette eksempel meget mere til vor lærdom, end det viser hendes fordømmelse; for det er min faste tro, at hun var en hellig kvinde
og er blevet salig. For om Guds nåde og barmhjertighed
skal man ikke dømme anderledes, især fordi hendes foregående liv giver hende et herligt vidnesbyrd, nemlig at hun
selv af englene føres ud af byen og villig følger sin mand.
Hvorfor, kunne en sige, er hun da omkommet? Svar:
en menneskelig svaghed og anfægtelse traf hende, idet
hun, da hun bag sig hørte en så gruelig bragen og et så
forfærdeligt uvejr, så sig om mod englenes befaling, for
denne ulydighed må hun bære en timelig straf; men hendes
ånd frelses, som Paulus siger i 1 Kor 5, 5 om ham, som
havde besovet sin stedmor. Derfor skal man holde fast ved
denne lære, for hvis skyld den hellige kvinde må bære
denne straf, for at den kunne komme for alle efterkommernes øren, som Kristus siger i Luk 17, 32: Kom Lots hustru
i hu.

907

Men det skal man være ganske vis på, at hun ikke derfor er blevet fordømt. For af sådanne eksempler er der
mange i Den Hellige Skrift, at Gud tilskikker sine hellige
timelig straf, så de ikke skulle fordømmes med denne verden, som Paulus siger 1 Kor 11, 32: Når vi dømmes af
Herren, revses vi, at vi ikke skal fordømmes med verden.
sådan blev Lots hustru revset, men ikke fordømt; ligesom
også Arons sønner 3 Mos 10, 1 ff., fordi de havde ofret
med fremmed ild, andre til tegn blev revsede, men ikke
fordømte. Det samme mener jeg også om den profet, som
blev dræbt af løven, 1 Kong 13, 24, nemlig at legemet for
ulydighedens skyld måtte lide en straf, men at der ikke tilstødte sjælen noget ondt, for at vi derved skulle formanes
til gudsfrygt og med alvor overholde Guds bud.
Sådan er denne støtte et ret klogskabens krydderi og
salt, hvorved vi formanes til ikke at se os tilbage, men trofast passe vort kald, og, som Paulus siger i Fil 3, 13, række
efter det, som er foran. Og dette er sandelig et fornødent
bud, for den grumme fjendes skyld, som vi har, som dag
og nat efterstræber og forfølger os. Derfor formaner evangelisten Johannes os i 1 Joh 2, 27 så omhyggelig til at forblive ved den lære, som vi først har modtaget. Og Judas
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byder os v. 3, at stride for den tro, som én gang er overgivet de hellige. For dette er kirkens tungeste anfægtelse og
største ødelæggelse, når man søger ny lære og forlader den
vej, som ordet viser os. Derfor advarer Paulus galaterne
om at vogte sig for sådanne lærere, som giver forargelse
og fører ind på sideveje, Gal 1, 6.
Men sådan skade kommer intet andet sted fra end
deraf, at man bliver ked af ordet, hvilket Satan mesterlig
kan få i stand. Sådan forlod i vor tid Thomas Müntzer ordet og afstedkom oprør og forvirring. Og da dette næppe
var dæmpet, foruroligede Karlstadt med nadverfornægterne kirken. Da nu også disse næsten var gåede til grunde,
opstod gendøberne, sådan at kirken aldrig er uden anfægtelse.
For verden forbliver ikke stadig og vedholdende i sit
kald, men ser sig tilbage, som Lots hustru, som derfor fik
en timelig straf, så de ugudelige i hende kunne have et eksempel på, at de, hvis de ikke holdt fast ved ordet, ville
komme til at lide evig straf. Men at hun så sig tilbage,
skete måske af den grund, at hun hørte den gruelige bragen
af tordenvejret og byerne, som faldt i ruiner, og forfærdedes derover. Derfor er det ingenlunde en spøg eller en
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ringe anfægtelse, at lade nye og fremmede tanker føre sig
bort fra ordet. Dengang, da Arius udspyede sin gift i verden, blev han modtaget med stor glæde, fordi han fremkom med noget nyt, som forhen ikke var hørt i verden. Ligesom det jo først er gået sådan til næsten med alle vildfarelser og kætterier, at verden har grebet dem med begge
hænder og sat så stor pris derpå, som om de forrige lærere
aldrig havde været rene.
Men nu lærer Lots hustru os med sit eget eksempel, at
vi skal vogte os for sådan gift og forblive bestandige i den
tro, som engang er blevet os overgivet. Men verden adlyder ikke denne lære, men nogle følger efter sin forfængelighed den nye lære, nogle søger sin egen berømmelse og
nytte, som Paulus siger 1 Tim 6, 5. 20, og sådan lader næsten alle mennesker sig hindre fra det rette løb.
Hvor tungt det nu må have faldt den hellige mand Lot,
af denne grund og for denne synds skyld at miste sin kære
hustru, med hvem han havde levet så mange år, og som så
villig var fulgt ham i en så lang elendighed, kan enhver
dømme og slutte af sit eget hjerte, hvordan han ville være
til mode, om noget sådant overgik ham. Da troede han, at
han ikke længere var sikker heller i Soar; for denne hans
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kære hustrus gruelige ulykke forfærdede ham ikke uden
grund; derfor flygtede han til det nærmeste bjerg og opretholdt sig der med sine døtre i en eller anden hule, for at
han ikke skulle omkomme med dem i samme ulykke.
v27-28. Næste morgen kom Abraham tilbage til det sted, hvor
han havde stået foran Herren, og da han så ned over Sodoma
og Gomorra og ned over hele Jordandalen, så han, at der steg
røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn.

Så enhver kan se, hvor alvorlig Guds vrede var, fortælles
her, de ugudelige til skræk, hvordan den hellige patriark
Abraham, forjættelsens fader, også betragtede denne gruelige straf, hvorved fem byer var gåede under. For denne
hellige mand havde indgået som talsmand og forbeder for
dette land og bedt Gud om at skåne det og ikke ødelægge
det. Men her må han ikke alene begræde og bære smerte
over fremmede synder, men også med sine øjne se, at så
mange tusinde mennesker er omkommet på én gang. Og
hvad dette var for en stor anfægtelse, har Moses kort villet
vise med denne tekst. Uden tvivl har han vel tænkt, som
der står i Sl 89, 48: Du har skabt alle mennesker til intethed. Skal jeg da tro, at jeg er den eneste af Guds børn, som

911

reddes, siden han på én gang fortærer en sådan flok mennesker med ild fra himlen?
Og egentlig fremkalder denne tanke og grublen over
Guds ubegribelige domme knurren og utålmodighed mod
Gud i hjertet, og giver årsag til gruelige anfægtelser og
tvivl. For tænk du dig, at du var i en eller anden by, som
var belejret af fjender, og at du af Guds ord eller en særlig
åbenbaring vidste, at alle borgere og indbyggere i samme
by skulle dræbes, men du alene blive i live, så du sidenhen
selv måtte se på, hvordan fjenden myrdede og dræbte for
fode alt, som han traf; hvor længe mener du da vel, du i
den fare og nød ville holde fast ved denne tillid, at du
skulle frelses? Denne anfægtelse følte også Abraham, men
holdt fast ved troen og viste kraftig bort fra sig alle sådanne forhindringer og snarer, som havde kunnet bringe
hans tro til fald.
Og hans hjertesorg blev også større for ham derved, at
han erindrede, hvor underfuldt Gud omtrent for seks eller
syv år siden havde frelst hele dette land fra fjendens hånd
og magt. Derfor gik det ham ikke alene til hjerte og gjorde
ham ondt, at de, som ved ham var blevet reddede fra fjenderne, skulle omkomme så ynkelig; men han tænkte også
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på hele menneskeslægtens fare og trang og gjorde sig disse
tanker: Såfremt de folk, med hvem Gud har gjort undere,
og som han har reddet ved min hånd, på en så kort tid er
sådan vanartede og så gruelig styrtede, hvad skal man da
vente sig af hele den menneskelige slægt?
Da han derfor, som der står i det følgende kapitel, drager mod Gerar, frygter han overmåde meget; for han tvivler på, om der vel på det sted er folk, som frygte Gud, som
han jo svarer kongen, da denne irettesætter ham: jeg
tænkte: her er slet ingen gudsfrygt på dette sted, og de
måtte slå mig ihjel for min hustrus skyld. Men hvoraf mener du vel sådanne tanker er kommet? Er det ikke sandt, at
de er kommet af et sådant hjerte, som tænkte: var der ikke
gudsfrygt hos de allerførste mennesker i Paradiset, hvordan kan den da være her i dette land?
Og dette var Abrahams første anfægtelse, som vidtløftig beskrives af Moses og med sådanne ord, som kødelige
mennesker ikke forstår. Så snart, siger han, morgenen brød
frem, står Abraham op i stor bekymring, ikke alene for de
fem byer i almindelighed, men også for sit søskendebarn
Lot, hans hustru og hans døtre, som han vidste boede i Sodoma; men han vidste ikke, om de var omkommet sammen
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med sodomitterne. Derfor må han med frygt og bæven
græde for fremmed synds skyld og frygte alle slags
ulykke. For vi må ikke tro, at Abraham var stok eller sten,
uden menneskelig følelse og medynk; men han var et gudfrygtigt menneske og så medlidende som nogen; derfor var
han bekymret for de fem byers frelse og især for sine
slægtninge. Derfor kan han ikke blive i sengen, men står
op, før det bliver dag, i det håb, at Gud måske ville gå mildere til værks.
I dette håb, denne bekymring, frygt og væven vender
han straks sine øjne mod den bekendte egn, om den endnu
består. For hvordan vi tænker på de venner, som er langt
borte fra os, føler vi. Sådan er Mitio hos Terents bekymret
for sin søn, som blev noget længe borte, ligesom også jeg
nu i disse dage er særlig bekymret for min fromme hr. Filip
i Frankfurt, og gør mig mange slags tanker om ham. Og
man kan med sandhed sige, at sådanne hjerter, der er sådan
sindede, intet andet føler end kors og sorger.
Ak! Tænker de, hvordan står det vel nu til med min
kære ven, mit kære barnebarn, mine kære børn, mine medborgere osv. For netop sådan var også Abraham dengang
til mode, så han ikke følte andet end suk og længsel. Men
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alt dette beskrives med ganske korte ord af Moses; men
man må ikke betragte det med kødelige øjne, men overveje
det sådan, at man tænker sig, dette traf os selv, og derefter
spørge sit hjerte, hvad det vel ville tænke eller gøre, hvis
det var kommet derhen med os.
Men hvad sker? Mens den hellige mand så ængstelig
gør sig disse tanker, da ser han, siger Moses, at en røg steg
op fra landet, som en røg af en ovn. Da begyndte først ret
hans sorg og angst; for hidtil havde han dog endnu haft et
lille håb om, at Gud ville handle nådig med disse stakkels
mennesker; men her erfarer han det modsatte, ser, at en
klar røg opstiger uden ild. For en tyk røg ser om natten ud,
som om den var idel ild; men denne røg var tynd og klar,
som den plejer at være, når en ild nu næsten er slukket,
eller i al fald ikke brænder så stærkt. For når vi fra det
fjerne ser, at en tyk røg stiger op, da forstår vi straks, at
der må være ild løs; men har endnu dette håb, at den måske
kunne slukkes. Men når vi ser en sådan lys og tynd røg, da
mener vi ikke længer, at der er ild eller brand, men kan
straks forstå, at alt allerede er fortæret og hærget ved ilden.
Da derfor Abraham så denne tynde røg, kunne han straks
forstå, at hele denne egn var blevet hærget af ilden.
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Men hvad skal vi nu tænke, der fulgte for sukken, hylen og græden på dette forfærdelige syn? Ak, hvor er nu
min Lot, har han vel tænkt! Ak, hvordan går det ham? Ak,
lever han endnu? Lever vel også hans hustru og døtre
endnu? Derfor er der ingen tvivl om, at han må have grædt
og hylet, og med stor frygt og skræk beklaget denne store
elendighed.
Men alt dette er opskrevet for de ugudeliges skyld, så
de må se, hvor stor Guds vrede er imod synden, om måske
nogle ville omvende sig, gøre bod og ophøre at synde. Men
ved disse store og alvorlige sager driver jøderne sin morskab og sine fabeldigte, og papisterne betragter dem sædvanligvis med kødelige øjne; for de ser, at Abraham, Lot
og andre hellige har sine hustruer og er besværede med
bekymring og møje for huset; dette anser de alt sammen
for verdslige ting, som hellige mennesker ikke skulle bekymre sig med. Dette ydre skin lader de sig forarge ved;
men at Gud daglig øver og ængster sine hellige med Helvedes og dødens frygt, det ser og forstår de ikke, da dog
Den Hellige Skrift stiller dem dette klart nok for øjnene,
hvis de kun ikke var så forblindede i sine lyster og så uden
al barmhjertighed og medlidenhed, som Peter har spået om
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dem i 2 Pet 3, 3. Ja, de ler endda vel deraf. Men sodomitterne lo også, og dog kom en så gruelig elendighed over
dem. Vi vente, at det også vil gå vore modstandere sådan,
skønt vi ville ynkes over dem, når straffen vil ramme dem,
og deres ulykke og ødelæggelse vil gøre os ondt. Og jeg
tvivler ikke på, at de, som skal komme efter os, ofte vil
komme til at ønske sig døden; for i sådan stor elendighed
stivner man ganske hen, så man ikke kan græde, som vi
vel plejer i ringere nød.
v29. Dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, huskede
han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han
bragte over de byer, hvor Lot havde boet.

Hvad Moses her også fortæller om Abraham, tjener alt
sammen til, at bønnen derved skal prises og berømmes.
For han gør denne slutning, at Gud reddede Lot, ikke for
hans retfærdigheds skyld (for Lot var allerede kommet i
fare for sin ulydigheds og sin tøvens skyld, hvorfor jo englene her alvorlig formaner ham og siger: at du ikke også
skal omkomme; men hans hustru havde syndet endnu farligere, hvorfor hun også var blevet hårdere straffet), men
for den troende Abrahams bøns skyld. Som om Moses
ville sige: Gud elskede Abraham sådan, at han for hans
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skyld frelste Lot. For han ville, at den hellige mands hjerte
ikke over al måde og uden ophør skulle bedrøves, men lod
ham få denne trøst, så han ikke bestandig skulle have den
ene sorg efter den anden.
Sådan ser man i alle de helliges historier, at Gud altid
driver denne veksling med dem, nu tilskikker dem kors,
og snart derefter igen hjælper dem deraf, tilskikker dem
anfægtelse og trøst, sorg og glæde, og de er de rette Atlas'er, som bære hele himmelhvælvingen på sin ryg, det er,
de opretholder og bærer Guds tunge vrede og holde dog i
denne så store jammer fast ved tilliden til Guds nåde og
barmhjertighed, om de end for sine øjne ser det modsatte,
og erfarer sådan først ret, hvad kraft der ligger i en troende
bøn.
Nu følger teksten om Lot og hans døtre, som er opfyldt
af forvirrende spørgsmål, såvel af jøderne som af vore.
Vore fædre og kirkelærere forbigår den næsten alle sammen, måske fordi de har været overlæssede og forhindrede
ved andre tanker og opgaver, eller at Gud har styret og
skikket det sådan, for at ikke kirken skulle overlæsses med
for mange bøger. For jeg selv er af den grund mine bøger
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fjendsk og ønsker ofte, at de måtte gå under, fordi jeg frygter for, at de kan hindre og afholde læserne fra at læse
Skriften selv, som alene er al visdoms kilde. Og jeg forfærdes ofte ved de forrige tiders eksempel under pavedømmet; for da de, som studerede i Den Hellige Skrift, fik fat
på menneskers bøger og fortolkninger, tilbragte de ikke
alene megen god tid med læsning i de gamle teologers bøger, men fik til sidst også fat på Aristoteles, Averröes og
andre, hvoraf der da siden kom underlige og forskruede
teologer, som Thomas, Scotus og andre lignende.
Derfor må der være måde med bøger, blandt hvilke
man alene skal læse og prise dem, som give læserne vejledning til ret at forstå Skriften selv, og hos fædrene selv
skal vi ikke antage andet, end hvad der stemmer med Den
Hellige Skrift. For den alene skal forblive dommer og mester for alle bøger. Ganske vist er det også godt og gavnligt, at man hører den sande læres bekendere, hvad enten
de er døde og lærer i skrifter, eller de lever og forkynder
ordet mundtlig; men dog skal der være måde med alt dette,
og man skal altid holde fast ved denne regel, at vi kun læser dem, som udlægger Skriften for os. Vi ville behandle
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denne tekst så trofast og rigtig, som vi formår, eftersom vi
ingen vejledning eller anvisning har deri af fædrene.
v30. Fra Soar drog Lot op i bjerglandet og slog sig ned der
sammen med sine to døtre, for han var bange for at blive boende i Soar. Han tog ophold i en hule sammen med sine to
døtre.

Lot frygtede ikke uden grund for at blive i Soar, eftersom
nu allerede fire byer var blevet opædt og fortæret af ild fra
himlen. Men han mister meget mere i den by, hvori han
mente at være sikker, end han havde mistet i den by, hvor
han havde måttet gå under; for i Sodoma havde han kun
forlist og mistet hus, husholdning, kvæg og tjenestefolk;
her mister han sit halve liv, nemlig sin hellige, tugtige og
ærbare hustru. Derfor tænkte han: Kunne min hustru ikke
frelses i den sikre by, så må jeg og mine døtre i morgen
måske vente os samme fare; derfor lad os, mine kære
døtre, vige hen til et eller andet sikkert sted, hvor vi kan
være trygge for denne anfægtelse, hvori jeres kære mor
omkom. Sådan drager han fra Soar, som da snart efter også
opædes og fortæres af ilden, ligesom de andre byer. For
teksten siger klart, at Gud ville ødelægge hele egnen. Derfor gik også Soar under, og var den femte af disse byer.
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Dette blev nu enden på disse byer. Det er, desværre,
en såre skrækkelig elendighed, men nødvendig til ofte at
foreholdes og indprentes de ugudelige foragtere, spottere
og forfølgere af ordet, for derved at forfærde dem. For vi
har ellers nok og alt for meget af de andre synder, hvori vi
alle fødes og lever, om så end ikke størstedelen, sådan som
det desværre sker, endnu føjede denne djævelske ondskab
dertil, at de foragter, bespotter og forfølger ordet. Derfor
er denne foragt for ordet en sådan synd, på hvilken der visselig følger svovl og ild, som ødelægger alt, så de fromme
næppe kan se og tåle en så skrækkelig dom.
For derfor flygter Lot, fordi hans hustrus ulykke hårdt
havde forfærdet ham, og denne elendighed havde ikke
kunnet træffe ham nærmere, medmindre den havde angrebet hans eget legeme. Men dog slipper han endnu ikke fri
for al ulykke, men just da han mente at være sikker, kommer han i en langt større fare og nød; som man siger i det
almindelige ordsprog: Én ulykke kommer aldrig alene.
Han skjuler sig i en hule, fordi han ikke alene ikke turde
se på det land, som nu allerede var gået under ved ilden,
men ikke engang mennesker, kvæget og jorden selv, for
ikke at få anledning til at synde. Hvordan skal vi derfor
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tro, han dengang var til mode? Uden tvivl var han i den
højeste bæven og angst. Men se nu, hvordan en ny ulykke
overfalder ham; for nu følger der:
v31–33. Den ældste sagde til den yngste: »Far er gammel, og
der er ingen mænd i landet, som vi kan få børn med på samme
måde som alle andre. Kom, lad os give far vin at drikke og så
ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved vores far.« Den
nat gav de deres far vin at drikke, og den ældste gik ind og
lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at hun lagde sig, eller
at hun stod op igen.

Sandt er det, dette Lots døtres foretagende var uvist og
dårligt, hvorfor kødelige mennesker, som kun overfladisk
betragter Den Hellige Skrift, når de læser dette, tænker på
sine egne lyster og mener, at disse jomfruer var fulde af
utugt og ganske sansesløse deraf; men de ser ikke hen til
Guds vredes forfærdelige alvor, og hvordan disse folk her
af sorg og hjertekval næsten faldt i fortvivlelse. Ligeså formastelige er her også jøderne, som taler meget og mangt
om, at det, som Moses her beskriver, er umulige ting, nemlig at Lot ikke følte eller blev klar over, at han besov sine
døtre.
Derfor må vi fremfor alle ting forsvare Moses, så han
ikke skal komme i mistanke for at have skrevet løgn. Her
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siger vi da for det første, at det er vist og utvivlsomt, at Lot
og hans døtre var i den højeste frygt, angst og bæven, ikke
alene for dette sørgelige syns skyld, som de havde set, at
så mange tusinde mennesker så pludselig omkom, men
også på grund af sin egen elendighed, at deres fader Lot
havde mistet sin kære hustru, og hans døtre sin kære moder. Om nu en sådan ulykke ikke skulle gå nogen til hjerte,
han måtte være hårdere end en diamant.
Så er dette også sandt, at folk, som er i højeste mål
forfærdede og oprevne, bliver af et ganske fremmed sind
og hjerte, så de både gør og siger ting, som de sidenhen
glemmer. For et hjerte, som er så aldeles forfærdet og
overiles af så stor ulykke, ved ikke af sig selv. At derfor
Lot sov hos sine døtre, det følte han uden tvivl, for et sådant samleje ryster hele legemet og gør stærkt indtryk
både på legeme og sjæl. Hvorfor siger da Moses, at Lot
ikke sansede det?
Svar: fordi han derved ville vise, i hvor dyd bedrøvelse
og bestyrtelse Lot var, hvilken havde indtaget ham så aldeles, at han ikke vidste, hvad han gjorde. For det erfarer
vi i ganske ubetydelige ting hos tungsindige og forelskede
mennesker, hvis følelser og tanker er heftige, så de siger
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og gør meget, som de snart igen glemmer. For forelskede
er tåbelige, og, som digteren siger, de indbilder sig snart
dette, snart hint. Derfor er det heller ikke nyt, at en, der er
i heftig bestyrtelse og næsten ikke véd af sig selv, gør noget, som han sidenhen ikke længere husker. Derfor er jøderne dårlige dialektikere; for Skriften siger ikke, at Lot
ikke mærkede dette samleje; men den siger det, at han stod
op og ikke vidste, at han havde besovet sine døtre. For
Moses beskriver Lots store og høje bedrøvelse og ikke, sådan som de urene svin jøderne taler om, kødets lyst og
drifter.
Og dette tjener også til denne hellige mands undskyldning, at han ikke alene var i højeste bedrøvelse, men også
var blevet gjort beruset af sine døtre, sådan at altså to ubelejlige ting træffer sammen, nemlig den højeste forvirring
under den store sorg, og drukkenskab, som let kan skade
en bedrøvet og bekymret. Hvad stort under er det da, om
han om morgenen ikke har vidst, hvad han om natten
havde gjort? En drukken taler ofte, og mener, at han taler
såre vel; men når han har sovet ud, erindrer han dog ikke,
hvad han sagde.
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Dette er mine tanker om denne tekst. For jeg kan ikke
finde mig i, at disse hunde foregiver, at Moses skriver
umulige ting. Det hænder jo også i ringe lidenskaber og
sindsbevægelser, såsom i tungsindighed eller kærlighed,
at man ikke altid kommer i hu, hvad man har gjort; og det
er ingenlunde umuligt, men er såre almindeligt og sker
daglig, at et menneske kommer så dybt i kærlighed, had,
sorg, glæde osv., at han enten af vrede eller af glæde ikke
véd, hvad han siger eller gør, mens han dog godt føler, at
han siger eller gør noget.
Men at Lot derfor ganske kan undskyldes, det siger jeg
ikke, og dette hører ikke hid. Det alene siger jeg, at det
ikke er noget umuligt, hvad teksten her siger om Lot. For
han var beruset på to måder: legemet var fuldt af vin, og
hans hjerte var fuldt af sorger; derfor er det intet under, at
han, da han bliver ædru, ikke véd, hvad han har gjort under
sin rus. Og dette tjener også til at lære os, at man skal betragte Den Hellige Skrifts fortællinger med største omhu,
og ikke fare løs på den som svin, ophidsede enten af had
eller af begærlighed.
Lyra forstår ikke teksten rettelig, siden han beskylder
den hellige fader Lot for en så stor synd; for han har siddet
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i sit kloster i god ro og ikke set, hvordan Sodoma gik til
grunde ved ilden. Dette syn lod nok Lot glemme at tænke
på utugt, men nedsænkede hans hjerte i den heftigste bedrøvelse og bekymring. Og fordi Lyra ikke ser dette, mener han, at Lot var fuld, dansede omkring i hulen, og at det
sidenhen gik sådan. Men han forstår det ikke ret, og betragter ikke tildragelsen sådan, som det sig bør, så han eftertænker alle omstændigheder.
Når en ung dreng af uforstand antænder et hus, anses
han ikke straks derfor for en mordbrænder, og selv retten
skåner ham i dette tilfælde. Når der sådan opstår en kiv,
og man af vrede falder hinanden i hårene, da underskylder
man sidenhen høflig, hvad der kan forefalde, med, at det
er sket af uforstand, ikke af forsæt eller med vilje. Sådan
var Lot i sådan angst, at han ikke vidste, hvad han gjorde.
De fromme har såre bløde og ømme hjerter, og er efter
Skriftens skildring som de svageste orme; men de sikre,
genstridige og stolte foragter alt. Men nu skal man
dømme, ikke efter de uerfarne og sikre hjerter, men efter
de frygtsomme og forsagte, som føler Guds vrede, især når
man er under en så stor jammer, som Lot her følte.
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Derfor skriver Moses ikke om umulige, men om naturlige ting, som stemmer med erfaringen. Og herhen hører også denne omstændighed, at han skriver, Lot steg op
på bjerget og skjulte sig der i en hule. For havde ikke hans
hjerte været så opskræmt og bekymret, så var han meget
hellere draget til Hebron til Abraham, end op på bjerget;
men han er så forfærdet og opskræmt, at han ikke kan
overtænke nogen ting ordentlig.
På samme måde skal man også bedømme hans døtre.
Vi véd, hvor svage kvinder er. Desuden havde den fare,
hvori de havde været, og den pludselige ulykke med deres
moder, som de havde set med egne øjne, hel hårdt bedrøvet og forfærdet deres hjerte; derfor er det ikke af utugt,
men af medlidenhed med hele menneskeslægten, at de foretager sig dette med sin fader. For eftertænk kun noget
omhyggeligere deres ord: Der er, sige de, ikke en mand i
dette land, som kan komme til os; ligeledes: Så vi kan føre
slægten videre ved vores far. Dette er ord, som fremgår af
fortvivlelse, men ikke af utugt eller vellyst, og beror på en
tanke, som synes meget priselig. For sådan har de vel
tænkt: Gud vil ikke ødelægge, men opretholde menneskeslægten; men nu er der ingen mere for hånden, som kan
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vedligeholde børneavlingen og den menneskelige slægt,
uden vor fader alene; derfor må vi ligge hos ham. Sådan
var de hellige jomfruers sind ikke optaget af andet end lutter bekymring for, hvordan den menneskelige slægt kunne
opretholdes; denne betænkelighed, at der ikke var nogen
mand mere i landet, bekymrede dem såre meget, derfor var
det deres bestyrtede hjerte, der rådede dem til at sove hos
sin fader, men ikke vellyst eller utugt.
Men dette siger jeg jer ikke, fordi jeg vil undskylde
dem, men for at vise, hvad der egentlig var grunden til
denne deres gerning; for forstår man ret dette, så formindskes den forargelse, som må blive følgen, hvis man ikke
rettelig overtænker årsagerne. Faderen, Lot, er en hellig
mand, og hans døtre er hellige jomfruer; men dog synder
de begge; men de synder ikke i en ond hensigt, eller af
utugt, men af stor bekymring og bedrøvelse; derfor skal
ingen ved deres eksempel søge at besmykke og forsvare
sin brynde. For havde de været uden denne bedrøvelse og
ved sig selv, da havde de afholdt sig fra denne skændsel
og trøstet sig, sådan som Abraham sidenhen gør, med
Guds almagt, der også af sten kunne gøre mennesker eller
atter opvække de døde til liv. Men i sin forvirring dømmer
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de kun efter det, som de ser for sine øjne og føler: Er der
ingen anden mand tilovers, end vor fader alene, så vil vi
have afkom af ham; men nu er han gammel, og vil skamme
sig over denne gerning, derfor må vi gøre ham beruset, så
han skal glemme sin nærværende elendighed, og hans
gamle legeme skal opvarmes ved vinen; for ædru ville han
aldrig gøre det, osv.
Og Moses beskriver ikke uden årsag denne skændige
gerning med så mange ord. For at en sådan mængde ugudelige mennesker var omkommet, er i sig selv grueligt;
men at Lot havde betragtet denne straf, og dog med sine
døtre falder i en så stor synd, er endnu grueligere. Men det
er skrevet alle ugudelige til skræk, ja også de hellige selv,
så de ikke skal blive sikre, men erkende sin svaghed, eftersom sådanne skrækkelige eksempler er for hånden, og
desto flittigere blive ved med bønnen, og våge.
Men hvordan nu end hermed er, så sømmer det sig dog
for os, at vi undskylder både Faderen og hans døtre, og
ikke anklager dem for hårdt; for de synder ikke af utugt,
lediggang, sikkerhed eller ondskab, sådan som de ugudelige, men af stor bekymring. Men nu er et sådant fald, som
sker af bedrøvelse og bestyrtelse, slet ikke at sammenligne
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med det, som man gør med forsæt og velberåd hu; ja Lot
var heller ikke så let blevet beruset, hvis han ikke forhen
havde været så højlig forfærdet i sit hjerte. Derfor syndede
han ganske vist, men dog sådan, at Gud af barmhjertighed
forlod ham denne synd. For havde han været ædru og ved
sig selv, sit sind og sine tanker mægtig, ville han rigtignok
aldrig have gjort det.
Men du kunne spørge: Hvorfor lader Gud da sine falde
så gruelig? Os tilkommer det ganske vist ikke at forske så
nysgerrig efter, hvad Gud gør; men dog er det let at svare
derpå. Gud vil, at vi skal erkende vor svaghed, så vi ikke
skal henfalde til sikkerhed; derfor havde Lot og hans hellige familie set sodomitternes synd og rimelig forbandet
den. Men hvordan går det dem nu selv? Disse så hellige
mennesker besmitter sig med en afskyelig skændsel, hvilket måske ikke engang skete blandt sodomitterne, eller,
om det end skete, ikke var sædvanligt.
Sådan er nu årsagen tydelig: Gud vil, at vi alle skal
ydmyges og rose os alene af hans nåde og barmhjertighed.
For hvad os alle angår, da er ingen af os bedre eller helligere end sin næste, og ingen synder så svært, at jo du, om
Gud drager sin hånd bort, også kan falde i ligeså svære
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synder. Derfor lærer dette gruelige fald os begge dele,
nemlig at du skal ydmyge dig for Gud og uden ophør bede
ham, at han vil styre dig med sin Helligånd.
Jødernes løgne her om, at Lots døtre skulle have tilberedt vinen sådan, at han straks blev beruset af den, og hans
lyst optændtes imod dem, skal man forkaste; for det var
naturlig vin, sådan som den voksede i dette land, uden
tvivl af en såre kostelig og liflig smag. For ovenfor har
Moses såre prist dette lands frugtbarhed, idet han kaldte
det et Guds Paradis. Derfor blev Lot beruset, ikke fordi
han drak så umådelig og ufornuftig af vinen, men fordi
hans bekymrede og forvirrede sind ikke kunne tåle en så
ædel og kostelig vin.
Men hvor længe Lot opholdt sig på bjerget, fortæller
Moses ikke; for det er troligt, når man eftertænker omstændighederne, at han blev opsøgt af Abraham, bragt til
hans hus og der ernæret tilligemed sine døtre. For hvordan
kunne han forlade sit søskendebarn, som så underfuldt var
blevet reddet, i denne så store jammer, og ikke antage sig
ham på det venligste, nu da han var berøvet al sin ejendom,
som han før havde haft meget af, dertil også berøvet sin
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hustru og til sidst besmittet med en sådan blodskam? Derfor har Abraham, som rimeligt var, uden tvivl bekymret
sig højlig derover; for han var en såre venlig mand.
Dette fremgår alt sammen med nødvendighed af omstændighederne, som rabbinerne, eller, som jeg rigtigere
kalder dem, jødernes æsler, ikke betragter, men dømmer
og bedømmer Skriften alene efter sine urene tanker og lidenskaber; de, der er sådan sindede, skulle i stedet for
Skriften hellere læse Ovid, Martial og sådanne. For her
handles kun om de største anfægtelser for de allerhelligste
mennesker, om troens allerheftigste kampe og strid. For se
dog, hvordan Abraham stedse angribes af den ene anfægtelse og nød efter den anden, ligesom på vandet den ene
bølge jager den anden foran sig. For at han med sin bøn
ikke kunne redde de fem byer, var ham en såre stor hjertesorg og bedrøvelse. Derpå rammes han af den sorg og bekymring, at han nødvendig må antage sig sin fætter, Lot,
og da han nu har erfaret, at han endnu er i live, erfarer han
også, i hvad synd og skam han er faldet med sine døtre,
hvilket alt sammen er gruelige slag.
Hvad for tanker har vel nu plaget Lots hjerte, da han
erfarede, at hans døtre var blevet besvangrede af ham?
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Uden tvivl ville han da være død af bedrøvelse og hjertesorg, hvis han ikke havde hørt daglig og bestandig trøst af
Abraham. For hvad en så mægtig bedrøvelse plejer at
virke, beviser erfaringen, idet folk ofte dør en hastig død i
så brat påkommende jammer. Alt dette er troværdigere,
end det, som Lyra kommer frem med af jødernes tanker,
at Lot skal have siddet i Abrahams hus under et figentræ
og have været vel til mode med sine, døtre. Nej; at de alle
næsten er døde af sorg, det er troligere.
På samme måde er også dette noget tåbeligt snak, som
Lyra foregiver om navnet Moab, idet han siger, at Lots
ældste datter skal have været så fræk, at hun ved dette navn
påhængte sin søn et mærke om, at han var avlet i sådan
blodskam. For moab betyder af Faderen. Den yngste datter, siger han, skal have været tugtigere, idet hun gav sin
søn et almindeligt og uberygtet navn, og kaldte ham BenAmmi, det er, mit folks søn.
Men det hænger sammen som det vil med disse navne,
så vidner historien, at disse to folk var herlig velsignede
fremfor andre, kun var det forbudt at tilstede dem til offentlige embedsposter. Men hvor langt herligere og be-
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rømmeligere er derimod ikke det, at den herre Kristi stammoder, Ruth, var en moabitter? Sådan havde Gud også forkastet den oprørske Korah, men med hvor mange store gaver hans sønner var prydede, viser de dejlige salmer i Davids Salmer. Sådan er dette en trøst for efterkommerne og
børnebørnene, så de derfor ikke skulle mistvivle om velsignelse, om end deres forfædre for syndens skyld have
pådraget sig Guds vrede og forbandelse.
Men hvorfor, kunne nogen spørge, kaldte da den ældste datter sin søn Moab? Svar: Dette gjorde hun ingenlunde i den mening, at hun derved ville bringe sin søn i
vanrygte, men for at forebygge forargelse og vise, at dette
ikke var sket af vellyst eller utugt, men i stor bedrøvelse
og bestyrtelse, at hun havde sovet hos sin fader. Derfor
undskylder og redder hun dermed sin ære og viser, at hun
ganske ville have afholdt sig fra sådan skændsel, om hun
havde været ved sin fulde samling, men at hun af stor bekymring, og ikke i nogen ond mening, havde vovet denne
gerning, fordi hun mente, at man ikke på anden måde
kunne skaffe hjælp til menneskeslægtens opretholdelse.
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v34–38. Dagen efter sagde den ældste til den yngste: »Jeg lå
hos far i nat. Lad os give ham vin at drikke igen i nat. Så skal
du gå ind og ligge hos ham, så vi kan føre slægten videre ved
vores far.« Også den nat gav de deres far vin at drikke, og den
yngste gik ind og lagde sig hos ham. Han sansede hverken, at
hun lagde sig, eller at hun stod op igen. Sådan blev begge Lots
døtre gravide med deres far. Den ældste fødte en søn, som hun
kaldte Moab. Han er stamfader til moabitterne. Den yngste
fødte også en søn, som hun kaldte Ben-Ammi. Han er stamfader
til ammonitterne.

Den yngste datter giver også med velberåd hu sin søn
navn. For ligesom den ældste også bekender sin synd med
sin søns navn og dog forebygger den forargelse, at man
skulle tro, hun havde syndet af utugt, og ikke af stor hjertesorg og bekymring, sådan trøster den yngste sig med
dette navn Ben-Ammi, hvorved hun nemlig mente, at
skønt han var avlet og født i blodskam, så ville dog Gud
ikke ganske og aldeles forstøde ham, fordi han også hørte
til hans folk.
Men mig synes det såre troligt, at hun tillagde sin søn
dette navn på grund af de trøsteprædikener, hvormed
Abraham oprejste og trøstede hende. For det må vi ikke
tvivle på, at de daglig tiltrængte trøst, og at Abraham heri,
som en øverste biskop, flittig og trolig gjorde sit. Mine
kære døtre, har han vel sagt, ganske vist har I syndet groft;
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men dog alligevel skal I ikke fortvivle; Gud ser og kender
jeres hjerte, at I ikke har syndet af utugt eller begær, men
at I i jeres store bedrøvelse og frygt ikke vidste, hvad I
gjorde, og ikke ret var ved jeres sans og samling. Og dette
er den ene del af trøsten, som den ældste datter viste ved
navnet Moab. Dertil føjede da Abraham også denne anden
trøst, nemlig: I behøver ikke at frygte for, at Gud vil lade
jeres sønner undgælde for jeres synd eller tilregne dem
den; men han vil begave dem med rig velsignelse, da de er
en del og et lem af hans folk; han vil ikke forstøde dem,
osv.
Så er nu dette udlæggelsen af dette kapitel, der ganske
vist ikke er, som den skulle være. For hvad kan jeg vel
under en sådan byrde af opgaver få gjort, der er, som det
skulle være? Dog er den enfoldig og sand. Og husk, at man
i offentlige prædikener ofte skal indprente folket disse tildragelser, for de ugudeliges og sikres skyld, hvis mængde
altid er den største, så vi ikke skal komme til at ligne lovfjenderne, som ganske fjerner loven fra kirken og holder
sine tilhørere til sikkerhed og bestyrker dem deri; hvilke
man med rette fordømmer. – Men nu begraver Moses hermed patriarken Lot, det er, han omtaler ham ikke mere, og
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det er vel troligt, at hans bekymring og bedrøvelse sådan
har pint og plaget ham, at han ikke har levet længe efter
denne tid.
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Tyvende kapitel
v1. Abraham brød op derfra og drog mod Sydlandet. Han slog
sig ned mellem Kadesh og Shur og boede som fremmed i Gerar.

Jeg har nu ofte sagt, at Moses beskriver den hellige patriark Abrahams liv på ganske almindelig vis. For han taler
ikke om undergerninger eller andre sælsomme, underfulde
gerninger, som han skulle have beflittet sig på, sådan som
munkene og eneboerne plejer at rose sådanne gerninger;
men han gør ham til et sådant menneske, som en anden
almindelig mand kunne være, der omgikkes med sådanne
gøremål, som henhører til det huslige liv. For han havde
hustru, børn og mange tjenestefolk, med hvem han drog
frem og tilbage, som hans nødtørft og bekvemmelighed
krævede det. Derfor er her intet særligt skin af hellighed.
Papisterne, og især munkene, agter derfor heller ikke
denne historie særlig højt, og læser den heller ikke flittig.
Men hvis de hos denne patriark kunne se en ny måde med
en særlig dragt, sælsomme og underlige skikke og en sådan måde at leve på, som var imod alle menneskers sædvanlige liv, da først ville de prise ham som et helligt menneske.
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Denne falske indbildning kan man ikke få verden ud
af; den beundrer intet, uden hvad der er specielt. Når den
nu hører, at Abraham så ofte drager omkring som fremmed, og stedse søger ny bolig, siger den: Hvad mærkeligt
er der derved? Eller: hvorfor skulle man vel rose det så
højt? Hvad han på denne måde gjorde, det gør jo også
mange andre mennesker; det gør allermest tiggerne og ellers flere andre sådanne fattige, foragtede folk; hvad der
skal være ros værd, må være noget særligt, så enhver højlig kan forundre sig derover osv.
Sådan går det til, at disse historier foragtes, og at en
eller anden gøgler på torvet har større tilløb, når han spiser
ild, end denne hellige mand, som vandrer i troen og ordet,
og med højeste tålmodighed og håb venter på opfyldelsen
af den forjættelse, som er ham givet. Dette ser papisterne
ikke, men ser kun det ydre og gerningen alene, men betragter ikke hjertet selv i gerningen, eller hvordan de hellige var til mode derunder. Abraham, siger de, drog omkring som fremmed, førte også med sig hustru og tjenestefolk; derfor er han en almindelig simpel lægmand; men var
han draget ud i ørkenerne, var han blevet munk, det havde
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været noget særligt og vel værd at beskrive. Kort sagt, verden vil bedrages med ydre gøgleri; for den foragter og hader sandheden.
Derfor skal vi se hen til ordet, nemlig at Gud selv befaler Abraham at drage ud af sit land og være fremmed i
et andet land, som vi ovenfor har hørt. Men skønt nu disse
ord er klarere end solen, som vi ser for vore øjne, så vil
dog de blinde muldvarper ikke se dem, men roser kun sine
munkekutter og sin megen vågen og fasten. Men hvad mener vi vel denne hellige mand måtte lide med sine mange
husfolk, da han sådan drog omkring som en fremmed
blandt alle folk og oftere måtte omskifte sin bolig? For han
måtte svæve mellem himmel og jord, al den stund han end
ikke ejede en fodsbred af landet, hvilket sandelig var en
sælsom og underlig religion, langt vanskeligere og møjsommeligere, end munkenes religion nogensinde kan
være.
For det er dog sandelig en ganske simpel sag at trække
en munkekutte på sig, og imidlertid forplejes godt med
mad og drikke, hvorved man har gode dage, ro og magelighed, ære og herlighed, i klostre, som er opbyggede og
indrettede på det skønneste og herligste. Derfor skal man
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ikke så uagtsomt gå forbi sådanne historier, som Helligånden har opskrevet og efterladt kirken, for at de skulle
læses, så troen derved kan bygges og forøges.
Ovenfor i kap. 13 skriver Moses, at Abraham fra Betel
kom til Hebron, til Mamre Ege, hvor der var tre brødre,
som husede ham. På dette sted boede han i henved tyve år,
og der blev Ismael født ham; der så han også, hvordan Sodoma blev ødelagt i bund og grund; og da han der havde
fået den forjættelse, at der endnu skulle fødes ham en anden søn, drog han derfra til Gerar, hvad der nu end kan
have foranlediget ham dertil. Måske er de tre brødre, hos
hvem han boede, døde, og deres arvinger, som fulgte efter
dem, have ikke været så fromme, sådan som det sædvanligvis går; eller også har han måske villet undgå dette sted,
fordi det lå så nær ved Sodoma. Men hvad der gik af ham,
at han sådan flyttede og søgte bolig på et andet sted, det
viser Skriften ikke; det vil den overlade os at tænke på, vi
som er husfædre.
Men i disse tyve år har vel Abraham uden tvivl omvendt mange i Mamre; og dog blev fem byer, som lå der i
egnen på et såre frugtbart sted, ødelagte, og gik ganske til
grunde. For sådan går det sædvanligvis: Verden antager i
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begyndelsen ordet med glæde, men den bliver snart igen
ked deraf og foragter det, ja, til sidst, som vi ser den dag i
dag, afskyer den det og bliver det bitterlig fjendsk, især når
man for ordets skyld udsætter sig for sikker fare, som Kristus siger i lignelsen om det stenede land i Luk 8, 6. For
det er alle menneskers art og natur, at de nok begærer at få
det evige liv, men kun når de derved også kan beholde nytten og sine, gode dage i dette liv. Men man véd, hvordan
Kristi ord lyder, idet han siger i Matt 16, 24: ”Hvis nogen
vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit
kors op og følge mig”. Det vil sige, de, som vil være det
evige livs arvinger, må tåle og lide meget.
Derfor underviser og trøster Abraham os her såre herlig med sit eksempel. Han er arving til hele Kana’ans land;
for det var ham forjættet af Gud; og dog besad han ikke en
fodsbred i hele landet, men vandrede omkring med sine,
er snart på dette, snart på hint sted, og har slet ingen bestemt bolig. Og efter hans eksempel drog også hans børn
og børnebørn sådan omkring i elendigheden, og havde intet bestemt sted, hvor de kunne bo. Men hvortil tjener nu
det? Svar: det tjener til, at vi skal vide, at denne hellige

942

patriark ventede på et andet rige og et andet land og arvelod, end hvad der er her på jorden og i dette liv; derfor
forblev han en fremmed i sit eget land, som var ham forjættet af Gud, nemlig for at efterlade farisæerne Den Hellige Skrifts sikre underretning om Guds rige og om forjættelsens fornemste hovedstykke, nemlig at Kana’ans land
ikke var det fornemste stykke af den; for ellers havde
Abraham ikke fået forjættelsen, siden han jo levede som
en fremmed i det forjættede land tilligemed sine børnebørn. Derfor må også vi leve ligesom fremmede i dette liv,
indtil vi når det rette fædreland og modtager et bedre liv,
som er evigt. Men de, som levede efter fædrenes tid, forglemte den evige forjættelse, sådan som farisæernes historie lærer, og gabede kun efter besiddelsen af Kana’ans
land og anså derfor Kristi rige for et legemligt rige.
Men profeterne og de andre hellige har flittigere betragtet denne Abrahams pilgrimsstand, og derved påmindet om, at man må vente på et andet land og et andet fædreland, end dette legemlige og forgængelige. For ellers var
dette legemlige land også blevet givet patriarken Abraham, hvem det var forjættet; men i hans hele livstid blev
der ikke engang givet ham en fodsbred deri; ja, han måtte
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for egne penge købe det sted, hvor han begravede sin Sara.
Det har profeterne set; men vore pavelige blinde muldvarper kan og vil ikke se det, men sige: Abraham havde en
hustru, derfor var han en simpel almindelig lægmand; derfor er der hellere intet åndeligt i hans historie, alt er ganske
almindeligt osv.
Men brevet til hebræerne dømmer anderledes derom.
For det ifører disse almindelige ting ånden og siger i 11,
8-9, at disse almindelige ting skete i troen; at han i troen
tog en hustru, at han i troen var fremmed her og der; det
er, at han altid holdt sig til den guddommelige forjættelse
eller ordet, og ventede på en anden by eller bolig, end
denne jordiske; denne brugte han kun på samme måde,
som han brugte mad og drikke. Derfor skal vi også lære at
bruge dette liv sådan, nemlig som et almindeligt herberg,
hvor vi kun opholder os én nat.
Og hvis du på denne måde forstår Abrahams pilgrimsstand, at han var en fremmed i landet, da vil du ikke sige,
at dette var noget ganske almindeligt; for det er en troens
gerning, der i Abraham var såre brændende og stærk. Men
de ugudelige ser ikke dette, som skrevet står i Es 26, 10:
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Den ugudelige ser ikke til Herrens højhed. For de gerninger, som har sin oprindelse af ordet og sker i troen, er fuldkomne for Guds øjne, verden må derom dømme, som den
vil, selv om du kun er en fattig fårehyrde eller barnepige.
Men, som jeg har sagt, de blinde muldvarper ser kun hen
til de ting, som har et særligt skin. Om du på et eller andet
offentlig sted ville udstille en abekat, som dog er et skændigt, unyttigt dyr, da ville du straks finde folk, som løb til
stedet og forundrede sig over abekatten som et såre skønt
dyr. Sådan bærer verden sig ad. Hvad der er sælsomme og
forunderlige gerninger, derover forundrer den sig og priser
dem såre højt; men af troen forstår den slet intet. Og Guds
gerninger er altid skjulte under en simpel, ringe skikkelse;
i verden har de intet særligt skin eller anseelighed, men
kun for den himmelske faders øjne. – Nu vil vi gå tilbage
til teksten.
Abraham drog fra Hebron mod syd og boede mellem
Kadesh og Shur. Kadesh ligger på grænsen af Juda
stamme mod øst; Shur derimod ligger i Juda stamme mod
vest, ved det bjerg, som støder op til Egypten. Og midt
imellem disse to byer ligger Gerar, hvilket ord betyder pil-
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grimsstand, for ordet ger betyder en fremmed eller pilgrim. Derfor passer det smukt sammen, gæsten eller den
fremmede og dette steds navn; gæsten er en fremmed, og
stedet har navn af pilgrimsstanden, ligesom vi taler om en
gæstgivergård, så du må forstå, at Abraham heller ikke på
dette sted var nogen bosat borger, men kun en fremmed
gæst. Men Gerar er en by i Palæstina, næsten den yderste
mod syd. Men Palæstina selv nævnes endnu ikke med nogen særlig ære eller herlighed; måske fordi det dengang
endnu ikke var noget kongerige, men enhver by havde sin
særlige konge, som regerede over den.
v2. Og Abraham sagde om Sara, sin hustru: hun er min søster;
så udsendte Abimelek, kongen af Gerar, og tog Sara.

Her er nu Abraham kommet i en anden ny fare. Men før vi
forklarer historien, må jeg minde om tidsregningen, der
såre skønt tjener til, at man forstår Skriften ret. På den tid
levede Sem, Salah, Serug og Tera, af hvilke Sem havde set
den første verden før Syndfloden. Men vi må ikke tro, at
de hellige mænd har tilbragt sit liv med lediggang; men de
overholdt den offentlige gudstjeneste, underviste sine husfolk og lærte dem Guds vilje, foreholdt dem dertil forjæt-
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telsen og loven osv. Dette hørte og så uden tvivl også naboerne, som boede omkring, og derved kom også hedninger til Guds erkendelse og blev salige, skønt de ikke var
omskårne. Derfor var der på den tid mange kirker i verden,
som var herlig og vel beskikkede; og dog alligevel gik det
sådan, som, desværre, også vi nu til dags erfarer, at netop
på denne tid stor ondskab blev forøvet, og folkene var såre
onde, hvilket man kan se af sodomitternes eksempel, der
dog havde lige ved sig den allerbedste lærer, Abraham, der
havde hjulpet dem, så de var forløst fra de fremmede kongers vold og herredømme.
Sådan går det også nu til dags til. Tyskland har aldrig
haft bedre, forstandigere og lærdere folk, end nu; men når
du ret betænker det, så har folkene aldrig været værre end
netop nu. De, som ved sine talegaver og kyndighed i sprog
og ellers med andre gaver herlig og vel kunne tjene kirken,
de tjene tyrannerne og paven og er kirkens allermest bitter
fjender og modstandere. Men du ser, at det gik netop på
samme måde dengang, da der levede så mange hellige
fædre. Derfor lad os kun have tålmodighed og tåle verdens
utaknemlighed, fjendskab og bespottelse, ligesom disse
hellige mænd også måtte tåle det. For sæden finder ikke
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allevegne en god jordbund. Det klippefulde land er ufrugtbart; tornene og tidslerne kvæler sæden, når den er spiret,
og Satan efterstræber også hemmelig de trygge hjerter.
Derfor skal vi lade det være os nok, at der dog endnu er
nogle, som hører ordet med frugt og antager det. Men nu
vil vi betragte selve historien.
Abraham frygter for, at han kunne komme i livsfare;
derfor opdigter han en løgn i dette nye herberg, og kalder
Sara sin søster. Men hvorfor gør han det? Fordi Gud derved vil lære os, at også de allerhelligste fædre havde sådanne skrøbeligheder og tilbøjeligheder som andre mennesker, så vi ikke skal dømme sådan om dem, som vi dog
plejer at gøre, at de var sten eller stok, som ikke følte frygt,
bekymring, vrede eller glæde, men var ligesom engle.
Men det er ikke sandt; en engel frygter ikke, Abraham derimod er her fuld af frygt og bekymring for, at han kunne
miste livet. Derfor beskriver Moses ham som et menneske
og gør dette til vor trøst.
For da han ikke har noget bestemt ord fra himlen af
om, at hans hustru skal bevares for ham og forblive ukrænket, gør han, hvad hans fornuft råder ham til, i det håb, at
han tilligemed sin hustru vil bevares og beskyttes ved
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denne løgn. For Helligånden driver ikke altid de hellige.
Han lader dem gøre nogle ting efter sin vilje og sit eget
behag. Da Elias dræbte Ba’als præster, blev han drevet af
Guds Ånd, 1 Kong 18, 40.; men da man siden forkyndte
ham, at Jesabel var blevet fortørnet på ham, frygtede
denne samme Elias for, at der kunne overgår ham noget
ondt; derfor undveg han til ørkenen, for derved at redde sit
liv, 1 Kong 19, 4. Dette gjorde han efter sin egen vilje; for
han havde ikke nogen særlig befaling af Gud om at undvige; fornuften indgav ham dette, at han ville være sikker
og velbevaret, om han ville opholde sig hemmelig i ørkenen. Den samme Elias, som havde stærkt mod og stor iver,
da han dræbte Ba’alpræsterne, frygter derfor her, er forskrækket og mener, at han ikke kan være sikker noget sted
i Israel. Og dette er skrevet os til trøst, idet vi ellers ikke
ville have andre tanker om de hellige, end at de var stok
eller sten, uden nogen følelse.
Derfor sige Paulus og Barnabas med rette om sig selv
i ApG 14, 15: Vi er mennesker, lige vilkår undergivet med
jer. De er ikke bange for at sige dette til de afguderiske
mennesker; for de hellige føres og læres ikke altid af Helligånden, men har sine begæringer, glæde og bekymring
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som andre mennesker; derfor omgås de også med almindelige gerninger, sår, pløjer, bygger osv. Til at udrette
disse ydre ting er menneskers fornuft og duelighed nok.
Og skønt også de ugudelige gør sådanne gerninger, så behager de dog den fromme Gud vel og er ham tækkelige
ved den tro, hvori de lever; derfor gør de hellere intet underligt, medmindre de særlig drives og bevæges dertil af
Helligånden, og det er dem befalet i visse og udtrykkelige
ord; ellers forbliver og lever de sådan, at de har et hjerte
som andre mennesker og har almindelige gerninger, som
de omgås med, ligesom andre mennesker. De omgås ikke
med særlige gerninger, sådan som pavens hellige, der sætter sin hellighed deri, at de har en anden klædning, bor
alene på særlige steder og adskiller sig fra andre folk, men
imidlertid forsømmer gudsfrygt og kærlighed og ikke bryder sig derom, men er myggesiere og kamelslugere, Matt
23, 24.
En sådan hellig var ikke Abraham; skønt han var helligere, end alle munke har været eller nu er eller vil blive,
så forfærdes han dog, da han kommer til de ukendte geraritter og er bange for, at han kan miste livet, og siden
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sodomitternes ondskab havde været så stor, fatter han mistanke om, at der heller ikke på dette sted vil være nogen
gudsfrygt. Sådan var Sem og hans forfædre også husfædre,
havde ordet og underviste sin kirke eller menighed; og vi
skal også forblive ved det, som Gud har forordnet. For hvis
han vil have, at noget særligt skal udrettes ved dig, vil han
nok kalde dig dertil og vise dig en anledning, som du kan
følge. Sker det ikke, så skal dog enhver glæde sig over, at
han er i guddommeligt kald, når han har sådanne almindelige embeder i dette liv og flittig udfører de gerninger, som
henhører dertil.
Papisterne véd højt at prise sine vedtægter og fædrenes
bestemmelser, som dog ikke er forordnede eller befalede
af Gud, tilbeder dem og holder dem i agt og ære; men
imidlertid agter de ikke på tro, håb og kærlighed; ja, hvad
endnu mere er, fordi de forfølger ordet, er de troens fjender. Disse skal du fly og skal efterfølge disse hellige
mænds fodspor, som ikke har adskilt sig fra samfund med
andre mennesker og heller ikke har søgt gode dage, men
også har været underkastede den almindelige elendighed
og jammer, som dette liv bringer med sig, har haft sine
hustruer og tjenestefolk og ernæret dem ved sit arbejde og
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sin duelighed, som ellers sædvanligvis alle fornuftige husfædre, også blandt hedningerne, pleje at gøre.
Ja, siger du, men dette er jo ganske almindelige ting.
Svar: Men de prises i Den Hellige Skrift, som vidner, at
mennesket er skabt til huslig og borgerlig gerning. Derfor
er netop disse almindelige gerninger Guds indstiftelse.
Men hvad vil du have for en større ros eller et herligere
vidnesbyrd? Når derfor en pige malker køerne, eller tjeneren pløjer marken, såfremt de er troende, det er, såfremt de
er forvissede om, at denne stand behager Gud vel og er
indsat af Gud, så tjener de Gud mere end alle munke og
nonner kan gøre, som ikke kan være visse på sin stand,
hvori de lever. Sæt derfor denne historie imod menneskers
bestemmelser og regler. For her er et sikkert vidnesbyrd af
Helligånden, der sådan beskriver sine hellige, at de har levet i troen, i ordet og den rette bekendelse og ellers i alle
andre ting har været andre mennesker lige, som Paulus i
ApG 14, 15 siger til hedningerne: vi er mennesker, lige
vilkår undergivet med jer; det er, vi er ligedan til sinds, vi
er bedrøvede, når det går os ilde, og glæder os, når det går
os vel efter vort ønske.
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Dette indprenter jeg jer ofte og gentager det gerne og
véd, at det ikke er uden sin nytte. For så dybe rødder har
denne vildfarelse slået i menneskenes hjerter, at vi kun forundrer os over de ting, som er sælsomme, fremmede og
uhørte. Men lad os meget hellere forblive Helligåndens og
Den Hellige Skrifts disciple, så vi efterfølger deres liv og
gerninger, som Skriften priser og foreholder os, og ikke
bryde os om, at Abraham ifølge et særligt kald var en
krigsmand og fældede og slog fire konger; for dette gjorde
han, da han fik en særlig befaling dertil. Vil nu Gud have,
at også du skal gøre noget sådant, så vil han også befale
dig det, ganske vist ikke fra himlen ved de hellige engle,
men ved den ordentlige øvrighed. Sker ikke det, da hold
dig borte fra sådanne særlige handlinger og stil Abraham,
der er husfader, op til eksempel for dig.
22, Og skønt der i dette kald er mange almindelige gerninger, som papisterne siger, som også lægfolk omgås med,
så er det dog for ordets og troens skyld rette åndelige gerninger. Dette kan ikke nogen munk sige om sin kutte og
sit kloster, om han så end har fædrenes vedtægter og regler
eller pavens dekreter og bestemmelser for sig. For hvis
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disse vedtægter med samt deres koncilier, og også dekreterne, har noget godt i sig, så er det fordi de stemmer
overens med Den Hellige Skrift. Stemmer de ikke med
den, så agter vi dem heller ikke, men flyr og forkaster dem
med rette som idel mistænkeligt kram.
Men vi priser de almindelige gerninger med Skriftens
vidnesbyrd. For Gud vil have, at også vi lige så vel som
andre skal lide og tåle almindelig trængsel og hvad der ellers kan møde den menneskelige natur, og befaler os, at vi
ikke skal forsage i alt dette, men være trøstige og forlade
os på ham, at han vil være hos os og hjælpe os; ja, hvad
endnu mere er, han har begavet og udrustet os med naturlig fornuft, så vi skal bestyre og udføre sådanne almindelige gerninger, så vi ikke skal friste Gud, som har underlagt os jorden. Nu vil vi komme tilbage til historien.
Teksten siger, at kong Abimelek med magt fratog
Abraham Sara. Her opstår dette spørgsmål, hvordan det
dog kunne være muligt, at Sara for sin skønheds skyld
skulle fratages Abraham, og dette ikke af en simpel mand,
men af kongen selv, da hun dog dengang allerede var en
gammel, bedaget kvinde, på femoghalvfjerds år? I den alder plejer man jo dog ikke at finde nogen skøn skikkelse
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at prise eller elske. Derfor må folk på den tid have været
langt livskraftigere og langt stærkere af helbred, end de
nu er. For når kvinderne nu til dags kommer til sit fyrreende år, er de ikke længere duelige til at føde børn; men
Sara, som nu allerede er over halvfjerds år, prises ikke
alene for sin skønheds skyld, men man har endog endnu
det håb til hende, at hun kunne være frugtbar. Derfor levede folk dengang mere mådeholdent, og efter min tro
hjalp også den sunde luft noget dertil. Men vi plager og
svækker nu til dags vore legemer, ikke alene med fråseri
og svir, men fordærver endnu dertil luften for vore mange
synders skyld, det er, vi driver Gud til, at uvejret altid må
være større, end de dengang var.
Og Gud vil også have, at man skal se stor velsignelse
hos hans børn, at nemlig de, som frygter Gud, skal blive
unge igen som ørnen, som Sl 103, 5 siger, og at deres gudfrygtighed skal åbenbare sig på deres legeme, som Skriften vidner om Moses, Josva, Kaleb og flere andre, at de
endnu i sin høje alder beholdt sin kraft og styrke, som de
havde i ungdommen. Dog er også det sandt, at hvis man
er mådeholden i mad og drikke, styrkes og opretholdes naturen derved, mens derimod de allerstærkeste legemer ved
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overflod i mad og drikke ødelægges og svækkes, pådrager
sig mange slags sygdomme og dør før tiden.
v3. Om natten kom Gud i en drøm til Abimelek og sagde til
ham: »Nu skal du dø, fordi du har taget denne kvinde, for hun
er gift.«

Abraham fører sin hustru i fare, netop ved den måde,
hvorpå han havde ment at beskytte hende og bevare hendes ære; dog syndede han ikke deri, at han udtænkte og
udførte denne plan. For når der intet højere ord er, som kan
regere os, da er det ret, at vi følger fornuften. Men dette
mener jeg om verdslige ting. For hvad de åndelige ting angår, så har Gud rigelig åbenbaret alt i sit ord; men hvad det
ydre og legemlige angår, det har han underlagt fornuften,
og dertil behøver man, enfoldig talt, ikke Helligåndens
formaning; men dertil trænger man duelighed og særlig
flid, så man giver agt på en ting; ellers frister vi Gud.
Hvad derfor historien angår, så beskrives kong
Abimelek sådan, som om han har været en gudfrygtig
konge. Derfor var han uden tvivl en af dem, som hørte patriarkerne Sem, Salah og de andre. For det er jo en stor
ting, at Moses klart siger, at Gud værdigedes at tale med
ham. Det var ingen engel, siger han, som kom til ham, men
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Gud; derfor må dette særlig mærkes. Men, siger du, hvorfor frygtede da Abraham for en gudfrygtig mand? Svar:
Jeg tror, at dette skete på grund af de fem byers eksempel;
for der havde han erfaret, at menneskers ondskab var så
stor, at, som Gud selv vidner, der end ikke blev fundet fem
retfærdige mennesker i hele samme land. Derfor har han
vel tænkt: Gik der et så stort ugudeligt væsen og så mange
gruelige synder i svang i dette forjættede land, som nærmest ved sig havde den store patriark Sem til lærer, så vil
jeg vel overalt, hvor jeg kommer hen, finde sådanne ugudelige sodomitter, mordere og horkarle. Af sådanne tanker, mener jeg, kom denne frygt. For vor egen ulykke lærer os altid, hvad vi herefter har at vente os, som grækerne
med rette siger, at skade og ulykke gør klog.
Og Abraham kunne, som en viis, forstandig mand,
ikke foragte denne grund. For hvis du så, at en by eller to
straffedes fra himlen af, om hvilke du havde haft det håb,
at kirken i dem var velbeskikket og i god stand, hvad
kunne du da have for håb om de andre, som var berygtede
for hor, åger, fylderi, fråseri, svir og anden overdådighed,
dertil også for løgn og bedrageri? Sådan som jo nu til dags
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næsten alle store købstæder i Tyskland er. Sådan forvirrede sodomitterne med sine synder det fromme hjerte, så
det aldeles opgav håbet om alle andre mennesker; erfaringen selv bragte ham på sådanne tanker, og det uden synd.
Sådan frygter nu Abraham for, at han kunne komme
til at miste livet, og når vi omhyggelig betragter alle omstændigheder, gør han ikke dette uden årsag. Den forjættelse var givet ham, at Sara skulle føde i dette år, og forjættelsen var af den grund så meget desto herligere og sikrere, at sønnens navn allerede var bestemt, at han nemlig
skulle hedde Isak. På dette glade budskab fulgte snart efter
den svære ulykke med de fem byer, for hvilke Abraham
havde haft så stor bekymring, at han havde bedt Gud for
dem; men Gud havde afslået hans bøn, fordi menneskene
i disse byer var såre onde, så der ikke engang fandtes fem
retfærdige i dem. Dertil kom da også ulykken i hans hus.
For Lot var Saras broder; han mister først sin hustru, derpå
begår han ved sine døtres dårlighed blodskam. hvad under
er det nu, at så megen og så stor ulykke, som havde tildraget sig i ét år, gjorde den hellige patriarks hjerte forsagt,
så han mente, han ikke ville være i sikkerhed noget sted?
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Og de, som ikke giver agt på disse omstændigheder, forstår heller ikke historien; derfor læser de den også med
foragt og dovenskab. Jeg derimod holder det for et stort
under, at Abraham under så stor bedrøvelse og hjertesorg
endnu kunne avle børn.
Men alt dette tjener til at lære os, hvordan Gud plejer
at øve sine hellige. Munkene mener, at fordi Abraham
havde en ægtehustru, med hvem han avlede en søn, levede
han i lutter vellyst; men de ser ikke anfægtelsen og faren,
som var mange slags og tung, og mødte ham på ét år. For
de er uerfarne i den åndelige anfægtelse, hvormed Gud
daglig øver de helliges tro.
I pavedømmet har man en bog, der indeholder legender eller helgeners historier; denne bog har jeg meget
imod, kun af den grund, at der i den beskrives afskyelige
gudstjenester og tåbelige undergerninger, der er opdigtede
af ørkesløse mennesker. Og i virkeligheden tjener sådanne
fabler kun til, at det borgerlige og huslige liv, ja næsten
selve kirkevæsenet, foragtes så meget desto mere. Derfor
skal man vogte sig for sådanne fabler og aldeles forkaste
dem; for hovedstykket i den kristne lære er troen. Denne
omtaler hin bog ikke på noget sted, ikke med et eneste ord,
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men går alene ud på at prise og love klosterlivet og munkenes gerninger, som er usædvanlige og adskilte fra andre
menneskers samfund.
Ligesom jo papisterne endnu den dag i dag hæver dem
til skyerne, som har indstiftet og opfundet klosterlivet, og
priser dem som hellige mennesker. Men hvad kommer det
os ved; for vi taler jo ikke om, enten Augustin og andre
har været hellige eller ikke. Ville man tale om hellighed,
måtte man dog bekende, at Paulus var meget helligere, ja,
hvad endnu mere er, skulle ikke Kristus have været langt
helligere, end de alle sammen? Hvorfor følger vi da ikke
ham? Hvorfor antager vi ikke deres regel og lære? Al den
stund vi jo, når vi hører Kristus og følger ham, er visse på
at behage Gud.
Med denne hellighed skulle vi lade os nøje, og ingen
anden hellighed søge, uden for vort kald, med særlige gerninger. Karteusermunkene spiser hele sit liv igennem ingen kød; men hvorfor det? Jo, en hellig mand har forordnet
det sådan. Men er dette svar nok? Hvor meget bedre har
dog Augustin, der var en såre vis og forstandig mand, der
fremfor andre havde dette lys og denne erkendelse, talt
derom, når han siger, at han læser de gamle fædres bøger
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sådan, at han ikke tror dem, hvor hellige og lærde de end
kunne være, medmindre de stemmer overens med Skriften.
Det er ganske vist to herlige og store, høje navne, hellighed og lærdom, men til troen er de ikke nok; den skal alene
holde sig til Guds ord. Og dette sprog af Augustin foreholder os en såre skøn dom mod alle menneskesætninger. For
følger du denne dom, så vil du sige: Paven må være så
hellig, så lærd, så rig og mægtig, som han vil, så kan han
dog med samt sin hellighed, sin lærdom og andre sådanne
gaver gå, hvorhen han vil; vi vil ikke høre ham, medmindre han kommer frem med Den Hellige Skrift. Denne formaning er såre nødvendig. For vore herrer jurister ophører
ikke at prise sin tåbelige og ugudelige kirkeret og at forsvare og beskytte pavernes magt.
Men nu videre om Abraham. Han beskrives, som du
ser, sådan, at han vandrer i troen, gør meget godt og lider
meget ondt; lad os følge ham efter og de andre sådanne
patriarker. For vi har bedre eksempler, end de er, som paven foreholder os i sine legender, og fædrene selv, som
papisterne roser så højt, har kun af sin frie vilje holdt sin
regel og ladet andre holde den frivillig og uden tvang. Det
gør paven ikke, og lægger sådan snarer for de stakkels
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samvittigheder og fremstiller sine bestemmelser som nødvendige; for de love, som han byder at holde, vil han have
holdt under straf af evig fordømmelse.
Men sådan skal Djævelen tale, og ingen ret biskop,
hvorfor Paulus i 2 Thess 2, 3 med rette kalder paven et
fortabelsens barn og syndens menneske, fordi han intet andet ordner og anstifter end kun synd og fortabelse. Derfor
skal man jage ham ud af kirken, som Kristus vil skal være
fri, som Paulus siger i 2 Kor 1, 24: Vi hersker ikke over
jeres tro. Han vil ikke have, at hans kirke skal være lærernes tyranni underkastet; for den erkender kun den ene læremester, Kristus, som den også tjener i ret ydmyghed.
Skønt nu Abraham i dette år blev plaget og fristet på
så mange slags vis, fandt han til sidst alligevel også sin
trøst. For kongen havde atter gengivet ham hans hustru,
Sara, og han kom i nær omgang med kongen, der også frivillig tilbyder ham herberg. Om hans løgn talte vi ovenfor,
da vi behandlede en lignende tildragelse. For i Egypten
hændte Abraham det samme, som her overgår ham i Gerar.
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Men på universiteterne taler man om tre slags løgn,
nemlig om løgn for spøg, om løgn, hvorved man tjener andre, og om skadeløgn eller skammeløgn; men i virkeligheden er der kun én slags løgn, den som gør næsten skade,
enten på sjælen, sådan som Djævelens løgn, eller på legemet, eller på hans gods og gode navn. For skæmteløgn, når
vi opdigter noget, tjener til at undervise ungdommen; sådan når man fortæller og foreholder dem nogle lystige fabler, eller når de skræmmes ved opdigtede personer, sådan
som det sker i komedier.
Den løgn, som kaldes gavnløgn, opdigtes også næsten
til gavn, sådan som når Kristus anstiller sig, som om han
ville gå videre, Luk 24, 28. Sådan siger Sauls datter om
David, at han ligger i sengen, 1 Sam 19, 14. Af samme art
er det også, at Sara foregiver, at hun er Abrahams søster,
og ikke hans hustru. Men da kong Abimelek tror, at hun er
hans søster, og tager hende til sig, straffede Gud ham derfor (skønt han syndede imod sin vilje), men ikke til fordømmelse, men i nåde. Og det er et sikkert bevis på, at
kongen var en from, hellig mand, al den stund Gud taler
med ham og alvorlig formaner ham til, at han dog ikke må
synde sådan af mangel på forsigtighed.
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Men alt dette tjener til at prise og berømme patriarken
Abraham for os, eftersom hans tro i denne fare sandelig
måtte kæmpe hårdt. For det var jo ingen simpel, ringe
ulykke, eller noget, som ikke var at bryde sig om, at hans
hustru fratoges ham, dertil af kongen selv, og på den tid,
da afkom var ham forjættet. For Herren havde angivet ham
tiden, idet han siger: til den bestemte tid vil jeg komme til
dig igen ved denne årstid, og Sara skal have en søn.
Mens han nu står i dette håb, mister han sin hustru; véd
ikke, når Herren vil gengive ham hende, og er dog i troen
forvisset om, at Guds forjættelse ikke vil være forgæves.
Derfor havde han mange slags tanker i sit hjerte. For
tænkte han efter verden og dens sædvanlige vis, så måtte
han tvivle på, hvad enden skulle blive. For man véd godt,
hvad tyrannerne plejer at gøre. De kan ikke tåle, at nogen
vover at ville hindre dem i det, som de har lyst og vilje til.
Og denne erfaring selv, at hans hustru fratages ham straks
på det første sted, hvorhen han kom, bestyrkede ham i hans
forudfattede mening, nemlig at der ingen gudsfrygt var
hos disse folk.
Men ligesom hans hjerte, når det fulgte disse tanker,
blev forsagt og svagt, sådan fattede han atter et vist håb,
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så ofte han tænkte på Gud og hans forjættelser, nemlig at
Sara ville gengives ham ukrænket, og sådan overvandt han
ved troen de tanker, som kødet indgav ham, holdt ordet
derimod og bad derhos alvorlig. Men hvor Gud påkaldes,
kommer han straks, og lader ikke sine forblive i nød og
fare; for det er umuligt, at et menneske, som tror på Guds
forjættelser, skulle forlades af ham. Før ville Gud sønderbryde himlen, førend han ville forlade sine troende. Og jeg
tvivler ikke på, at David så hen til denne tekst, når han i
Salme 107 takker Gud for den hjælp, som han i nødens
tider har bevist sit folk. De råbte, siger han, til Herren, da
de var i angst; han friede dem af deres trængsler, og han
førte dem på en ret vej, at de gik til en by, som de kunne
bo i.
Lær derfor af denne tekst, hvad troen er for en stor
ting, og hvilket Gud velbehageligt offer et hjerte er, som
tror. For da Abraham var ganske forladt, og slet intet råd
fandt hos sig selv, blev han opretholdt ved forjættelsen.
Når derfor også vi kommer i nød og fare, som vi visselig
må, hvis vi ellers vil være sande kristne, skal vi være trø-
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stige og forlade os på Guds hjælp, som forjættelsen visselig lover os, efter ordet i Sl 50, 15: Kald på mig på nødens
dag; jeg vil udfri dig.
Dem, hvem det verdslige regimente er befalet, møder
ofte mange vanskeligheder, hvorfor også den største del af
regenterne passer sit embede dårligt, frygter for at fortjene
sig utak og for at fortørne folk. Men da skal man slet ikke
være bange, men skal kun i troen gøre, hvad ordet kræver.
For vil øvrigheden ikke straffe en morder eller horkarl,
fordi den er bange for ham, på grund af hans store magt og
rigdom, for at han skal tilføje et land eller en by skade, så
handler den imod sit embede og mod Guds vilje, og skulle
meget mere se hen til forjættelsen, som siger i Rom 13, 1.
2: Der er ingen øvrighed uden af Gud, så den, som sætter
sig imod øvrigheden, modstår Guds forordning. Efter
denne forjættelse skulle den altid gå frem og straffe de
onde. Men er det en sag, hvorved den må tage på sig had
og fjendskab, så skal den anbefale sig og sin velfærd til
Herren i troen, så skal den erfare, at Gud vil beskærme
den. Men en øvrighed, som ikke har denne tro, må se igennem fingrene, hvor der sker offentlig synd og skændsel,
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og sådan overtræder Guds bud; den skal også derfor måtte
lide sin tilbørlige straf.
Men en from, trofast og troende øvrigheds gerninger
er meget herligere og bedre, end eneboernes, Antonius’ og
de andres, som ganske vist også kunne være hellige, men
de er af de små hellige. De frygter og forfærdes straks, ligesom kvinderne og flygter, når der er fare på færde. Men
en biskop, som forbliver hos sine borgere, venter uforfærdet på sværdet, som en eller anden tyran kunne drage imod
ham, sådan som Cyprian gjorde. Ligeså en from, troende
fyrste, sådanne som Konstant og Theodosius var. Ligeså
også fromme, troende husfædre. De må alle, hver i sin
stand, være belavede på megen og utallig fare. Men fordi
de er visse i sit kald, påkalder de Gud, og reddes sådan ved
troen.
Disse de helliges bestandige kampe tjener til at berede
og styrke dem, så de ikke bliver så bløde og forsagte, som
eremitterne eller eneboerne, som ikke kan tåle andet, end
hvad de pålægger sig selv. Og om end fyrsternes tyranni,
som overalt hærgede kirken, noget kan undskylde eneboerne, som Antonius og de andre, og om man end derfor
kan regne dem også blandt de hellige, så må det dog blive
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blandt de svage og frygtsomme hellige. Men Ambrosius
førte på ét år et helligere liv og gjorde flere gode gerninger,
end Hilarion gjorde i hele halvtreds år. For Ambrosius levede på almindelig vis, var vel ugift, men ikke at han måtte
være det af tvang eller med fornødenhed, men frivillig, da
jo ægteskabet er en fri sag; dernæst lærte og prædikede han
offentlig og privat, efter anledningen, trøstede han nogle,
revsede andre, og lagde al vind på, med al omhu at beskytte og redde Guds kirke og menighed. Men om end sådanne gerninger anses for simple og ringe, så overgår de
dog langt alle munkes arbejde og gudstjeneste.
Derfor er det en stor ting, at en enten er husfader eller
verdslig fyrste, eller en kirkens tjener; for disse tre samfundsordninger er forordnede af Gud. Om end derfor de,
som lever i dem, ikke er uden fare, skal de dog altid have
et fast håb til, at de vil få hjælp, for de har jo befaling til at
anråbe Gud om bistand.
Vil du nu vide noget om de kristnes liv eller om de
helliges legender, hvad de dog kunne være, så vil jeg kort
sige dig det. Er du en kristen, du være i hvad stand du vil,
så vil Gud angribe og prøve dig på mange måder, ved
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Djævelen, verden og dit eget kød, og det i dette almindelige liv, som ingen særlig anseelighed har. Derfor skal
troen og påkaldelsen eller bønnen hele livet igennem lyse
for de kristne og gå foran dem, hvorpå du overalt ser eksempler i Abrahams historie.
Det er ganske vist en stor nød og fare, at Abrahams
hustru fratages ham, og skønt han i sit hjerte ikke kunne
forhindre, at det gjorde ham ondt, så blev han dog ikke
ganske forsagt, men påkaldte Gud og troede, at han ville
hjælpe ham; og som han troede, sådan skete det. Han straffede konger for deres skyld, siger Sl 105, 14; sådan straffes
også Abimelek for Abrahams skyld.
For Gud, siger Moses, kom til ham. Derved vil han
vise, at Gud kom til ham med skræk, ikke sådan som han
plejer, når han påtager sig en almindelig skikkelse, som et
menneskes, en dues eller et lams. Men det gør han, for derved at vise, at han bærer omsorg for Abraham.
Ovenfor har vi talt om tre slags profetier eller spådomme, nemlig om profeti i sig selv, dernæst om syner og
drømme, og hvad drømmene angår, kender man den regel,
at man skal veje og holde disse åbenbaringer imod ordet
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og troen. For stemmer de ikke overens med ordet eller ophæver troen, da er de djævelske.
Hvad her i den latinske oversættelse lyder juncta marito hedder på hebraisk beulath Ba’al, som på latin egentlig
skulle oversættes ved maritata marito; vi har gengivet det
ved: en mands ægtehustru. Ordet Ba’al er vel bekendt; for
det betyder en ægtemand. Men med dette navn har de benævnt nogle afguder, og har derved rost sig af, at de var
sådan forbundet med Gud, som en brud med sin brudgom.
Deraf kommer det, at Hoseas siger i 2, 17: jeg vil borttage
ba’alims navne af hendes mund; det er, de skal ikke længere have mange guder eller afguder; de skal have mig
alene som den rette, sande Gud, som de skal antage med
ret tro og holde sig til, ligesom jeg med ret kærlighed vil
holde mig til dem.
På denne måde sættes ordet ba’al også på dette sted:
Sara er en mands ægtehustru; det er, du gør uret i at elske
en sådan kvinde, som har sin egen ægtemand af hvem hun
elskes, og som hun igen elsker; derfor afhold dig fra
hende, og skil dig ved hende, og giv hende tilbage til hendes ægtemand. For dette er en lovprædiken, der også var
så heftig og alvorlig, at hvis Gud ikke havde opretholdt
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kongen, ville han straks være død af skræk og sorg; men
han oprejser sig atter ved troen og anser Gud for retfærdig,
og anfører også derfor sin uskyldighed.
v4-5. Men Abimelek havde ikke været sammen med hende, og
han sagde: »Herre, slår du virkelig uskyldige mennesker ihjel?
Han sagde jo til mig, at hun var hans søster, og hun sagde også
selv, at han var hendes bror. Jeg gjorde det i god tro, og jeg
har rene hænder.«

Gud har trøstet Abraham på to måder; først ved at bevirke,
at hans hustru atter blev ham givet tilbage, for det andet
ved at vise ham, at borgerne i Gerar ikke er så onde, som
de i Sodoma havde været. For dér havde de ikke afholdt
sig fra mænd. Men her, da kongen påmindes om, at Sara
er en mands ægtehustru, afholdt han sig fra hende, og roses
derfor med rette og rimelighed for tugtighed og kyskhed,
at han ikke pludselig fulgte sin onde lyst og holdt bryllup,
heller ikke med magt faldt ind blandt de fremmede gæster,
sådan som sodomitterne gjorde; men kvinden, som han
havde bortført og frataget manden, holdt han i tugt og ære
hjemme i sit hus, og så snart han erfarede, at hun var en
mands ægtehustru, lod han hende godvillig fare. Derfor
var han en af de fromme konger, som uden tvivl regerede
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sine undersåtter gudfrygtig og vel, som det hedder i det
bekendte vers: Som kongen er, sådan følger ham hans undersåtter.
Og det var for Abraham en særlig trøst, at han fandt en
sådan konge, også blandt dem, som var uomskårne. For
denne tanke eller anfægtelse skaffede ham såre meget at
bestille, at han, når han ihukom sodomitternes eksempel,
måtte slutte, at hele verden var fordærvet og uden gudsfrygt. Men denne tanke fratages og forjages ham nu ved
dette åbenbare eksempel, sådan at han finder dem, som
han mest havde frygtet for, at være uskyldige og rigtig
fromme, hellige folk.
Men denne tekst tjener også til ægtestandens pris, for
at vi skal vide, at den ikke alene er skabt af Gud, men vi
ser og erfarer her, at den også beskyttes af Gud; ligesom
jo det sjette bud ikke alene forbyder horeri og utugt, men
også er ligesom et gærde og en befæstning for ægtestanden, så denne ikke skal krænkes.
Abimeleks tale, hvori han undskylder sig for Gud, er
vel værd, at vi flittig betragter og betænker den. Han fortvivler ikke straks efter den skrækkende lovprædiken, at
han af Herren hører: Du skal dø; men først anfører han sin
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uskyld, dernæst har han godt håb til Guds retfærdighed,
det er, til hans nåde og barmhjertighed.
For Guds retfærdighed er ikke en sådan streng vrede
eller hårdhed, som de har lært på universiteterne, hvormed
Gud fordømmer folk; men den er en sådan retfærdighed,
hvormed han forbarmer sig over de elendige og beskytter
dem mod uretfærdig vold, og straffer dem, som er skyldige
og har fortjent straf. For begge dele er rette, både at straffe
de skyldige og beskærme de uskyldige. Den, der erkender
Gud på denne måde, at han sådan er retfærdig, han vil let
kunne modstå samvittighedens skræk og finde trøst at
holde sig til.
Hertil hører også, hvad Abimelek fremdeles siger, at
han havde gjort dette i hjertets oprigtighed og med uskyldige hænder; det er, hertil hører en god samvittighed. Men
fordi de, som følger synden og sit kød, ikke kan have en
sådan, så er det fornødent, hvis de skal omvendes, at de
først forfærdes, og det ikke så lidt eller let, men sådan, at
de ikke véd, hvorhen de skal vende eller dreje sig, som vi
kan se på Peter og David. Fordi disse véd sig skyldige,
undskylder de sig ikke; men da de erkender sin synd, bliver de hel heftig bedrøvede og ydmygede, og griber dog
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alligevel til sidst Guds nåde og barmhjertighed, og bliver
sådan forenede med Gud ved troen, som holder sig til midleren.
Men hvorfor tog Abimelek hele folket med i sit svar,
da dog han alene tiltales? Han siger ikke: Vil du ødelægge
mig, som er retfærdig? Men han siger: Vil du slå et retfærdigt folk ihjel? Derpå kan man svare, at han må have haft
mange tjenestefolk, og at Sara blev ført til ham af andre,
så altså ikke alene kongen, men også folket syndede.
Men dog er dette troligere og sandsynligere, at den
fromme konge havde godt skøn på åndelige ting. Derfor
har han sluttet af andre eksempler og af erfaringen, at ofte
et helt folk straffes for en ugudelig konges skyld, ligesom
også Gud ofte velsigner et helt land for en from fyrstes
skyld. Sådan skænkede han ved Na’aman hele Syriens
land lykke og frelse; men for de synders skyld, som David
begik, slog han hele Israels folk. Dette har da også hedningerne lært af erfaringen, ligesom Hesiod har skrevet nogle
vers om, hvordan ofte en hel by straffes for ét menneskes
synd. Og Horats siger med rette: Undersåtterne må undgælde for fyrsternes dårligheder.
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Da derfor Abimelek ville undskylde sig og bede Gud
om afvendelse af, hvad han havde forskyldt, tjente dette
ham vel dertil, at han ikke alene taler om sin person, men
også om hele folket. Dernæst er det også sandt, at der i
riger og lande ingen større skade kan ske, end når fromme
og gudfrygtige fyrster dø.
Men kongen lader sig ikke nøje med at anføre sin
uskyldighed; men han fortæller også, hvad der gav ham
anledningen, og lægger skylden på andre. Abraham, siger
han, har uden tvang, af sig selv erklæret, at kvinden var
hans søster; ja, da hun selv blev spurgt, erklærede også
hun, at hun var hans søster og ikke hans hustru. Hvorfor
løj de sådan? For havde jeg vidst, hvordan det i virkeligheden forholdt sig dermed, havde jeg aldrig gjort dette.
Hvad skal vi nu her give for svar? Både Abraham og
Sara anklages af den fromme konge; derfor må enten kongen lyve, eller Abraham og Sara have syndet. Derpå svarer
jeg sådan: De hellige, hvor store de end er, er dog ingenlunde altid at undskylde, som om de ingen synd havde. For
skønt Abraham er fuld af tro, så er han dog her faldet af
svaghed og frygtede. Ja, siger du, han havde årsag dertil;
for sodomitternes ynkelige ulykke havde lært ham, at han
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måtte frygte, også hvor det var ganske sikkert. Og skønt
denne årsag til frygt ikke kan foragtes, og Abraham ikke
ganske kan slå den af tanker, undskylder den ham dog slet
ikke.
For først var denne frygt i sig selv synd, og, som det
plejer at gå, af denne synd følger straks en anden, nemlig
at han lyver og også lærer sin hustru at lyve. Men dette er
sådanne synder hos de hellige, som forlades dem, og ikke
tilregnes dem. Johannes siger i 1 Joh 1, 8: Hvis vi siger, vi
har ikke synd, bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i
os. Og vi har en trosartikel, i hvilken vi siger: Jeg tror syndernes forladelse. Derfor vil vi ikke ganske undskylde
Abraham, men vil også indeslutte ham med i den syndige
slægt, med hvem det er sådan fat, at om den end ikke er
ganske ugudelig, har den dog alligevel endnu synd tilovers
i sig. For det kan man bevise deraf, at Gud selv ikke undskylder Abraham, men antager kongens undskyldning.
Sådanne synder begår de hellige daglig mange af, for
de rives også ved mange lejligheder hen, så de falder i
synd. Men mellem disse og de ugudeliges synder er der en
forskel; for de ugudeliges synd fornægter troen og strider
mod den erkendte sandhed. En sådan er ikke Abraham, og
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dog føler han loven i sine lemmer, som undertiden river
ham bort fra den rette vej, nemlig når han ikke står i troens
kamp og strid, når dagene er onde og trængslens tid er for
hånden, som vi jo også daglig erfarer på os selv.
Derfor skal I vel mærke det, at de hellige, ikke altid
kan undskyldes fra alle synder. For dette tjener til vor
trøst, at vi ihukommer, at også de har været kød og blod
og følt sine lyster og begæringer, som arvesynden også lader blive tilbage i dem, som ved troen er genfødte.
Men her opstår et andet spørgsmål, nemlig, hvorfor
Gud lader sådan synd ske af sine, og hvorfor han sådan
lader dem støde an? På dette spørgsmål svarer man med
rette med det, som følger deraf; nemlig: Gud lader det ske
sådan, for at han derved kan få anledning til mange gode
ting. For de hellige eller troende falder ikke, for derved at
ødelægges, men for at Gud derved kan give dem rigelige
goder, idet han overøser dem med langt større gaver, som
skrevet står i Rom 8, 28: Vi véd, at alle ting tjener dem til
gode, som elsker Gud. Der tilføjes forklaringen, at selv
synder og skrøbeligheder må tjene dem til gode.
For at Gud tilskikker os trængsel og kors i den hensigt,
at det skal være os tjenligt og godt, derom må ingen tvivle;
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for vi kender jo Paulus’ ord i 2 Tim 2, 12: Holder vi ud,
skal vi også være konger med ham. Ja, hvad endnu mere
er, Gud vil endog lønne og gengælde os trængslen.
Israels sønner solgte sin broder Josef; han føres som
en købt træl til Egypten, og ved horkvinden anstiftes der
en ny ulykke for ham; men til sidst frelstes han med stor
hæder og siger med rette til sine brødre: I tænkte ondt mod
mig, men Herren tænkte det til det gode, 1 Mos 50, 20.
Men som jeg har sagt, må ikke alene den ulykke, som
vi lider, og som tilføjes os af andre, tjene os til gode, men
også det onde, som vi selv gør. Men, siger du, hvordan går
da det til? Svar: Sådan at et fromt og gudfrygtigt menneske, når han ser sit fald, beskæmmes derved, så dette fald
fra først af bevirker, at et sådant menneske ydmyges og
dernæst også flittig og brændende må påkalde Gud. Derfor
siger Salomo i Ordsp 24, 16: En retfærdig kan falde syv
gange og stå op igen; for de forbliver ikke i synderne, men
sukker og sørger derover. Og vor fordærvede natur, som
endnu hænger ved vort kød, tvinger os altid til at blive os
selv fjendske, fordømme os selv og sige med Paulus i Rom
7, 24: jeg elendige menneske, hvem vil fri mig fra dette
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dødens legeme? Herre, borttag eller korsfæst vort kød! Sådan tager troen til i anledning af de synder og skrøbeligheder, som endnu er tilovers i vort kød.
Sådan fører Gud sine hellige underfuld. Hos en ren beviser du dig ren, og hos en forvendt beviser du dig fortrædelig, Sl 18, 27. Men dette må man ikke forstå sådan, som
om vi mente, at synden var noget godt. For synden i sig
selv er og bliver ond; men hos de hellige bliver den en anledning til det gode, efter ordet Sl 18, 21: Hos en from beviser du dig from. For alt, hvad de hellige gør, det helliges;
det er, om end de, som er hellige og retfærdige eller tror
og frygter Gud, falder, så bliver dog alligevel deres tro derved øvet og forøget. Så underfuld er Gud i sine hellige.
Sådan anfægtes Abraham, der endnu har en brændende tro, så han frygter for, at der kunne tilføjes ham
skade på legeme eller liv, og giver ved sin løgn anledning
til, at hans hustru fratages ham. Det er nu synden og skrøbeligheden hos ham; men hvad for en frugt følger der af
dette fald? Dette at bønnen og troen atter stærkt opflammes af ham, og hans hustru atter gengives ham; desuden
forenes han med den fromme konge Abimelek og bliver
hans gode ven, så han ved denne anledning stedse mere
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må oplyses og komme til en mere fuldkommen gudserkendelse, og for at også Abrahams bøn kan hjælpe ham dertil.
Desuden fik Abimelek kun døden og straffen at føle, og
det ikke til fordømmelse, som det ser ud til, men for at Gud
kunne få anledning til fuldkomment at berede ham og indlemme ham i Abrahams kirke.
Dette er Guds underfulde gerninger i hans hellige, det
er, i de troende, som ikke er ugudelige, heller ikke er hårdnakkede i synder, men dog ofte falder af svaghed; dette
fald må tjene dem til gode; for de er hellige.
Derimod siger Sl 18, 27: Over for den falske forstiller
du dig; for både deres fortjeneste og gode gerninger (for
sådan må jeg kalde det) tjener dem til det onde, for de misbruger Guds gode gaver imod Gud, som sin gode forstand,
at de er veltalende og lærde, stærke og skønne. De bliver
stedse mere forhærdede og forblindede i sit ugudelige væsen, og bliver til sidst så stolte, at de indbilder sig, de er
ligesom guder fremfor andre folk. For at de bruger Guds
gaver på en så forvendt måde, ser man åbenlyst hos dem.
Mig har det vel også ofte hændt, at jeg har stødt an og
i stor dårlighed foretaget mig mange planer. Derfor har
også Gud, som styrer alt, ikke ladet sådant lykkes. Da er
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jeg da blevet beskæmmet, er begyndt at hade mig selv og
vredes på mig; og når jeg sådan er blevet ydmyget, har jeg
sidenhen så meget omhyggeligere vidst at vogte mig for at
bedrages ved mit eget køds råd, og har holdt mig flittigere
til ordet. Men Gud har jeg hjertelig takket, at han så underfuldt har forandret mit råd og skænket en anden udgang, som har været meget bedre, end sådan som jeg
havde tænkt og rådslået. Sådan gik det, da vi var i Schmalkalden, at vi ganske nægtede at møde på pavens koncilium; men meget bedre havde det været, om vi ikke havde
nægtet det sådan, det vil da sige på den betingelse, at det
havde kunnet afholdes på rimelig og retmæssig vis.
Sådan går det fra først til sidst i hele vort liv; vi gør
ofte meget, råder og siger meget, som ikke duer, men derved ydmyger Gud sine hellige og vender det til større goder og forbedring, hvilket han måske ikke havde gjort, om
der ikke havde været sådanne skrøbeligheder og mangler
hos os.
Dette er teologiske sager, som vi ikke siger til de pavelige jurister og sofisterne, som med flid forfalsker og
bespotter denne vor lære. Men vi siger dette til de hellige
og troende, som ikke følger sit kød, men dog er besværede
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med synder, ikke af ondskab, men af svaghed. Om disse
nu er faldet, skal de derfor ikke fortvivle, men skal ihukomme Guds råd, der fører sine hellige underfuldt, det er,
fører og styrer dem efter sit underfulde råd. Det er jo såre
underligt, at han lader sine hellige falde, så de skal ydmyges, deres tro og bøn opflammes, og sikkerheden bortjages
fra dem. For det ord er sandt, som Paulus siger i Rom 8,
28: Dem, som elsker Gud, de udvalgte børn, tjener alle
ting til gode, og som Sl 18, 26 siger: Hos en from beviser
du dig from
Sådan findes på dette sted også hos Abraham en fejl,
at han forsynder sig; men dette bliver en anledning, hvorved kongen og hans rige omvendes. Dette er sandelig en
underlig gerning af Gud, som omgås underlig med sine
hellige og fører dem underlig, for at opretholde dem i
gudsfrygtens hellighed og troens fasthed og bestandighed.
Denne tro ville ganske falde hen, hvis ikke denne svaghed
forblev hos de troende. For de ville hovmode sig og blive
stolte af Guds store gaver og nåde.
Ligesom vi jo ser på de ugudelige, som vender sine
gode gaver til sin egen skade og derved gør sig anledning
til det onde. For de roser sig af sine goder, takker ikke Gud
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derfor, hjælper heller ikke sine brødre og næsten dermed,
men mener, at de er guder og herrer over andre folk. Ligesom derfor alle ting tjener de hellige til gode, sådan må alt
tjene de ugudelige til det onde.
Men du skal på dette sted også mærke, at Gud ingen
lovfjende er. For han begynder sin rettergang ved loven:
sidenhen, da han hører, at han er uskyldig, absolverer og
trøster han atter Abimelek, og velsigner ham på mange
slags vis. Dette er den rettergang og orden, som Gud plejer
at holde, og det er også den rette rettergang. Abraham og
Sara kom også ved sin synd i fare; men denne fare var en
anledning til noget godt. For ved denne anledning sluttede
kongen sig til Abrahams hus og menighed.
v6-7. Gud svarede ham i drømmen: »Jeg ved godt, at du gjorde
det i god tro, og det er også mig, der har hindret dig i at synde
mod mig; derfor lod jeg dig ikke røre hende. Giv nu manden
hans kone tilbage, for han er profet. Han kan gå i forbøn for
dig, så du kan beholde livet. Men du skal vide, at hvis ikke du
giver hende tilbage, skal du og alle dine dø.«

Dette er en skøn, liflig prædiken, hvori Gud selv med sin
egen stemme absolverer og frikender kong Abimelek fra
al skyld. Jeg véd, siger han, at du gjorde det af et oprigtigt
hjerte, det er, jeg véd, at du oprigtig frygter mig og ikke
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vil gøre noget mod min vilje af ondskab; derfor har jeg
også forhindret, at du skulle ikke synde for mig. Men at
jeg i begyndelsen tiltalte dig noget hårdt, det gjorde jeg af
den grund, som sidenhen følger, nemlig for at Abraham
kunne få trøst, og for at du kunne komme til en mere fuldkommen erkendelse af Gud, ved at holde dig til Abrahams
hus. Derfor har min hånd været over dig, at du ikke skulle
synde for mig.
Disse ord vidner om en særlig nåde. Som om Gud ville
sige: Jeg er dit skjold og din vogter, som bevarer dig, så
du ikke alene ingen skade lider på legeme, gods og ejendom, men meget mere så du ikke tager skade på sjælen.
Derfor syntes du i begyndelsen, at jeg vrededes på dig;
men i virkeligheden vredes jeg på den måde på dig, at jeg
sidenhen ikke mere behøver at vredes, og holder sådan
selv min vrede tilbage, så du må være uden synd, og Abraham kan få trøst, og hele dit rige omvende sig. Hvordan
kunne vi dog forestille os Gud mildere og venligere?
Derfor er jøderne grove æsler, som på dette sted har
udfundet, at denne fromme konge af Gud blev slået på legemet, så han ikke kunne røre Sara. Men her hører du no-
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get ganske andet, nemlig at Gud ikke straffer ham på legemet, men bevarer hans hjerte kysk; for hos folk, som ellers
er plagede, kan dog hjertet ligesom brænde af ond lyst.
Derfor skal man vel mærke denne tekst, nemlig at Gud bevarer sine hellige, så de ikke synder imod ham.
At nu Gud i drømmen taler med Abimelek med så
mange ord, er et særligt tegn på nåde og barmhjertighed,
ligesom det derimod er et tegn på Guds vrede, når han, tier
stille. For skønt Gud taler i vrede for at straffe folk, så er
dog alligevel hans nåde derhos, fordi det er umuligt, at
folk ikke skulle forbedre sig og blive frommere ved ordet.
For Gud er ikke en unyttig og forgæves taler, alt, hvad han
siger, er lutter store ting, og går ikke af uden frugt.
Abimelek havde i Abraham kun set en fremmed og landflygtig; men af den prædiken, som Gud holder for ham,
erfarer han, at Abraham er en Guds profet, det er, at han er
en herlig Guds tjener, så verden intet større eller herligere
har, al den stund Gud selv har befalet ham at lære og undervise verden om Gud og i verden samle Gud en kirke og
menighed ved hans ords prædiken.
Dengang levede endnu Sem, Salah og flere andre patriarker; men Abraham var alene den mand, hvis hus Gud
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havde udvalgt til at være kirken, og hvilket han havde givet den forjættelse, at i hans afkom skulle alle jordens
slægter velsignes. Derfor erklærer og udråber Guds
stemme selv om ham, at han er den ypperstepræst, hos
hvem man visselig skal finde Guds ord, syndernes forladelse og det evige liv.
Deraf kan vi forstå, hvilken stor anseelse Abraham sidenhen må have nydt hos denne konge, al den stund han
hører, at han af Gud selv kaldes en profet. Derfor har han
antaget ham på det allervenligste, og af ham hørt den himmelske visdom om Guds søn, som skulle fødes af Abrahams slægt og forløse menneskeslægten, således ophæve
forbandelsen og bringe evig velsignelse.
Sådan sættes Abraham ved Guds stemme til biskop og
lærer, men kongen med sine borgere eller undersåtter er
disciplene og tilhørerne. Og Gud velsignede dette sted, så
Isak undfangedes og fødtes dér, og Helligånden gives hedningerne og ikke de omskårne, skønt disse hedninger af
Guds ord var undervist og belært, så de vidste og troede,
at der ikke var nogen anden Gud end han, som skulle fødes
af Abrahams omskårne folk.
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Dette er ret egentlig de store goder, som følger med ret
lære, nemlig Guds ære, De Ti Buds opfyldelse, forløsning
fra død og Helvede. Derfor ser da de fromme godt, hvorfor
Moses har skrevet disse ting, nemlig for at derved troens
forjættelse skulle bekræftes og også hedningerne komme
til at tilhøre Abrahams kirke, skønt de ikke var omskårne.
Sådan forbliver denne veksel altid i verden: Sodomitterne,
som er ubodfærdige, falder og fordømmes, men Gerars
land omvender sig. Sådan går det også nu til dags: nogle
forhærdes og forblindes, men atter findes der nogle, som
tror ordet og oplyses derved.
Men når Gud siger, at Abraham skal bede for kongen,
da ser du, hvor skønt Skriften altid stemmer overens. For
den stiller altid nådens og bønnens ånd sammen, Zak 12,
10. Derfor er nu Abraham en profet, for at han skal lære
verden den rette, sande gudserkendelse, og er tillige også
præst, for at han skal bede, ikke alene for sig selv, men for
sin kirke, ja også for de hedninger, som holder sig til denne
hans kirke. For at Gud siger: Han skal bede for dig, ved
dette ord kalder han kongen og hans undersåtter til Abrahams kirke, og sådan bliver et hedensk menneske, ligesom
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et vildt oliventræ, delagtig i saften i det sande, fede oliventræ, ja indpodes deri, Rom 11, 17. Men, Abraham prises
sådan af Gud som en stor, høj lærer og en, der kan bede
kraftig og alvorlig.
Men, siger du, hvorfor gør da ikke Gud dette uden
Abraham? Hvortil behøves så mange ord? Svar: Gud ærer
den, som ærer ham, og fordi Abraham har bekendt Gud,
så bekender Gud ham igen, og pryder og priser ham med
et såre skønt og herligt vidnesbyrd, underkaster ham kongen og hele kongeriget, så de må blive hans disciple.
Om bønnen har vi ofte talt, nemlig at Gud er beredt til
at give alt, som er os fornødent, men at han dog har befalet
os at bede, efter det ord: Bed, så skal I få, Joh 16, 24. Men
vi skal ikke alene bede for vor egen skyld, men også fordi
vi derved yder Gud hans tjeneste. For den, der beder, han
bekender, at Gud er nådig og barmhjertig og forlader synderne. Ligesom derfor i kirken ordet altid skal læres og
indskærpes, det er, flittig indprentes, sådan skal også bønnen bestandig øves, så Guds nåde rigelig må være hos os,
og de gaver, som er begyndte i os, forøges, så Guds ære
altid tiltager og bliver stor.
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Men hvorfor gentager Gud til sidst denne trussel?
Svar: fordi de, som er forstokkede, altid atter falder tilbage
i synden, sådan som Farao, skønt han så ofte formanes,
dog ikke afstår fra sit tyranni. Saul retfærdiggør også ofte
David og priser ham, fordi han er from, men anklager sig
selv; dog bliver han alligevel ved at handle på sin gamle
vis, ja tager sig til at ville dræbe David. Sådan falder kornet vel også i den stenede jord, men bliver uden frugt der.
En sådan, siger Gud til Abimelek, skal du ikke være; ellers
skal du dø. Der er mange, som vel vogter sig for ydre forargelser; men dog bliver de til sidst sikre. Og sofisterne
har denne onde og urigtige lære, at endog kun en eneste
gnist kærlighed er nok til at få det evige liv, véd således
ikke, at man daglig må høre og indskærpe ordet, og at man
også uden ophør må holde ved med bønnen, såfremt vi vil
bestå i nåden. Derfor tjener denne trussel, som her gentages, til at formane og opvække kongen til at forblive i den
nåde, som var ham givet; men hvis han ville synde, truer
han ham med døden. For de, som er sikre, ødelægges af
sig selv.
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v8. Om morgenen tilkaldte Abimelek alle sine folk og forelagde
dem hele sagen, og mændene blev meget bange.

Med omhu må man mærke disse ord; for her foreholdes os
et såre skønt eksempel på bod. Abimelek opsatte ikke fra
den ene dag til den anden forbedringen af sin begåede gerning, sådan som vi plejer at gøre, idet vi gerne tøver længe
dermed. For når vi kommer i en andægtig stemning, så lover og tilbyder vi os til, fra nu af at forbedre os. Abimelek
hører i drømme denne prædiken, at han skal vogte sig for
synder; så snart derfor dagen bryder frem, kalder han hele
hofpersonalet sammen og foreholder dem, hvad der er
hændt. Dernæst kalder han også på Abraham og giver ham
hans hustru tilbage. Han, som forhen var konge, bliver derfor nu biskop i sit rige og udbreder Guds frygt og erkendelse, også blandt sine tjenere og undersåtter, så de også
skal lære at frygte Gud og holde hans ord i ære.
Men nu er dette en stor og høj Guds nåde, når en konge
bliver lærer, det er, hvor en from og gudfrygtig øvrighed
hjertelig antager sig den sande religion. Abimelek havde
også før Abrahams ankomst erkendt Gud og regeret sine
undersåtter gudfrygtig; men denne gudserkendelse havde
endda kun været en mere almindelig; men nu, da han hører
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Abraham, lærer han ligesom at betragte Gud noget nærmere, al den stund han nu véd, at Abraham skal blive det
velsignede afkoms fader. Denne gudserkendelse udbreder
han også blandt sine undersåtter.
Der er nu til dags mange, som siger, at de ville antage
evangeliet, hvis kongerne selv blev dets forkyndere; men
fordi de almindelige præster er så elendige, fattige, foragtede og ganske simple mennesker, så skulle det være årsagen, hvorfor fornuftige og forstandige mennesker foragter
sådanne præster. Men de, som siget dette, lyver deri. For
de ugudelige foragter og forsømmer altid ordet, hvad enten englene fra himlen forkynder det eller kongerne i verden.
For hvad mangel har de vel derpå hos os? Har ikke
hans højhed, vor nådigste herre og fyrste, hellig ihukommelse, Johan, kurfyrste af Sachsen, i året efter Kristi fødsel
1530 på rigsdagen i Augsburg offentlig bekendt og forkyndt Jesu Kristi evangelium, i kejser Karls og alle rigets
stænders nærværelse? Og ikke han alene gjorde det, men
mange andre med ham og efter ham.
Derfor er denne undskyldning, som de foregiver, forgæves og falsk. For ville end Gud sende nogle engle fra
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himlen, sådan som han gjorde i Sodoma, ville de ugudelige dog ikke tro. Derfor lad kun dem fare med deres djævelske talekunst, som foregiver, at lærerne og præsterne er
simple folk, og venter, indtil de kan få sine, herlige og
store, mægtige ordets forkyndere, som jøderne også sige i
Joh 7, 48: Mon nogen af de øverste har troet på ham, eller
nogen af farisæerne? Men denne hob, som ikke kender loven, er forbandet.
Men til sidst vil denne djævelske undskyldning, hvormed de ugudelige vil besmykke sin forhærdelse, gå til
grunde, og Gud vil visselig straffe denne store foragt for
sit ord. For hvad hjalp det vel, at englene kom til Sodoma,
at Lot var en from mand og af en god, ustraffelig vandel,
så hans medborgere intet kunne straffe eller dadle hos
ham?
Men der er endnu andre, som kommer frem med en
anden undskyldning for sin foragt for evangeliet. Hvad
godt, siger de, er vel kommet deraf? Dette skal være ligesom en mægtig murbrækker, hvormed de vil undertrykke
hele vor lære. Mod sådanne forargelige ord skal man forvare de frommes hjerter. For hvorfor hører de ikke, hvad
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Paulus siger i 1 Kor 1, 26, nemlig at ikke mange fornemme, ikke mange vise er kaldet. Men idet han siger, at
ikke mange sådanne er kaldet, indrømmer han dog, at
nogle kunne være kaldte. Sådan antog på Abrahams tid
ikke mange konger den sande lære; men dog antager
Abimelek den og bliver lærer i sin kirke.
Sådan var der på rigsdagen i Augsburg mange fyrster,
som fordømte og forbandede vor lære; men dog var også
Johan, kurfyrste af Sachsen dér, som med højt mod bekendte den herre Kristus for al verden.
Men spørger du, hvad godt der er fulgt eller kommet
af vor lære, så svar mig først derpå, hvad godt der fulgte
af Lots lære, som han holdt i Sodoma? Jo, at ilden, som
faldt fra himlen, fortærede og opslugte dem, da de uden
frugt og forgæves havde hørt ordet. En sådan straf vil i sin
tid også træffe vore foragtere, og vi ser, at de dag for dag
stedse bliver mere forblindede og afsindige. Dette er begyndelsen til deres fald. Men dette skal I vel mærke, for at
I dermed kan møde Djævelens debatkunst og undertrykke
den, med hvilken han forblinder mange folks øjne og hjerter.
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Men verden går det ganske anderledes, som det hedder
i det tyske ordsprog: Hvis du bar en på ryggen lige til Rom,
og blot satte ham hårdt ned uden for byens port, så var al
tak mistet. Vor lære forløser alle folk fra Satans store plage
og tyranni, fra synden, fra den evige død, dertil fra utallig
meget afskyeligt afguderi og pavens falske lære og fra den
tunge byrde, som lå på de stakkels samvittigheder. Men
disse Guds store, utallige velgerninger ser den utaknemlige verden ikke. Men når der forefalder en eller anden
ringe ulempe eller ringe skade, at der enten er nogle, som
med vold tilraner sig kirkegodserne, eller der findes nogle,
som taler eller lever noget for frit, det kan de udpynte og
overdrive over al måde. Men sådanne mennesker er ikke
disciple af evangeliets lære, men hører alene på det, som
ondt er og i det ydre viser sig svagt og skrøbeligt, og hvad
de blot ser på evangeliets lærere og tilhørere, det trækker
de frem efter hårene, for derved at bespotte, beskæmme og
undertrykke læren.
Men hvorfor dadles og bespottes ikke også Abrahams
embede, på hvilket Sodomas fald og undergang fulgte? Og
var sodomitterne blevet i live, så havde de uden tvivl lagt
hele skylden på ham, nemlig at han boede alt for nær ved
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dem. For at de var forløst ved hans bistand, havde de for
længst ganske glemt. Så plejer verden at bære sig ad.
Men ved verden forstår jeg ikke alene de mennesker,
som er af ganske ringe stand, men de allerbedste, som er
fornemme, vise, ærbare og fromme. Dem er det, som især
tager anledning af en ringe skade eller ulempe til at
glemme alle, selv de største velgerninger, og derefter dømmer om evangeliets lære og begynder at hade den.
Og, Gud bedre det! Vi selv, som har ordet og roser os
deraf, lader os ved hel ringe skade bevæge til let at forglemme andre Guds velgerninger. Mig har vor herre Gud
givet et sundt legeme til mit halvtredsende år, har givet
mig hustru og børn, og, hvad der endnu overgår alt dette,
han har givet mig en rigelig erkendelse af sit ord. Men når
nu min blodgang eller stensmerterne plager mig, da kan
denne ene ulykke bevirke, at jeg glemmer alle andre gaver,
som Gud har forlenet mig. Sådan giver Gud verden sol,
regn og flere andre gaver, som er nyttige og gode; men når
der i ti eller tolv år én gang indtræffer en pest eller dyrtid,
bliver der stort skrig og klagemål, og mennesker glemmer
straks de forrige års velsignelser. Men det er et tungt kors,
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når man skal leve i menneskers så store ondskab, som foragter Guds velgerninger.
Vi skulle rimeligvis gøre det modsatte, nemlig at vi
lærte at tåle og overvinde den lille skade, som alligevel
ikke så ofte indtræffer, med Guds store, mangfoldige velgerninger, hvormed han daglig overøser os. For hvad er al
skade, om man samler den i én hob, mod denne ene gave,
at Gud har åbenbaret os sit ord? Er det da ikke fordærvelige, onde mennesker, som for en ringe skades skyld foragter så utallig mange goder, som man har af den sande
lære?
Hvor meget bedre siger Paulus derom i 2 Kor 4, 1718, at vor trængsel, som er stakket og let, bringer os en
evig og over al måde vigtig herlighed, idet vi ikke har de
synlige ting for øje, men de usynlige. Men det er forgæves,
at Paulus prædiker dette; for verden tror det dog ikke, men
er bestandig bundet til det synlige. Det usynlige derimod
foragter den og anser det for intet. Den nådige, barmhjertige fader har givet os sin søn, der er død for vor synd. Han
kræver nu atter af os, at vi skal bekende hans navn for verden og endog miste vort liv for hans navns skyld, og forjætter os, at det skal komme derhen med os, at på dette
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ringe kors og denne korte lidelse skal følge den evige hvile
og en herlighed, som er over al måde stor og vigtig. Og
hvad kan dog være kosteligere end denne forjættelse, som
tilsiger og forsikrer os en så aldeles sikker forløsning fra
den evige død? Det er jo allerede desuden alligevel sådan
fat med vort liv, at vi til sidst må dø; hvorfor ville vi da
ikke meget hellere dø for Kristi navns skyld?
Men vor natur tillader os ikke ret at sammenligne de
store goder med den ringe skade. Kødet gør efter sin natur
intet andet, end altid at fordunkle Guds utallige store goder
med skaden eller ulykken, som dog har en ende og visselig
er forgængelig.
Derfor skal vi altid have registeret på Guds velgerninger for øje, både de naturlige eller legemlige og de åndelige, så vil vi se, at hvor der er en eneste dråbe ulykke, der
er der et helt hav af Guds velgerninger derimod. Sådanne
velgerninger skal vi fremstille ret store for os selv med
Guds talekunst, som Paulus hel herlig kan gøre. For han
sammenfatter og opsluger i ét ord alle slags fare og skade,
hvorover verden kan klage.
Ganske vist har de, hvem Gud har anbefalet prædikeembedet, ikke mange gode dage i verden, men forjages fra
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hus og hjem, dræbes, brændes. Men, siger du, er da det
ingen skade eller ulykke? Derpå svarer Paulus og siger:
Ganske vist er det ulykke og trængsel, men dog er det let
og stakket og skaffer en evig og over al måde vigtig og
uendelig herlighed. Dette ser Paulus og tror det; men verden vil hverken se eller tro det, men holder sig kun til det
nærværende. Om du derfor, som det tyske ordsprog siger,
bar den på ryggen lige til Rom, men satte den lidt hårdt
ned, så havde du mistet al din tak. Den vil ikke føle noget
kors, ja ikke engang en ringe splint ulykke, da den dog er
fuld af bjælker og især fordærvelig og besværlig for kirken.
Derfor skal vi, som er kristne, undertrykke og ringeagte disse Djævelens underlige og afskyelige sår, men derimod fremhæve Guds velgerninger. For i virkeligheden er
al ulykke ringe og kun et lille kors, når vi sammenligner
det med de gaver og velgerninger, som vi har fået ved skabelsen, forløsningen og helliggørelsen, og som i det kommende liv skal være endnu meget herligere og større.
Men nu vil vi atter gå tilbage til historien. Den jammer
og ulykke, som overgik sodomitterne, var såre stor, hvilken patriarken Abraham måtte se på; derfor trøster nu Gud
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ham med et andet eksempel, som ikke er sørgeligt, men
såre glædeligt og trøsteligt, nemlig at den hedenske konge
Abimelek bliver en biskop og selv ved sit hof forkynder
Guds ord. Han kaldte, siger teksten, ad alle sine tjenere, og
denne prædiken var ikke forgæves; for Moses tilføjer og
siger:
v8b. Og mændene blev meget bange.

Sådan holdes her skønt imod hinanden sodomitterne og
indbyggerne i Gerar. Abraham havde reddet sodomitterne
og de omliggende byer, og havde ikke alene vist dem
denne legemlige velgerning, men havde også lært dem den
rette gudserkendelse og den sande gudstjeneste. Desuden
tiede heller ikke Lot stille, der boede i Sodoma, men beflittede sig på at udbrede Guds erkendelse, og bekendte
offentlig sin tro. Men landets ugudelige borgere og indbyggere foragtede begge disse lærere, og frygtede ikke
alene ikke Gud, men foragtede ham også.
Men her ser du det modsatte hos geraritterne. Da de
har hørt ordet af kongen, frygter de, ydmyges og omvender sig til Gud. De vidste slet intet om den drøm, som deres
konge havde haft, havde heller ikke set den, men de tror
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ham, da han fortæller dem den, og optager den som Guds
ord og frygter, men dog sådan, at de derhos alligevel beholder håbet på Guds nåde, og gav Abraham rigelige gaver.
Dette fortæller Moses med korte ord, og udvikler det
ikke nærmere, sådan som de hedenske historieskrivere
plejer at gøre; for det vil han overlade til læseren. Men alt
dette havde til hensigt, at Abraham skulle trøstes derved,
idet han var blevet forfærdet ved sodomitternes eksempel,
så han mente, der ingen gudsfrygt mere var i verden. Men
Gud viste ham derved, at skønt altid den største del af verden er ond, dog Gud alligevel også har sin kirke deri, skønt
den er ringe og skjult.
Sådan trøster han også Elias i Kongernes Bøger. For
da han klagede over, at han nu var den eneste, der endnu
holdt fast ved den sande gudsdyrkelse, giver Gud ham det
svar, at der endnu var syv tusinde i live, som alle var
fromme og retskafne og tjente den rette, sande Gud, 1
Kong 19, 10.
Og fordi nu utaknemligheden og ondskaben hos borgere og bønder og ellers andre folk i alle slags stænder er
så såre stor, kommer vi også ofte på sådanne tanker, at vi
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mener, at verden må være ganske besat af Djævelen. Men
nu er det et såre sørgeligt syn, at fromme, gudfrygtige
folks hjerter skal bedrøves og plages sådan; men man må
fastholde denne trøst derved, som her foreholdes Abraham, nemlig at der dog alligevel lever nogle fromme og
hellige mennesker på jorden. For Gud er ikke uden sit folk;
han er en nådens og dommens Gud, derfor opretholder og
regerer han dem, som ikke er ubodfærdige, men ydmyger
sig og beder om nåde. Sådan siger Sl 12, 2, at de trofaste
er blevet få blandt menneskenes børn, det er så meget sagt
som så: Verden forkaster sandheden og ordet, ja er det bitterlig fjendsk; og dog siger Herren ved enden af den
samme salme, v. 6: For de fattiges jamren vil jeg nu stå op.
Sådan bliver der endnu altid nogle tilovers, som beholder
og antager ordet.
Da Kristus således var undveget fra Jerusalem, fordi
jøderne ville stene ham, kommer han dog tilbage til Jerusalem og siger til sine disciple i Joh 11, 9: Har dagen ikke
tolv timer? Det er så meget sagt: Med tiden kan menneskers hjerter forandres, og nogle kan forbedre sig og afstå
fra sin ondskab. Sådan er der altid omveksling og forandring i verden. På nogle byer forekommer der Abraham et
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såre sørgeligt skuespil, som såre bekymrer ham; men på
andre byer får han igen trøst. Her finder han i sin elendighed fromme gudfrygtige mennesker, som venlig optager
ham og holder ham i ære som en Guds profet.
Dertil kommer endnu en stor trøst, nemlig at Sara bliver frugtsommelig og giver ham sikkert håb om, at han nu
skal få en arving. Sådan beviser Gud rigelig, at han ømt
elsker sine hellige, det er dem, som tror hans forjættelse.
Ganske vist lader han dem prøves på mange slags vis, men
holder dog trolig, hvad han har forjættet. Derfor skal ingen
forsage, selv ikke i den højeste nød og trængsel, men vi
skal alle være fuldkommen visse på, at himlen før måtte
falde ned, end Gud skulle glemme sin forjættelse.
Dette skal man nu også mene om Lot og hans døtre,
skønt Moses intet siger om dem. For de har uden tvivl haft
tilhold hos Abraham som forjættelsens fader, af hvem de
nu ville høre trøst imod så megen og stor ulykke, som de
ganske uventet var kommet i. Desuden blev deres bedrøvelse nu lindret for dem ved omgang og samfund med de
geraritter, som frygtede Gud, mens derimod sodomitterne,
som Peter siger i 2 Pet 2, 8, ængstede de retfærdiges sjæle
ved, hvad de måtte se og høre, og Abraham selv, som den
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rette ypperstepræst og biskop, absolverede dem for den
blodskam, som de havde begået. For skønt denne gerning
hverken kunne undskyldes, så foreholdt han dem dog alligevel, at Gud var nådig, ville forlade synden og have tålmodighed med vor svaghed. Gjort er gjort. Hvad der er
sket, står ikke til at ændre, har han vel sagt til dem: derfor
kræver nu Gud intet mere af jer, end at I erkender jeres
synd, håber på hans nåde og barmhjertighed, som han vil
vise for det forjættede afkoms skyld, og trøste jer derved.
Men de børn, som fødtes af Lots døtre, har han vel
uden tvivl fået såre kære og venlig antaget sig dem, ligesom bedstefædrene plejer at elske sine børnebørn, og har
vel forjættet dem riger. Sådan have da også disse fået trøst
mod sin ulykke, ved hvilken de var blevet ydmygede; for
Abraham havde ikke kunnet give sig tilfreds, hvis han ikke
havde vidst, at Lot og hans døtre var forsonede med Gud.
Sådan har vi, som tror forjættelsen, en sådan Gud, som
nok prøver os; men denne prøvelse er let og varer ikke
længe, som Paulus i 2 Kor 4, 17 om vor trængsel siger, at
den er stakket og let. For vi bærer os ikke ad som de ugudelige, der sige: hvad godt er der kommet af evangeliet?
Men vi véd, at Abraham også troede på Gud; men hvad
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godt eller hvad nytte havde han deraf? Han måtte forlade
sit fædreland og drage ud i elendigheden og måtte der lide
uendelig megen ulykke blandt hedningerne. Alt dette holder verden for ondt, og vi nægter det heller ikke. Men vi
siger, at det er en stakket og let trængsel, hvis du derimod
ser hen til, at de goder, hvormed Gud begaver os, er over
al måde vigtige og evige.
Men det gør alene de troende, de nemlig, som alene
har det usynlige for øje og ikke det synlige, det er, som
med enfoldig ren tro hænger fast ved ordet. Og dog er det
også i det timelige sådan, at, som vi ovenfor har sagt, de
goder, som vi har af Gud, er vigtigere og herligere, end
den timelige ulykke kan være. Men hvor meget mere gælder da dette i kirken, hvor jo dette Kristi ord i Matt 11, 29
lyder: Min byrde er let, nemlig for dem, som tror mit ord,
og mit åg er gavnligt, når vi ser hen til Kristus, som har
forjættet at vederkvæge os, ligesom han fremdeles siger:
Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For disse ord: ”I skal
finde” viser, at de gudfrygtige en tidlang skal være uden
ro. Men denne urolige tid er kort; den sjælens ro derimod,
som de troende skal finde, skal være vigtig og evig.
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Her mangler det nu såre meget på, at de ugudelige enten skulle tro eller forstå dette; meget mere forstår de ikke
engang ret sine nærværende goder, som de daglig nyder.
For om de end i hele halvtreds år har levet hel rolig og
godt, og så en ringe feber angriber dem kun i nogle dage,
så glemmer de alle forrige velgerninger og bliver næsten
afsindige af lutter utålmodighed. Dette er en gruelig Satans forblindelse, som sådan formørker Guds velgerninger.
Jeg har meget imod Plinius af den grund, at han altid
beskylder naturen for kun at være vor stedmor og ikke meget mere vor rette moder, så han derfor har gjort et stort
skrig om de giftige dyr, om slanger, krokodiller osv.; men
de utallige mange goder, som man har af køer, okser, får,
fugle, fisk og mennesker, ser han ikke; ja, hvad mere er,
han ser hverken solen eller månen.
På denne måde taler ikke Skriften om skabningerne;
men Helligåndens talekunst, som den bruger, er denne, at
den gør trængslen og ulykken ringe, men de goder, som vi
har af Gud, store. Satan derimod plejer at gøre det modsatte, da det jo dog af sig selv er åbenbart og ligger for
dagen, at hvor der kun er én afskyelig slange eller drage,
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er der derimod vel tusinde køer, og er der én ulv, er der
derimod tusinde får.
v9-10. Så tilkaldte Abimelek Abraham og sagde til ham: »Hvad
er det dog, du har gjort mod os? Hvordan har jeg forsyndet mig
mod dig, siden du har bragt denne tunge skyld over mig og mit
kongerige? Du har gjort imod mig, hvad man ikke bør gøre!«
Og Abimelek sagde videre til Abraham: »Hvad var din mening
med at bære dig sådan ad?«

Da kong Abimelek er blevet forskrækket ved den guddommelige prædiken, og da hans synd er blevet ham åbenbaret, ydmyges han; men da han sådan er blevet ydmyget,
hører han syndernes forladelse og tager imod trøsten. Nu
fører han dertil også sin bekendelse, og derpå følger endelig til sidst alle slags gode gerninger, hvormed han også
beviste sin kærlighed mod dem, som var elendige og fremmede. Men denne bekendelses ord er ikke sådan at forstå,
som om kongen alene havde sagt dem. Det er en almindelig bekendelse af hele riget, det er, af kongen og hans undersåtter.
Og dette er et skønt, herligt eksempel på, at også før
Kristi fødsel, ja førend loven var blevet givet, mange mennesker uden omskærelse holdt sig til de omskårnes kirke
og er blevet salige. For Herrens veje er usporlige, som
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Paulus siger i Rom 11, 33. Og dette er en uforskammet
løgn af jøderne, at de indbilder sig, at Gud skulle have forkastet alle hedninger og alene vil erkendes og æres af de
omskårne.
Vor latinske oversætter har disse ord sådan, at meningen
af dem er den, at kongen dermed ville anklage Abraham.
Men han taler derom som en, der er uerfaren i åndelige
ting og anfægtelser. For kongen anklager ikke Abraham,
men han klager af et sønderslået og bedrøvet hjerte over
årsagen til denne store ulykke, og er en af dem, som med
Job i 23, 15 siger: Jeg må forfærdes for Herrens ansigt; jeg
betragter det, og frygter ham, og med David i Sl 19, 13:
Hvem lægger mærke til uforsætlige synder? Rens mig for
skjulte synder! Ligeledes som Jakob siger i 3, 2: Vi støder
alle an i mange ting.
For det er ingen spøg eller spas, når man hører Guds
ord. For det rører hjertet, og er ligesom et lyn, der med sin
store magt endog omkaster sådanne byer, som er såre faste, hvilket historien om Paulus’ omvendelse i ApG 9, 3
viser, da han på vejen til Damaskus blev slået til jorden.
Her hørte han ingen prægtige ord, men han følte, at hans
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ånd blev sønderknust, som Herren siger hos profeten Jeremias 23, 29: Er mit ord ikke så som ild, og som en hammer, der kan sønderslå en klippe? For Paulus var med et
forhærdet hjerte evangeliet så aldeles fjendsk, at han var
som en urokkelig klippe; og dog blev han sønderknust
med ordets hammer. For Herren døder og gør levende, han
fører ned til Helvede og fører op igen.
Derfor taler Gud ikke sådan med os, som et andet menneske taler; hans ord er som et tveægget sværd, Hebr 4,
12, hvormed hjerterne gennembores. Derfor bliver hjerterne ikke stolte, men ydmyges på det alleryderste. De roser sig ikke af sine gerninger eller fortjenester, men skammer sig over al sin gøren og finder intet hos sig, som de
kan holde imod Gud, men ser og føler godt, at for Gud er
selv deres gode gerninger urene og besmittede. Sådan har
man et herligt ord af Augustin, som i særlighed roses: Ve
menneskers liv, hvor godt og priseligt det også kan være,
om det dømmes uden Guds nåde og barmhjertighed.
I denne mening taler også kongen her. Han anklager
ikke Abraham, som om han selv var uskyldig og ikke
havde fortjent denne straf; han har en sønderknust ånd, og
fordi han hører af Gud, at han har syndet uden sit vidende,
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ser han sig nu om, hvad der kan være årsagen. Og da han
af Gud selv hører, at Abraham er en Guds profet, beklager
han sig for ham over sin jammer og ulykke. O, siger han,
du hellige profet, sig mig, hvad er dog min synd? Hvad har
jeg dog gjort, eller hvormed har jeg forsyndet mig, at jeg
er faldet i denne vildfarelse og har tænkt på at tage din Sara
til ægtehustru? For sådan plejer de sønderknuste hjerter at
gøre; de får ikke ro, før de hører, hvad der dog er deres
synd, så de kan finde hjælp og trøst imod den.
Men Abraham havde sagt, at Sara var hans søster.
Dette havde været anledningen til kongens synd. For
havde han vidst, at hun var Abrahams ægtehustru havde
han aldrig fattet de tanker, at han ville ægte hende eller
med magt tage hende fra Abraham. Derfor mener han nu:
Der må nødvendigvis være gået en anden synd i forvejen,
med hvilken jeg har fortjent at falde i denne synd. Derfor,
siger jeg, anklager han ikke Abraham, men han er forfærdet og bæver og søger at finde fred i sin samvittighed. Han
er sig intet bevidst, og føler dog, at han må have forsyndet
sig i et eller andet, efter Jakobs ord i 3, 2: Vi støder alle an
i mange ting; for vi synder også uden vort vidende i mange
ting. Derfor giver også Kristus i Matt 6, 12 os dette råd, at
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vi skal bede: Forlad os vor skyld, og byder os, at vi også
skal forlade andre deres skyld og fejl; for der bliver bestandig synder tilbage hos os, hvorfor vi daglig tiltrænger
forladelse.
Paven bjæffer og skriger med sine padder og hunde
heftig imod os, at vi fornægter eller forbyder gode gerninger; men vi siger og formaner hver eneste én, at man skal
gøre gode gerninger; men dette benægter og modsiger vi,
at man skulle kunne holde nogen slags gerninger, hvor
gode de også er, imod Guds domme. Og dette mener her
Abimelek; for en forfærdet samvittighed ser ikke hen til
noget andet end blot synden, og mister eller lader fare al
ros og tillid, hvor mange gode gerninger den så end har.
I denne mening skal man også forstå Gregors sprog,
når han siger: det sømmer sig for fromme hjerter, at de
erkender sin skyld også der, hvor der dog ingen skyld er.
Dette har paven, den Antikrist, udtydet sådan, at han derved kunne bekræfte sit tyranni, og har villet have, at man
skulle frygte ham på denne måde. Men det er urigtigt; for
det er kun for Gud, man skal erkende det for skyld, som
ingen skyld er, og ikke for mennesker. Jeg kan med sandhed sige, at jeg ikke har bedrevet hor, ikke stjålet; men jeg
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kan ikke i almindelighed sige, at jeg ikke skulle have syndet mod det sjette og syvende bud.
For her må jeg frygte for Guds dom, om jeg end intet
sådant er mig bevidst. For synden er dog ikke ganske udslukket eller begravet hos os, og Gud lader sig ikke nøje
med, at vi i det ydre med hånden har afholdt os fra synden;
men han fordømmer også hjertets onde lyst. Derfor er det
ret, at vi for ham erkender, at vi har skyld der, hvor der
ingen skyld er, det er, hvor vi ikke er os nogen bevidst. Vi
siger med rette med David i Sl 19, 13: Hvem kan mærke
vildfarelser? Rens mig af mine skjulte synder; for Gud har
også arvesynden imod os. Angående denne har paven intet
at sige over os, han er ikke Gud og ikke dommer over arvesynden. Når han derfor urimelig anklager os, skal man
gendrive ham hans klage, og dette tyranniske sprog, som
er kommet fra Satans mund, skal ikke finde plads hos os,
at de sige: Når vi siger, forordner eller fastsætte noget, som
i sig selv åbenbart er urigtigt, så skal man dog alligevel
frygte derfor, så man ikke overtræder det eller anser det
for urigtigt. Sig du derimod kun lige ud, at dette skal man
forkaste og holde for uret. Og i sådant tilfælde skal hverken Gregors eller noget menneskes magt og anseelse
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gælde noget. For paven er ingen Gud, så han skulle kunne
anklage os; men Gud er vi altid underkastede, og han alene
har i en sådan sag at anklage os.
Så har du nu her et eksempel på en sådan mand, som
såre herlig har bekendt og frygtet synden, hvor der dog ingen synd var, det er, hvor han ikke var sig selv nogen bevidst. Ganske vist havde han hørt absolutionen af Gud;
men et hjerte, som engang ret er blevet forfærdet, kan ikke
tilstrækkelig stilles tilfreds; det omtumles og plages altid
af sin bekymring og angst. Men skønt dette gør hjerterne
meget ondt, at de sådan plages, så behager det dog Gud
vel, efter sproget i Es 66, 2: Jeg vil se til den elendige og
den, som har en sønderbrudt ånd osv. Og at dette er meningen af denne bekendelse, kan man bevise deraf, at kongen anden gang spørger Abraham og siger: hvad så du på,
at du gjorde dette? Det ord: hvad så du på? Har en særlig
eftertryk. For at se tilkommer egentlig profeterne, hvem
Gud åbenbarer sin vilje ved syner. Som om Abimelek nu
ville sige til Abraham: jeg véd, at du er en profet; derfor
sig mig dog, har du ikke haft en særlig åbenbarelse om
denne min plan, så du efter Guds særlige befaling sagde,
at din hustru var din søster? Sandelig, der må derunder

1012

ligge skyld skjult, som hverken jeg eller mit folk er os bevidste; derfor beder jeg dig, at hvis vi skulle have forset os
eller forskyldt noget, du da vil sige os det, så vil vi gøre
bod.
v11–13. Abraham svarede: »Jo, jeg tænkte, der er nok ingen
gudsfrygt her på stedet, og så vil de slå mig ihjel på grund af
min kone. Og hun er virkelig min søster! Hun er datter af min
far, men ikke af min mor, og så blev jeg gift med hende. Og da
Gud lod mig flakke om langt fra min fars hus, sagde jeg til
hende: Overalt, hvor vi kommer hen, må du vise mig den godhed at sige, at jeg er din bror.«

Abraham gør to ting: han undskylder sig og befrier kongens samvittighed. Som om han ville sige: Gud har ikke
befalet mig det; heller ikke har jeg set noget profetisk syn;
derfor skal du ikke frygte. Men dette er den eneste sande
årsag til, at jeg har anstillet mig, som om Sara var min søster og ikke min hustru, at jeg, da jeg havde forladt mit
fædreland, også måtte drage fra Hebron, hvor jeg også opretholdt mig nogle år og havde sodomitterne til naboer.
Herren reddede også hele dette land ved mit sværd; jeg
ville også ved min bøn, med hvilken jeg indtrængende
trådte frem for Gud for dem, redde dem fra hans vrede,
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men kunne på grund af deres forhærdede ondskab intet udrette. Da jeg derfor så dette, må jeg bekende, at jeg tænkte,
der ikke længere på noget sted kunne leve mennesker, hos
hvem der endnu var nogen gudsfrygt at finde. Da jeg nu
frygtede for, at jeg kunne komme i fare for mit liv, troede
jeg, at jeg på denne måde kunne beskyttes og reddes. Sådan udfandt jeg dette råd, da jeg var fuld af jammer og
elendighed; derfor beder jeg dig, at du også vil tilgive mig
det.
Sådanne historier er værd, at man læser dem; for de
lærer os, at de hellige bestandig uden ophør er blevet dødede efter kødet; derfor er de såre nyttige, fordi vi deraf
lærer, hvordan vi rettelig skal beskikke vort liv. For hvor
meget lettere havde det ikke været, at række halsen frem
til skarpretteren, for at denne kunne have berøvet ham den
med én gang, end sådan daglig at dødes? Men et gudfrygtigt hjerte bliver ved sådanne eksempler lært og undervist
i tro, håb og alle kristne dyder; derfor skal man ofte læse
dem. For når en ny trængsel opstår, har Gud altid også nye
trøsteprædikener derved, som han holder for at lindre sådan forefalden trængsel dermed.
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Dette finder du intet af i de almindelige legender eller
helgenhistorier. For når disse kommer højest, priser de den
ugifte stand, da det dog havde været langt lettere for Abraham, om han ingen hustru havde haft, end altid at omtumles og plages med så megen ulykke. Men fordi han har det
visse håb, at Gud vil give ham arvinger og efterkommere,
bærer han det kors, som Gud Herren har pålagt ham, og
han lod sig slet ikke anfægte af, at denne stand er aldeles
uden noget helligheds skin.
Men efter at nu Abraham har undskyldt sig for kongen,
dermed nemlig, at han af frygt og i forvirring havde gjort
alt, hvad han gjorde i denne sag, efter så store trængsler;
for han tænkte, at også i Gerar det samme ugudelige væsen
og den samme synd herskede, som han havde erfaret i Sodoma og i Egypten; tilføjer han endnu en anden undskyldning, som angår Sara. Men hele denne lange undskyldning
tjener til at trøste kongen. For det hjerte, som ret er forskrækket, er det såre vanskeligt atter at oprejse. Dette indser Abraham godt, og bruger derfor flere ord. Min hustru,
siger han, havde en særlig grund til at sige, at hun var min
søster; for hun er det i virkeligheden; men ikke sådan, som
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du har forstået det. For jeg har ladet ordene falde anderledes, end jeg mente dem; ganske vist ikke, fordi jeg var dig
fjendsk; men jeg gjorde det af frygt. For det navn, at man
kalder en sin søster, er undertiden et egentligt navn, men
undertiden bruges det også i noget videre betydning. Jeg
har talt på denne sidste måde, idet jeg kaldte hende min
søster; men du har forstået det ganske ligefrem.
Men her opstår nu dette spørgsmål, hvordan han kan
sige, at Sara er hans faders, Teras, datter? For Moses siger
jo tydeligvis (kap. 11, 27.), at Tera havde tre sønner, Nakor, Haran og Abraham, og at Lot var en søn af Haran,
men at Lot var Saras broder. Men om Sara siger han ikke,
at hun var Harans datter, medmindre du ville sige, at hun
havde to navne, og at hun ovenfor i kap. 11. (v. 29.) kaldes
Jiska. Men da dette er noget for urimeligt, er vel den nærmeste vej, at vi mener, at hun var Harans steddatter, efter
hvem hun, da han døde før sin fader Tera, blev bragt i Teras hus og der opdraget, sådan at hun altså kaldes Teras
datter uden at være Harans kødelige eller rette datter, men
antaget som datter ved enkens giftermål. Følger vi denne
mening, så udelukkes allerede derved talen om, hvorvidt
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Abraham kunne tage sin broders datter til hustru; for at
ægte sin broders steddatter var ikke forbudt i loven.
Hvad der i teksten lyder: den tid Gud lod mig vandre
hid og did af min faders hus, betyder på hebraisk: den tid
guder lod mig vandre osv. Denne tekst er flittig at betragte
og vel at mærke. Der er ellers almindeligt, at flertalsordet
Elohim sættes for Guds navn; men på dette sted sættes til
flertalsordet Elohim også gerningsordet i flertal, som det
også står på latin. Jøderne bespotter og forfalsker, som
man véd, denne tekst sådan, at de foregiver, Moses skal
have talt sådan af ærefrygt for Guds majestæt. Men vi mener, at Moses her har haft netop de samme tanker, som
også i første kapitel af denne første bog v. 26, hvor Gud
siger: Lad os gøre et menneske, nemlig for derved at vise,
at der i den ene guddom er flere personer, nemlig Faderens, Sønnens og Helligåndens person. Og dette har vi
ikke opdigtet, men tager denne visdom af Guds ord, som
jo er åbenbart og klart, så vi ikke skal forfalske det, sådan
som jøderne gør, især fordi Skriften så skønt stemmer
overens, og Det Nye Testamente så klart beviser det
samme.
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Og uden tvivl ville Abraham med velberåd hu bruge
denne måde at tale på for kongen, nemlig for at lære ham
Den Hellige Treenigheds hemmelighed, at Gud er treenig
og dog én, og at kvindens forjættede afkom er Guds evige
søn. Dette har da også profeterne lært af Moses, som langt
flittigere har læst Den Hellige Skrift, end nu til dags vi eller jøderne gør, som læser Skriften sådan, at de stedse forblindes mere.
Det ord at vandre er bekendt, og Abraham vil derved
vise, at han drog ud af sit fædreland uden at vide, hvorhen
han ville komme. Han fulgte kun Herrens ord. Sidenhen
viste Herren ham dette sted i Kana’ans land. Der boede
han nu sådan, at han intet havde til eje, og måtte flakke
omkring, snart her, snart der. Kort sagt, han vil vise, at han
efter Guds vilje og på hans befaling drog sådan omkring i
fremmede lande, så ikke Abimelek skulle tro, at han måske var fordrevet, og at det sådan var hans egen skyld, at
han sådan måtte flakke omkring. Det er, siger han, Guds
råd og vilje, der sådan tvinger mig til at drage omkring;
ellers var jeg vel forblevet hjemme hos mine.
Her må det også mærkes, at Abraham siger, at han
med stor ærbødighed havde talt med sin hustru, at han
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ikke strengt havde befalet hende det, ikke sagt: Du skal
uden videre adlyde mig, dertil vil jeg tvinge dig, jeg vil
have det af dig; men han siger: jeg beder dig, og antager
gerningen af hende ikke som en lydighed, men som en velgerning, som af en person, der var højere end han selv,
efter Peters lære i 1 Pet 3, 7: I mænd skal vise jeres hustruer ære. Men hvorfor har Moses skrevet dette sådan?
Svar: det har han gjort, fordi han derved ville foreholde os
et eksempel på et såre godt ægteskab, hvilket ganske vist
er en sjælden fugl på jorden, men en velbehagelig ting
både for Gud og mennesker.
Derfor formaner også Peter just med dette eksempel
ægtefolkene, at de skal lære at elske hinanden indbyrdes
og omgås beskedent og høflig med hinanden, ikke sådan
som de nu plejer at gøre, idet mændene næsten er som løver i sine huse, uvenlige og hårde mod sine hustruer og
tjenestefolk; sådan vil også hustruerne overalt have styret
og anser ikke sine mænd på anden måde, end om de var
deres tjenere. Men dette er dog en tåbelig ting, at en mand
vil vise sit mandhaftige sind og sin store mandige kraft og
styrke ved at herske over sin hustru. Og på den anden side
er det også utåleligt, når hustruerne vil være herrer.
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Nu er det ganske almindeligt, at ægtefolkene på begge
sider er sure og gnavne imod hinanden, som det hedder i
ordsproget: tre ting er sjældne, men Gud tækkelige og velbehagelige, nemlig brødres samdrægtighed og naboers
venskab og kvinde og mand, som forliges vel med hinanden, Sir 25, 1. Men grunden, hvorfor disse ting er så
sjældne, er den, at menneskene sædvanligvis begiver sig i
denne stand uden bøn og, ligesom svinene, alene tragter
efter kødelig lyst i den. Derfor ser hustruen ikke det sande
gode hos manden, og manden på sin side ser hos hustruen
kun det, som er ham imod. Hvor det nu ikke kommer derhen, at den ene tilgiver den anden og holder ham hans væsen til gode, der opstår kiv og tvist uden ende mellem dem.
Derfor er dette eksempel vel værd, at ægtefolk ofte betragter det, så de kan lære at omgås venlig med hinanden.
For den, der ikke vil tilgive, men vil være så nøjeseende i
alt, han vil komme til at føre det elendigste liv og vil også
falde andre folk til besvær. For dette liv er ret et sygt liv,
så at sige, fuldt af bylder og alle slags skrøbelighed og
ulempe; den, der derfor lever i det, han vil ikke altid finde
idel glæde. Man plejer at sige: Hvor der er ild, er der også
røg derhos. Sådan er der også overalt skade og ulempe,
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hvor man har nytte og gavn. Men fromme, gudfrygtige
hjerter finder sig i skaden med tålmodighed, og hvor de
har nytte, takker de Gud derfor.
At nu Abraham overhovedet siger til Sara: På hvert det
sted, hvor vi kommer hen, så sig om mig: han er min broder, er et bevis på, at han må have været såre svag og har
frygtet såre. For derved viser han, at han ikke alene var
bange for geraritterne, men også for alle andre mennesker,
hvorfor han ikke på noget sted turde bekende, at Sara var
hans hustru.
Hvorfor skriver dog Moses dette, som ikke just er en
sådan stor mand til ære? Svar: Han gør det for vor skyld.
For man må sådan rose de helliges gaver hos dem, at vi
dog husker, at de også har været mennesker og stedse har
følt og lidt menneskelige brøst, som Jakob i 5, 17 siger om
Elias: Elias var et menneske, samme vilkår undergivet
som os, og Paulus siger til hedningerne om sig og Barnabas i ApG 14, 15: Vi er mennesker, samme vilkår undergivet som jer, og Peter siger til Cornelius i ApG 10, 26:
Jeg er også selv et menneske.
Men skønt nu Abrahams tro prises højt af profeterne
og apostlene, så lærer dog historien, at den almindelige
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svaghed ofte er blevet sporet hos ham. For Gud fører i
sandhed sine hellige underlig; undertiden lever de ganske
som andre mennesker, og det ser ikke ud til andet, end at
deres tro ligesom er begravet. Til en anden tid derimod er
de fulde af ånden og gør store undergerninger, ligesom jeg
også ovenfor påviste om Elias, som i en høj ånd dræbte de
falske profeter 1 Kong 18, 40, og sidenhen, da det blev
ham forkyndt, at Jesabel var vred og harmfuld, blev han
forfærdet og flygtede til ørkenen, kap. 19, 3.
Dette har Helligånden skrevet os til trøst, så vi skal huske, at de hellige mennesker ikke har været stok eller sten,
som slet ikke har følt nogen svaghed eller anfægtelse, sådan som paven udmaler dem. Hieronymus skriver om Hilarion, at han i fyrre år ikke spiste brød og indtil han blev
halvfjerds år ikke drak andet end vand. Og fordi dette er
sælsomme og underlige gerninger, forundrer folk sig derover. Men noget sådant hører du ikke om Abraham; han
spiser, drikker og arbejder som andre folk. Men når du hos
ham ser hen til troen, håbet, kærligheden, ydmygheden og
den gamle Adams rette dødelse, så overgår han langt alle
hilarioner og Antoniuser, som vel havde sin pine og plage,
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så at sige, og sit kors, men som havde udvalgt sig det selv
og frivillig pålagt sig det.
Men Abraham måtte efter Herrens befaling sådan vandre omkring og være en fremmed, fra det ene folk til det
andet, havde ikke på noget sted et blivende sted eller en
egen bolig, og måtte erfare gruelige trængsler, som han
ikke selv havde udvalgt, men som han kom til ved Herrens
befaling, og led dem med tålmodighed; mens derimod de
pavelige hellige plejer at være hel utålmodige selv i ringe
sager. Hjælp Gud, hvor utålmodig er dog Hieronymus
selv, så han ved et eneste ord lader sig bevæge til at skrive
et heftigt og hævngerrigt skamskrift! Derfor skal vi betragte disse hellige, hvis eksempel Helligånden foreholder
os, som er fulde af tro, kærlighed og ydmyghed; og dog
følger der menneskelig svaghed med også hos dem, så de
svage iblandt os må trøste sig derved. Ja, Guds søn selv
var også skrøbelig i vort kød, var fortørnet og forfærdet,
flygtede, når der var fare for hånden osv.
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v14-15. Så gav Abimelek Abraham får og køer, trælle og trælkvinder, og han gav ham hans kone Sara tilbage. Og Abimelek
sagde: »Mit land ligger åbent for dig. Slå dig ned, hvor du har
lyst!«

For at der ikke skal mangle på noget, som kunne kræves
af en from og gudfrygtig konge, fortæller nu Moses os,
efter at han har berettet, hvordan han forfærdedes ved ordet, dernæst absolveredes for sin synd og bekendte den for
Abraham og hele sit hof, også om den kærlighed, som
denne konge havde. For han bortjog ikke Abraham, som
var en fremmed, fra landet, sådan som vi ovenfor hørte om
Farao, men giver ham kongelige gaver, nemlig kvæg, får,
tjenere og tjenestepiger, og tillader ham at bo i landet, på
hvad sted han behagede. Som om han ville sige: Du er en
profet, du har ordet, lærer og prædiker det; derfor sømmer
det sig for mig som konge at hjælpe dig, ære, beskærme
og ernære dig osv.
Så stor ære holdt han prædikeembedet og præstedømmet i, og sådan ærefrygt viste han det. Derfor skulle rimeligvis alle konger og fyrster spejle sig i dette eksempel;
men de vil sædvanligvis hellere ligne Farao, end
Abimelek. Og dette eksempel tjener også til at trøste kirken. For Gud forlader jo ikke for bestandig sine. Vi har
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hørt den plage, som den fromme, gudfrygtige Abraham
måtte lide; havde han ikke opretholdt sig ved den guddommelige forjættelse, havde det intet under været, om han var
død af sorg og bekymring. Det er vel også troligt, at den
gode, fromme Lot i dette år døde af hjertesorg. Men Gud
kom, som en ret hjælper i nøden, til rette tid, åbner ham
geraritternes rige, så han kan bo frit og sikkert der, og for
at Sara også kunne have et sikkert sted, på hvilket hun
kunne føde i ro.
Sådan trøster Gud sin betrængte kirke: for han lader
den ikke bestandig ligge under tyranner, han giver jo undertiden fromme, gudfrygtige konger og fyrster, som underholder og ernærer kirkerne og gør dem godt. Sådanne
fyrster har i vore tider kurfyrsterne i Sachsen været, som
har ment, at det især tilkom dem at sørge for kirken. Derfor
har de også oprettet gode skoler og forsørget menighederne, som forhen var ynkelig forsømte og foragtede, med
fromme, duelige lærere, mens andre imidlertid har forfulgt
det dyrebare ord og med sit tyranni bedrøvet og hærget den
arme kirke.
Men Abimelek forstår godt, hvad det er for en stor
gave, om en konge eller fyrste i sit rige har ordet og den
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rette gudsdyrkelse, en kirke og Guds profeter; derfor viser
han sig såre mild mod denne fremmede gæst og beviste
ham den største ære; tilbyder ham ikke alene at tillade ham
at bo i landet, men også at bruge alle ting hos ham efter sin
nødtørft, tarv og trang.
Derfor henhører denne konge i registret over de
fromme, hellige fyrster, hvis embede ikke er at bygge klostre, men at ernære profeterne og beskytte kirken og Guds
menighed. Men skønt det kun er få, som gør det, skal dog
alligevel dette Abimeleks eksempel stedse prises i Guds
menighed og lyse for andre.
Der er endnu nu til dags mange blandt vore, som river
kirkegodset her og der til sig med vold og berøver fromme
lærere og præster deres kommende løn. Men papisterne,
som er ganske og aldeles besatte af Djævelen, føjer dertil
forfølgelse og sværd; derfor skal de også til sidst finde sin
løn. Men denne løn skal blive meget ulig den, som
Abimelek fik for sin gudsfrygts skyld; for Abraham beder
for ham, og han får hjælp; tyrannerne derimod har kirkens
bøn imod sig; derfor skal de overgives i den evige død.
Sådan foreholder denne historie i Abraham først ordets
forkyndere et eksempel, for at de skal lære, hvordan Gud
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plejer at prøve sine hellige i de højeste dyder, såsom tro,
håb og kærlighed, så de må kunne lide mangel og svaghed
og lære at håbe på trøst, hjælp og redning. Dette er de rette
øvelser for dem, som er profeter eller lærere. I Sara foreholdes husmødrene et eksempel, i Abimelek fyrsterne, og
Gerars by bør rimelig prises, fordi der forjættelsens søn,
Isak, er undfanget og født, og jeg undrer mig over, at
denne by ellers ikke omtales på noget andet sted i Skriften.
v16. Til Sara sagde han: »Nu giver jeg din bror tusind sekel
sølv. Det skal lukke øjnene på alle dem, der hører dig til. Nu
har du fået fuld oprejsning.«

Denne tekst er noget vanskelig i henseende til sprogets
forståelse; derfor er fortolkerne såre uenige om den; men
hvad meningen er, kan man dog let slutte af omstændighederne. Moses viser klart, at hvad kongen skænkede, det
skænkede han Abraham og ikke Sara. For sådan siger kongen: Jeg har givet din broder det, ham, som du kalder din
broder; dig har jeg intet givet. Men han tilføjer også grunden, hvorfor han ikke har givet Sara noget; han, siger han,
er dig skjul for øjnene.
Det er intet under, at der er nogle ord i Den Hellige
Skrift, som man ikke til fulde kan forstå. For hvem er der
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vel nu til dags, som ret kan forstå skolastikernes skrifter
eller bøger, efter at den parisiske måde at tale på er ophørt.
For når tingene selv og også deres brug forgår, kan man
ikke længere forstå ordene selv. Den, der ikke har studeret
lovstudiet, forstår ingenlunde de ord, som man plejer at
bruge i lovspørgsmål. Sådan har også lægekunsten sine
særlige ord, ligeledes astronomi, som ord ingen forstår,
medmindre han i forvejen også forstår kunsten i sig selv.
Men nu er det vist, at jøderne efter Kristi fødsel har
mistet forståelsen på sagerne; derfor kan de heller ikke
lære noget godt, og det er ganske forgæves, at de sådan
piner og plager sig med sprogets forståelse; ofte deler de
et ord i ti forskellige betydninger. For de har mistet det
rette skøn på ordene, nemlig sagerne selv, hvorom ordene
taler. Sådan er også på dette sted ordene noget vanskelige,
når han siger: han er dig skjul for øjnene. For du kan ikke
vide, om man skal forstå ordet skjul i aktiv eller passiv
betydning. Men det sidste stykke er endnu utydeligere, når
du vil tage fortolkerne med på råd. Burgensis revser Lyra,
og Santes er heller ikke enig med de andre. Hieronymus
tilføjer ordet memento (dvs. husk derpå!) for at udfylde
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meningen, og har uden tvivl gengivet det på latin ved reprehensam, dadlet. Men ulærde folk har forfalsket teksten
og have gjort det til deprehensam. For reprehendere er et
bekendt ord, som betyder at straffe, revse, tugte osv. Sådan
i Sl 6, 1: Herre, straf mig ikke i din vrede, og Es 1, 18:
Kom dog og lader os gå i rette med hverandre osv.
Men vi vil lade disse sproglige kivsmål fare og vil se
til, hvad meningen er. Denne er, efter min tro, følgende:
Dig, siger kongen til Sara, giver jeg ikke en eneste skilling,
nemlig for at du kan have et skjul for dine øjne, det er, et
sikkert vidnesbyrd om din ære og kyskhed, at jeg ikke har
rørt ved dig. For ville jeg give dig noget for dig alene, da
ville jeg hos andre vække mistanke om, at din ære var
krænket. Sådan forstår jeg de ord: et skjul for øjnene i passiv betydning, så det er en særlig måde at tale på. Ligesom
vi siger at stoppe munden på en; sådan siger de også: De
skal skjule dine øjne, det er, de skal ikke kunne beskylde
dig, men må meget mere give dig vidnesbyrd for, at du har
beholdt din kyskhed ukrænket.
Dertil skal også det sidste stykke tjene, som lyder sådan: Og det var hendes straf, det vil sige, kongen gav
hende ikke alene ikke nogen gave, men hun blev straffet
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af ham, ikke af had, men af lutter kærlighed. For på denne
måde ville kongen beskytte og bevare Saras gode rygte,
kyskhed og ære. Dette er, efter min tro, den rette betydning
af denne tekst. Om de tusinde sekel sølv, hvor meget de
var værd, kan jeg intet bestemt sige; men fordi kongen gav
ham dem, mener jeg, at det må have været en ikke ringe
sum penge.
v17-18. Så bad Abraham til Gud, og Gud helbredte Abimelek,
hans hustru og hans trælkvinder, så de kunne føde. For Gud
havde lukket hvert eneste moderliv i Abimeleks hus på grund af
Abrahams kone Sara.

Ved dette stykke tilkendegives det først, at Abraham var
en Guds profet. Dernæst prises herved herlig Abrahams
kirke, at den sandelig var Guds menighed, af hvilken den
menneskelige slægts frelser skulle fødes. For Abraham var
forjættelsens fader, og hvorhen han drog, førte han med
sig, ikke mange guder, sådan som Æneas tog sine afguder
med sig; men forjættelsen om Kristus, som skulle fødes af
hans afkom.
Ligesom derfor Peter lærer Cornelius i Apostlenes
Gerninger 10, 13, nemlig at frelsen kommer alene ved

1030

Guds søn, der er blevet et offer for os på korset, sådan lærer også Abraham den fromme, gudfrygtige kong
Abimelek om det forjættede afkom, og at der i guddommen er tre forskellige personer. Det var en ret profetisk
gerning, hvortil denne anden også kommer, nemlig forbønnen eller den bøn, hvormed han trådte frem for kongen
hos Gud, hvilken bøn også straks bønhøres. For det er
umuligt, at en retfærdig og from mands bøn skulle være
forgæves; for Guds forjættelser kan jo ikke lyve, Joh 16,
23: Hvad som helst I beder Faderen om i mit navn, skal
han give jer; ligeledes Matt 7, 8: Den, som beder, han får.
Men når teksten siger at tjenestekvinderne blev helbredt, forstår den derved de kvinder og piger, som var kongen underlagt og hans undersåtter, som der står i Kongebøgerne: Er du en Sauls tjener? Og jeg har forhen sagt, at
man ganske skal forkaste jødernes skændige opdigtelse, at
Abimelek skulle være blevet slået og skadet på sit mandlige lem. Først i sin seng blev han slået nok ved Guds
stemme; for sådanne drømme går ikke let af, men alle et
menneskes kræfter slås derved, som Daniels eksempel viser, som, da englen havde talt med ham, nogle dage måtte
ligge til sengs meget syg, Dan 8, 27. Siden bedrøvedes
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også kongen ved det sørgelige syn, at han så, at hans hustru kom i fare ved fødslen. Og da han hørte, at netop det
samme, imod naturens sædvanlige orden, også oftere var
hændt hans undersåtters hustruer, mener jeg ikke, at kongen blev slået på hemmelige steder på sit legeme, men at
han er blevet syg af den tugtelse, som han havde fået i
drømme, da der blev sagt til ham: Du skal dø. Dernæst
også på grund af den fare, som tilstøder hans hustru, da
han ser, at hun måtte bære straffen for hans synder, idet
hun ikke kunne føde. For, som teksten siger, Herren havde
aldeles lukket for hvert liv i Abimeleks hus.
Det hebraiske ord rechem betyder egentlig det sted i
moderlivet, hvor livsfrugten ligger, og undertiden forstås
figurlig derved hele kvinden. Det bruges også sådan, at det
betyder godhed og barmhjertighed, som især tillægges det
kvindelige køn, fordi det af naturen er skabt til at føde og
ernære børn, ligeledes til gerne at forbarme sig over andre
osv. Denne tilbøjelighed, at forbarme sig over andre, har
det kvindelige køn i højere grad end mændene; derfor kaldes på grund af disse tilbøjeligheder kvinderne på hebraisk
rechem; ja Gud kalder også sig selv rechem, fordi han
nemlig er en forbarmer og ikke vil forkaste os, når vi er i
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nød, men forbarmer sig over os, opretholder og forsørger
os.
Sådan var den straf, som kvinderne i Gerar måtte bære,
ikke alene denne, at det gik hårdt og farlig for dem ved
fødslen, men at de ganske måtte opgive fødslen, så de fra
nu af ikke mere kunne føde. Men hvad dette er for en stor
ulykke, véd kvinderne godt; derfor forundrede de sig vel
over, at så mange kvinder var kommet så vidt, at de skulle
føde, men alligevel ikke kunne det. Men de blev med ét
helbredt ved Abrahams bøn, og i denne sin nød og fare
lærte de kongens synder at kende og troede, at Abraham
var en sand Guds profet, og at Guds sande kirke måtte
være i hans hus; sådan omvendtes de til Abrahams Gud,
som Herren på denne måde ville trøste tilligemed hans
Sara, så hun kunne blive frugtsommelig.
Hvor vor tekst har: For Saras, Abrahams hustrus,
skyld, står på hebraisk: Ved Saras ord eller sag (dabar).
Ligesom titlen på en bog lyder Dagenes Ord, det er, Tidernes Historie. Med ét ord, Moses foreholder os i denne historie et eksempel på bønnen, og hvordan den er blevet
bønhørt, hvor hjertelig kær Gud også har sine hellige,
hvor omhyggelig han sørger for dem, og hvor nådig og
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villig han hjælper dem, så også vi skal lære ret at tro og i
belejlig tid vente hjælp og trøst af ham.
Men denne tekst er også et godt bevis og eksempel for
papisterne, idet de nemlig siger: Abraham tager gaver af
kongen og beder for ham; det samme gør også vi i vore
klostre, derfor er det rimeligt og ret, at vi også tager imod
de gaver, som ofres til os, ligeledes, at vi deraf har ære og
herlighed. For hvorfor skulle vi vel vægre os ved at tage
imod dette, da vi jo ser, at Abraham ikke vægrede sig derved? For han tog gerne til takke dermed, at han blev æret
og rig, hvorfor skulle da vi bede for intet, sådan som I lutherske lære? På denne udflugt vil jeg enfoldig svare sådan: Gør du også hvad Abraham gjorde, så vil vi gerne
give dig alt. I dette stykke er det let at følge Abraham, at
du kun tager af andre, ja, at du løber hid og did og under
bønnens påskud udpresser penge af folk; men at efterfølge
Abrahams bøn er sandelig ikke så let, og en, der kan bede
som Abraham, er ikke alene værdig til at underholdes og
ernæres, men også til ellers at holdes i stor ære, som Paulus siger om ordets tjenere i 1 Tim 5, 17, at man skal holde
dem dobbelt ære værd, og Kristus siger også i Matt 10, 10:
En arbejder er sin løn værd.
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Man siger om Ulrich, at han skal have underholdt og
ernæret en tigger, som hver dag måtte bede for ham. Men
det skal have hændt, at hans hofmester én dag havde forsømt tiggeren og ikke givet ham hans andel mad; derfor
skal da tiggeren også have undladt at bede. Men da Ulrich
på samme dag led noget skade og kom i fare, spørger han
tiggeren, om han da ikke havde bedt for ham samme dag?
Da siger tiggeren: Nej; og tilføjer som årsag, at hofmesteren samme dag intet havde givet ham at spise. Da skal Ulrich have revset hofmesteren, fordi han ved sin knaphed
havde berøvet ham den bøn, som tiggeren skulle have gjort
for ham. Men hofmesteren sagde til ham: Kære, hvor meget agter du det vel værd, at man beder et Fadervor? Da
skal Ulrich have sendt ham til Rom for der at spørge efter,
hvor meget man skulle agte det værd, at bede et Fadervor.
Og paven skal da have svaret ham derpå, at et Fadervor
vel var en skilling værd. Men da hofmesteren lo deraf, skal
paven for anden gang have sagt, at han anså det en daler
værd, og tredje gang svarede han, at hele verden med alt
sit guld og gods ikke formåede at betale et Fadervor.
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Dette kan måske blot være opdigtet, men det fortælles
sandelig ikke uden frugt og uden grund. Vil derfor papisterne indehave så rige indkomster, skulle de huske på, at
de også skal bede. Men fordi bønnen også kræver tro på
Kristus, og de ikke alene er uden tro, men også hader og
forfølger ordet, hvortil troen alene holder sig, kan der slet
ingen ret bøn være hos dem. Bønnen er hos dem kun et
arbejde for tungen. De brøler og skriger stærkt i sine kirker, uden nogen mening, og erkender hverken sin egen
jammer eller Guds nåde og barmhjertighed ret. Men ved
den bøn, som sker uden mening og andagt, kan der heller
ikke være nogen hjertelig begæring eller længsel. For man
siger: Hvad man ikke forstår, begærer man heller ikke.
Sådan er papisternes bøn kun et besværligt arbejde og
en fortrædelig gerning, som i Guds øjne end ikke er en
hvid værd; ja, den er en gru for Gud, da de er uden tro og
ikke giver Gud den ham tilkommende ære, nemlig at han
af nåde og uden vor fortjeneste vil forlade os synden og
for Kristi Jesu, sin søns, skyld også give os alt, som er os
fornødent.
Dette tror ingen munk, og dog kan de tilhylle sit ugudelige væsen med dette skalkeskjul, at kirken har befalet,
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at man skal skrige sådan i kirkerne, og at de ved pavens
fuldmagt og bemyndigelse er fritaget for bønnen og kun
forpligtede til alene at læse Salmer; ligesom i pavens dekret dette udsagn såre meget roses, at man i bønnen ikke
behøver at give agt på noget andet end på ordene alene.
Hvem vil nu ikke af hjertet være sådanne forbedere
fjendsk? Derfor er deres kirker i sandhed intet andet end
Djævelens skoler, og de skulle med rette tifold berøves
sine indkomster, fordi de for det første ikke beder; for de
er uden tro og forstår ikke, hvad de beder; dernæst gør de
bønnen kun til et tungearbejde, og af sådant skrål og skrig
gør de en gudstjeneste, da de dog i al sin bøn i sandhed
kun bespotter den herre Kristus. Bekræftende synder, (for
sådan ville vi kalde dem for lærens skyld) er meget grueligere end undladelsessynderne.
Fordi da munkene og præsterne agter sin bøn så højt,
at de endog sælger den til andre, så kan man ikke nævne
værre skurke i hele verden, end netop dem. Men de rette
forbedere er de, som har Guds ord, sådan som Abraham
havde, og ikke tvivler på, at de er nådens børn, for de er
kaldet af Helligånden ved evangeliet, oplært og undervist
i Kristi erkendelse, ved hvem de er Guds arvinger. Sådan
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ros og tillid, som ikke er af os, men kommer fra himlen af,
må være der, når vi vil bede. For tror vi ikke, at vi behager
Gud vel, kan vi heller ikke om bønnen have de tanker, at
den skulle behage Gud vel. Men den, der tvivler derpå (og
det gør alle papister), han beder forgæves.
Men om derimod de, som tror, at Gud for sin søns
skyld er dem nådig, også gør noget andet, så beder de dog
uden ophør; for hos dem er den uudsigelige sukken, som
ikke er ledig eller hviler, men dag og nat fylder hele jordens kreds med sit skrig, ja endog fylder himlen selv.
Dette suk ser de skammelige papister ikke; derfor beskylder de os offentlig for, at vi ikke beder, men roser sig selv
af at bede dag og nat, da de dog ikke véd, hvad en sand
bøn er, og meget mindre véd, hvad en sand bøn kan udrette, og hvor kraftig den er; men dog véd de at snakke højt
og meget om bønnens store fortjeneste. Ja hvad ordene angår, beder de ganske vist Fadervor med os; men hvad de
beder, ser de ikke, forstår det heller ikke. De véd ikke,
hvad Guds navn er; de véd ikke, hvordan det helliges, de
véd ikke, hvad Guds rige er. Og hvordan skulle de da ret
kunne bede om hans navns helligelse og hans riges
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komme, når de bespotter Guds navn, det er, den rene,
sande lære, og forfølger kirken?
Men vi, som har ordet og holder os til det, forstår den
fare, som Satan afstedkommer for den stakkels kirke, og
ser hans riges kraft, som han har i denne verden; derfor
råber vi ret med hjertelig længsel: Helliget blive dit navn,
det er, giv os fromme gudfrygtige lærere i kirken, som
åbenbarer og forkynder verden dit navn, nemlig at du er
nådig og barmhjertig og for din kære søns skyld, der er
korsfæstet for os, vil forlade os vor synd og give os det
evige liv, så alle mennesker må forlade sig på din nåde og
barmhjertighed, påkalde dig, prise dig, takke dig osv. For
dette er at hellige Guds navn. Komme dit rige, det er, giv
os Helligånden, som kan regere og opretholde os, så vi
ikke atter skal falde tilbage til Satans rige, som tragter efter
ganske og aldeles at ødelægge ordet, troen og den sande
gudsdyrkelse.
Når vi nu beder sådan, er vi også selv profeter, eller i
al fald profeters børn og disciple, og det er ikke fornødent,
at der skal åbenbares os kommende ting. Det er nok til en
profets embede, at vi forstår Skriften og kan lære andre
folk og hjælpe hinanden indbyrdes med bønnen. For den,
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der ikke er profet, kan hverken lære eller bede, og kan heller ikke ellers gøre nogen god gerning.
Derfor tilhører navnet profet alle kristne, og den der
benægter det, må også benægte, at han er døbt og undervist
med ordet. Der er kun denne forskel, at nogle har Helligånden i fuldere mål end andre. For skønt han ikke er så
rigelig hos mig, som han var hos Elias, så er han dog i sit
bestemte mål også hos mig. Derfor lærer jeg også Guds
ord og beder for kirken. Havde nu end Abraham et større
Åndens mål, så havde han dog alligevel ingen anden Ånd,
havde heller ikke nogen anden Herre og Gud.
Derfor søger papisterne forgæves med dette Abrahams
eksempel at forsvare sin gerrighed, sit røveri og tyveri. For
det er hos dem gode gerninger, at de i sine kirker uden
hjerte og tanke læser og synger salmer, bærer en korkjole,
afholder sig fra kød, men ikke fra fisk og vin. Disse gerninger mener de er vel værd, at de for dem skal have så
mange penge og så rige indkomster.
Men Helligånden og Skriften lærer og prædiker ganske anderledes om gode gerninger, nemlig at til en god
gerning hører den tro, at Gud for Jesu Kristi skyld er dig
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nådig. Når denne grund er til stede, så er sidenhen alt helligt, enten du lærer Guds ord eller trøster dem, som er bedrøvede, eller lider under din egen svaghed eller under, at
andre gøre dig uret. Derfor siger Kristus i Joh 14, 12: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal
også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger
end dem.
Men hvad har nu Kristus gjort for gerninger? Svar: han
gjorde sådanne gerninger, som behagede hans himmelske
fader. Han revser farisæerne, han trøster de elendige og
bedrøvede. Disse gerninger behagede Gud vel. Men det
behagede også Gud vel, da han sov i skibet, da han rejste,
da han spiste og drak. Sådan, siger han, skal det også gå
dem, som tror på mig.
Ja, siger papisterne; men det er simple lægmandsgerninger og borgerlige gerninger. Man skal se sur ud, man
skal unddrage sig fra samkvem med folk, kort sagt, man
skal ikke gøre noget, som kan ligne andre folks gerninger.
Sådan beviser de hermed klart, at de slet intet kender til
gode gerninger, som de dog uafladelig skråler og skriger
på, og beskylder os for intet godt at gøre. Imidlertid nyder
de denne verdens gode ting, hvormed de mæsker sig og

1041

fedes. Men deres ulykke og undergang vil komme brat. Vi
beder ganske vist for dem; men er det sådan, at de selv
med sin ubodfærdighed forhindrer vor bøn og, ligesom sodomitterne, må gå fortabte og ødelægges, så vil dog vor
bøn gavne og tjene den stakkels Lot og hans familie.
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Enogtyvende kapitel
Jeg har ofte formanet til, at man skal lægge nøje mærke til
tiden, sådan som den beskrives i Den Hellige Skrifts historier, så vi kan se, hvilke patriarker der levede til enhver
tid; for derved bliver historien såre klar. Sådan så nu Abraham hele den slægt, som beskrives i denne Første Mosebog kap. 11, 10. For han levede med Noa 58 år, med Sem
31 år, og Arpakshad levede med Abraham 84 år; men Salah levede 3 år efter Abraham; Eber 64. Peleg levede med
Abraham 48 år, Reu 78, Serug 101, Nahor 49, Tera
Men var nu ikke dette en såre skøn, herlig tid, i hvilken
ordet blev rigelig udbredt ved så mange brave mennesker,
af hvilke nogle, som Sem, havde set den første verden, det
er, de havde set fædrene før Syndfloden, som Metusalem,
der igen havde set det første menneske Adam; og dog
havde Satan sådan stor magt i ondskabens og vantroens
børn. Derfor blev også Sodoma ødelagt, og verdens ro på
mange slags vis forstyrret; ja Abraham selv blev også forført ved kaldæernes religion, der så godt ud, men blev ved
Sem og de andre fædre atter kaldt tilbage derfra. Dette afguderi havde Kam, Noas søn, indført i verden. Sådan faldt
også Jafet fra, og Kristi slægtslinje forblev alene i Sems
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hus, fra hvem forjættelsen kom til Abraham. Sådan kaster
tidens beskrivelse lys over historien, så den bliver klar,
når du betragter hele tiden, og hvordan det stod til i den.
v1-3. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det,
han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun
fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde
sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham,
navnet Isak.

Moses er på dette sted såre rig på ord og gentager næsten
alle ting to gange, for rigtig at rose for os den hellige patriarks store, rige glæde, der ikke alene havde fået et sikkert tilflugtssted og en nådig konge efter så megen gruelig
trængsel, som havde mødt ham, men hvis hustru Sara også
bliver frugtsommelig og føder ham en søn, der er forjættelsens arving. Men har nu forældre stor, hjertelig glæde,
når børn på naturlig vis fødes dem, uden forjættelse, hvor
meget mere måtte da Abraham glæde sig, da denne søn var
født ham, på hvem han nu havde ventet så mange år, efter
at han var ham forjættet. Hvad der derfor hidtil alene
havde været et håb, som han troede på, det bliver nu virkeligt, og, så at sige, forjættelsen selv bliver menneske og
fødes.
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Hvor stor glæde han nu følte, kan vi ikke tilstrækkelig
begribe. For hvad Abraham havde troet, havde hidtil været
usynligt og umuligt; men nu bliver det synligt og såre vel
muligt, os til eksempel, så vi skal lære, at der i denne verden ingen ret bestandig glæde er foruden den glæde, som
ordet bringer med sig, hvor det ret tros.
Men at han omtaler den bestemte og visse tid, sker for
derved vel at indprente os forjættelsen, og for at vi skal
betragte skabelsens ord mere end gerningen i sig selv. Sådan blev nu Isak født netop på den samme dag, på hvilket
et år i forvejen Sodoma var blevet ødelagt, for at de
fromme og gudfrygtige forældre kunne have en glæde,
hvorved deres store bedrøvelse og hjertesorg kunne gøres
god igen for dem. For Gud gør begge dele: Han fører ned
i Helvede og fører op igen, han bedrøver og glæder igen.
At derfor Moses i denne historie så ofte anfører og
minder om Guds ord og forjættelsen, sker ikke af den
grund, som om den sædvanlige fødsel skulle foregå uden
ordet. For det ord, som Gud engang har sagt: Bliv frugtbare og mangfoldige, er endnu den dag i dag kraftigt og
opretholder naturen på underfuld vis. Men hvor mange er
der vel, som tror eller ser det? Derfor, ligesom Augustin
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siger om de fem brød i Joh 6, 9, at den, som dengang bespiste fem tusinde mand, endnu den dag i dag med samme
undergerning bespiser hele verden, sådan kan vi også med
rette sige om menneskets fødsel, at den endnu den dag i
dag er ligeså underfuld, som Isaks fødsel var.
Men disse Guds store undergerninger er kommet i foragt hos os, fordi de er så almindelige og sker næsten hver
dag. Derfor frembringer Gud undertiden en eller anden ny
gerning, ikke som om denne skulle være større, men fordi
han dermed vil vise, at de sædvanlige gerninger, som daglig sker hos os, er sådanne særlige gerninger lige og kommer fra samme kilde, nemlig fra Guds almægtige ord. For
at der årlig vokser korn, og at alle tings, dyrenes og væksternes, art opretholdes sådan, er et ligeså stort under, som
det var, at de fem brød i ørkenen sådan forøgedes. Og det
er ikke uden grund, at Kristus overalt i evangeliet indprenter billederne eller lignelserne om skabningerne og foreholder os dem; men vi er blinde, døve og ganske forstokkede, og forundrer os ikke over nogen ting uden dem
alene, som har et særligt skin og ydre anseelse.
At Israels folk gik igennem Det Røde Hav og over Jordan, 2 Mos 14, 22, var vel store og herlige undere; men
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hvem forundrer sig vel over, at også vi daglig går gennem
det store hav? For hvad andet er det vel, at jorden bliver
bestående (fordi det er vandets natur, at det flyder over og
dækker jorden) ved ordets kraft, da Gud har sagt, at vandene skulle forsamle sig, 1 Mos 1, 9, og at både de nederste og de øverste vande holdes tilbage og svæver over os,
så vi altså i sandhed bor midt i vandene?
Det samme kan man også sige om menneskets fødsel.
For hvad den er for en stor ting, forstår ingen, og dog foragtes det, efter det gamle ordsprog: Hvad der er dagligt og
almindeligt, agter man ikke på. Men grunden hertil er arvesynden, af hvilken også den skændige utugt er kommet,
dertil anden skændsel, besvær og arbejde, sygdom og anden ulykke. For når man føler og fornemmer dette, da begraves og jordes Guds gerning tilligemed hans ord, og folk
begynder at skamme sig ved denne hellige stand, som dog
underfuldt velsignes af Gud.
Men sådan går det sædvanligvis med alle Guds gerninger, nemlig at de sådan bedækkes og ligesom besmittes
med mange forargelser, jammer og elendighed. Den, der
sidder i et verdsligt embede, hjælp Gud, hvor megen møje
og ulempe får ikke han at føle! Her er borgerne ulydige;

1047

man kan end ikke med hård straf holde orden og tugt, og
avind og had er en næsten utålelig byrde. Dertil kommer
også den rette fjende, Satan, som med mange slags forargelser forvirrer og foruroliger herskaberne og rigerne. Tror
du vel, at en, som ret betragtede alt dette, ville lade sig
bruge til øvrighedsperson? Den, der derfor vil regere sådan, at han derved kan beholde et roligt sind, han må vende
øjnene bort fra disse forargelser og alene se til Guds ord
og vilje. Der vil han se, som tilfældet også er i andre stænder, at han er i en sådan stand, der er Gud velbehagelig, og
i hvilken han er trådt efter Guds befaling.
Hele verden har intet bedre, intet kosteligere, intet ædlere end den dyrebare kirke, hvori man hører Guds
stemme lyde, og hvori Gud æres med ret gudsdyrkelse, det
er med tro, ret påkaldelse, tålmodighed og ret lydighed
osv.; og dog er denne kirke sådan formørket og bedækket
med kors, trængsel, skam og forfølgelse, at verden dømmer, der på jorden intet skændigere eller fordærveligere
er, end netop kirken. Ja, betragt vor herre Kristus selv;
hvad kan være elendigere og ynkeligere, end han var? Vi
så ham, siger Esajas kap. 53, 2. 3, men der var ingen anseelse, at vi kunne have lyst til ham; som en, for hvilken man
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skjulte ansigtet, var han foragtet, og vi agtede ham intet;
og dog er han Guds søn, ærens konge og alle menneskers
frelser.
Hvad stort under er det da, at der kun er få folk, som
ret betragte ægtestandens herlighed og fødslens under?
For deraf er sådanne ord kommet, at man har sagt, en
kvinde i sig selv er et nødvendigt onde, ligeledes: en
kvinde er et såre besværligt gode. Så vi hen til ordet, ville
vi dømme anderledes derom. Men nu er vi forblindede ved
arvesynden, så vi ikke giver agt på ordet og kun ser det,
hvorved vi forarges. Derfor skal vi lære at se hen til ordet
og Guds vilje; da vil vi med tålmodigt hjerte tåle og lide
alt, hvor hårdt og tungt det end kan være.
Moses har skønt adskilt utugtens synd fra Guds gerning, idet han så ofte indprenter og gentager, at Sara blev
frugtsommelig og fødte, som Herren havde talt, og det i
denne sin alderdom, da utugtens begær var forbi. På denne
måde skal også vi lære at skille de skrøbeligheder, som
arvesynden har bragt med sig, fra Guds skabninger og
gerninger. Jeg er vis på, at jeg er skabt som mand. Men nu
er ægtestanden en Guds ordning; det er, siger Gud Herren
i 1 Mos 2, 18, ikke godt, at mennesket er alene osv. Men
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der forefalder derved mange slags ulemper, plager og
trængsel. Hvad er det så mere? Er det ikke bedre, at jeg på
denne måde er Gud velbehagelig, at Gud hører mig, når
jeg påkalder ham, at han redder mig i angst og nød, at han
ved en from hustru og trofast medhjælp, som jeg har taget
mig, bereder mig mange slags gavn og glæder? Den, der
nu på denne måde opgør sin regning, han sætter sig selv i
det skønne Paradis. For som profeten Habakkuk siger i 3,
15: Træder du med dine heste i havet, ja i mange vandes
brusen, så skal du dog beholde sejr. Sådan går det til både
i det huslige og borgerlige liv og også i kirken. Alt er fuldt
af møje og arbejde; og dog beholder de, som ser hen til
ordet, et godt, roligt sind og fornemmer hjælp og trøst. For
Gud tager ofte en tiggerkappe på sig, som man gør i komedierne, skønt han dog er alle kongers konge og alle herrers herre.
Derfor kalder også profeten ham en skjult Gud, Es 45,
15. For under forbandelsen er velsignelsen; hvor man føler
synden, er retfærdigheden skjult derunder, ligesom livet
under døden, trøsten under trængslen. Men du må se hen
til ordet. For de, som ikke har ordet, følger sin følelse og
blive uden trøst i sin gråd og sorg. For hvorfor gemmer
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munkene sig i klostrene? For derved at befries fra den ulejlighed og møje, hvormed hele verden er overøst. Og dette
var netop også pavens hensigt, da han udvalgte og indstiftede cølibatet eller den ugifte stand. Dog søgte han på
denne måde også at opnå det, at man derfor skulle anse
ham og hans hob for hellig. Men man skulle ikke fly den
ulejlighed og det besvær, som Gud for syndens skyld har
pålagt den menneskelige natur.
Men i stedet for skal man betragte den skønne glans af
det guddommelige ord, hvormed Gud har prydet det huslige og borgerlige liv, dertil også kirken; da bliver følgen,
at vi ikke lader os forarge eller anfægte af ulempen, skaden
eller modgangen, som ganske vist ikke fandt sted i Paradiset, men nu er nødvendige i verden for derved at betvinge naturen. Og det, som munkene flyr i verden, må de
dobbelt føle og finde i klostrene; for Djævelen bor også i
ørkenen. Husk derfor på, og lad det især ligge dig på
hjerte, at du er i en sådan stand, om hvilken du med vished
kan sige, at den er forordnet af Gud, hvilket ingen munk
kan sige om sit munkeliv, og ingen papist om sin ugifte
stand.
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Dette er grunden, hvorfor Moses med såre mange ord
priser og så højt ophøjer Isaks fødsel, for derved at minde
os om, at man ikke skal se så meget hen til noget, som til
ordet. De, der gør det, de ser, at hele verden er fuld af undergerninger. Men øjnene må være rene, ellers agtes selv
Guds herligste gerninger ringe, fordi de er så almindelige
og sker daglig, og sådan fordunkles ordets og Guds gerningers ære aldeles. Lægerne ser hverken hen til ordet, eller til den herlighed, som menneskets underfulde fødsel
har; derfor må de dog prise tingen i sig selv og forundre
sig derover, om de end ikke kender de sande årsager. For
de adskiller urenheden og sveden eller hvad der udkastes
ad den naturlige vej, det er, utugten fra fødslens gerning,
og betragter kun fødslen, sådan som den i sig selv er; de
betragter, i hvilken skøn orden lemmerne er stillede dertil
og hvor de passer, fremdeles hvad der er ethvert enkelt
lems gerning derved osv., og gør dette som sådanne, der
ikke har denne åndelige visdom, som ordet giver.
Men vi ser, højere end deres visdom, hen til Guds vilje
og ord, nemlig den åndelige krone, hvormed Gud har prydet ægtestanden. Som mand og kvinde, siger Skriften i 1
Mos 1, 27, skabte han dem, og sagde: Det er ikke godt, at
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mennesket er alene; jeg vil gøre ham en hjælp osv. Han
velsignede dem og sagde: Bliv frugtbare og mangfoldige.
Det er den gyldne krone, som alle fromme gudfrygtige ægtefolk bærer på sit hoved. Og det er ikke til hinder herfor,
at den urene verden, ligesom svinene, spærrer mund og
øjne op mod skarnet og smudset og kun betragter ulejligheden og møjen i denne stand. Derimod skal vi lære at forstå vore goder, som er rette goder, så vil ørkenen blive til
et Paradis, så vi i al fald må kunne tåle og overvinde al
skade eller ulykke, som kan møde os. Derfor gentager og
indprenter Moses så flittig for os Guds ord og forjættelsen.
v4. Og Abraham omskar Isak, sin søn, da han var otte dage
gammel, sådan som Gud havde befalet.

Abraham giver sin søn navn efter guddommelig befaling.
For sådan havde Herrens engel sagt, at han skulle kalde
ham Isak. Han omskar også sin søn på den ottende dag. Og
Moses tilføjer, at dette skete sådan som Gud havde befalet
ham. Ligesom derfor Abraham gør alt efter ordet og Guds
kald, sådan skal vi også beflitte os på, at vi ikke foretager
os noget uden ordet, så vi ikke skal lade os finde i sådan
stand eller gerning, hvorom vi endnu kan tvivle.
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Papisterne anklager og beskylder os hårdt, fordi vi
ikke antager deres selvudvalgte gerninger og gudstjenester; men dette er et stykke af vor lære, at vi ikke udvælger
os nogen levemåde eller gerning, hvorom vi ikke har udtrykkeligt, ord eller befaling af Gud. Jeg taler om sådanne
gerninger, som henhøre til gudsdyrkelsen. For fornuften
har sit særlige frie løb i verdslige sager, som den styrer
uden ordet; men af gudsdyrkelse kan ingen rose sig, medmindre han har ordet, og denne gudsdyrkelse er indhyllet
i ordet ligesom i et klæde og ligesom omgivet og indesluttet deraf. Da vil der ikke kunne forefalde nogen anfægtelse
eller møje af denne verden, som vi ikke skulle kunne overvinde; må vi end gå gennem vandene og dyndet, skal vi
dog sejre, som profeten siger.
Sådan har vi også den allerhøjeste skat, som de hellige
patriarker havde, nemlig Guds dyrebare ord. Derfor skal
vi beflitte os på at bevare det vel og ikke tåle, at modstanderne fører os bort fra den rette vej, som fører os frem til
det rette mål, ud i ørkenen, som er fuld af torne, eller antager deres selvvalgte gudsdyrkelser. Først skal de bevise
sin sag med ordet, da vil vi følge dem. Men når de roser
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sig højt af fædrenes anseelse og store navn, såsom Augustin, Gregorius, ligeledes også af koncilierne, da svarer vi,
at dette ikke kommer os ved. Vi vil have ordet; Augustin
og koncilierne er ikke ordet; derfor vil vi ikke vandre på
deres veje, efter Kristi ord i Matt 10, 5: Gå ikke ud på hedningernes vej osv.
v5. Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak.

Dette har Moses skrevet ikke alene for årstallets skyld,
men mere fordi han derved vil prise underet, nemlig at
Gud sådan velsignede den gamle mand, at han endnu i sin
alders hundrede år avlede en søn, da hans legeme var aldeles forældet og ganske udygtigt. Men Moses adskiller
også her Guds rene gerning fra den urenhed og skændsel,
hvormed arvesynden har besprængt Guds gerning. For
fordi Abraham er hundrede år gammel, kan enhver let se
og forstå, at han ikke var gået ind til Sara, hvis ikke Gud
havde befalet ham det. Angående spørgsmålet om Abrahams år, om nemlig han var den førstefødte eller ikke, har
vi talt lidt ovenfor (kap. 11, § 118. ff.), og det er sikkert,
at både jødernes og Lyras mening er falsk og urigtig; for
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man kommer tres år til kort. Men derom vil vi tale mere
på et andet sted.
v6-7. Men Sara sagde: »Gud har skabt latter for mig. Enhver,
der hører det, må le ad mig.« Hun sagde også: »Hvem skulle
have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn?
Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom.«

På dette sted strider de sproglærde med hinanden. For det
hebraiske ord zachat giver de mange slags betydninger, da
det dog egentlig betyder at lege, le, spøge osv. Sådan siger
Moses i 2 Mos 32, 6: folket satte sig ned til at spise og
drikke og stod op for at lege. I 2 Sam 2, 14 står der: lad de
unge mænd gøre sig rede og lege for vort ansigt, det er, lad
dem angribe hinanden med sine våben, så de sårer og fælder hinanden. Og sidenhen i 1 Mos 26, 8 står der skrevet
om Isak: Kongen så Isak lege med Rebekka. På dette sted
taler Moses, efter jødernes udlæggelse, om, at Isak havde
samkvem med sin hustru, sådan som ægtefolk plejer. Sådan er der mange sproglærde, men endnu mange flere,
som giver sig mine af at være det, som man næsten ikke
kan tælle alle sammen. Men blandt dem alle vil du næppe
finde nogen, om hvem du kan sige, at han var en lærd hebræer. For fordi de har mistet skønnet på sagerne selv og
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den rette sandhed, er nu også sproget eller ordene gået i
forfald for dem, så de har mistet også dem.
Derfor vil vi, for at forstå det, gå ud fra sagen i sig selv,
og lade de sprogkyndiges tvist fare. Sådan er nu den rette
betydning af ordet ”at le”. Når derfor Sara siger: Gud har
skænket mig en latter, mener hun dermed, at hun er ret
glad derover og hjertelig fryder sig i, at en søn er født
hende, og at dette ikke alene var en kødelig glæde, sådan
som ellers andre mødre plejer at have, om hvem Kristus
siger i Joh 16, 21, at de efter fødslen ikke længere kommer
den forrige angst i hu; men Saras glæde var en glæde i
Helligånden, fordi hun i sandhed var blevet moder ved
Guds velsignelse.
For hidtil var hun, på grund af sin ufrugtbarhed blevet
anset for en forbandet kvinde, hvem Gud ikke engang
undte den sædvanlige velsignelse; derfor anså hun uden
tvivl sig selv for en stakkels og elendig kvinde. Men nu,
da sønnen fødes hende, roser hun sig også af den guddommelige velsignelse, er hjertelig glad og siger: Gud har nu
også gjort mig glad, så jeg ret er hjertelig glad på grund af
denne hans velgerning, som er overgået mig så ganske
imod al forventning.
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Denne mening bekræftes ved, hvad der dengang var
enhvers tro. Og hvad under er det vel, at de, som ikke giver
agt på denne tro, også er uvisse om ordene? For hele tiden
før Kristi fødsel blev hos det jødiske folk ægtestandens
velsignelse anset for en herlig, stor ting, ligesom derimod
ufrugtbarheden blev anset for en forbandelse.
Men nu til dags bryder man sig ikke så meget om
denne velsignelse, fordi paven har indført den ugifte stand,
som skal være et helligt liv. Men om de, som lever i ægtestanden, end mangler denne velsignelse, frygter de dog
derfor ikke for Guds vrede eller menneskenes foragt; de er
alene bekymrede af den grund, at de gerne vil have børn
og arvinger, men føler ikke Guds vrede i samvittigheden.
Da derfor mennesker begyndte at betragte denne gerning
og velsignelse med andre øjne, end ret var, blev tillige hele
verden forandret og forvendt.
Men på hin tid levede denne hellige gamle kone i den
største sorg, og jo mere hun følte, at hun var denne velsignelse berøvet, desto mere sørgede hun derover. Men da nu
Herren så til hende med så stor og rig velsignelse, at hun
ikke alene føder en søn, men en sådan søn, som skulle
være den herre Kristi fader, da indtrådte hos hende foruden

1058

den kødelige glæde også den overstrømmende glæde i
Helligånden. Derfor springer hun sådan af fryd og taler
sådanne ord, der er ligesom et hjertesuk, hvormed hun giver den store, overstrømmende glæde luft og lægger den
for dagen. For hun véd, at fra denne hendes søn skal han
nedstamme, som skal forløse hele den menneskelige slægt
fra den evige forbandelse. Og dette er ikke alene glade,
men også undselige ord. Som om hun ville sige: Herren
har ikke alene skænket mig latter og overstrømmende
glæde i Helligånden, men hos menneskene vil alle de, som
får dette at høre, spotte over mig. For at føde børn passer
sig for unge kvinder, som for sin alders skyld er duelige til
at føde; men at jeg gamle kone, som nu er ganske forældet
og kraftløs, ja næsten et hendøet legeme, skal føde, er det
ikke til at le af? Ligesom hun derfor for Herren hopper af
glæde, sådan skammer hun sig for mennesker.
Men det er sædvanligt i alle sprog, at ordene undertiden har sin egentlige betydning, undertiden vel også får en
anden betydning, som ikke er den egentlige. Det ord zachak, som efter sin rette betydning egentlig betyder at le,
får sådan også en anden betydning, så det betyder så meget
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som at spotte, efter den talefigur, som man kalder antiphrasis, der er meget almindelig hos hebræerne, ligesom
vi også på vort sprog undertiden kalder en ond skurk for
et fromt barn, en ædel pode. På denne måde forklarer jeg
også ordet at le på dette sted.
Herren har skænket mig en latter. Her bruges ordet i
sin egentlige betydning; for latter betegner glæde. Men når
hun tilføjer: folk vil le ad mig, da er dette så meget sagt
som så: folk vil udskælde mig for en utugtig gammel
kvinde. Men prist være Gud, som har givet mig denne latter! Ler mennesker, så ler jeg også og véd, at Herren har
givet mig denne latter. Sådan vidner disse ord om et hjerte,
der glæder sig inderlig, men dog tillige også tænker på, at
verden vil gøre det til latter og spot.
Det stykke, som følger derefter: Hvem skulle have sagt
til Abraham, udlægges på mange slags vis, og jeg ser atter
mange sproglærde, men ingen rette hebræere. Derfor kan
vi med alle rette tiltage os at være mestre over alle rabbiner
og jøder. For sagerne, hvorom der tales, kommer ikke af
ordene, men ordene har sin oprindelse fra sagerne. Da således en spurgte Demosthenes, hvordan man skulle tale
godt, svarede han: sådan, at du aldrig taler om noget, uden
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hvad du kan og forstår godt. For når man i forvejen vel har
sat sig ind i og ret forstår den sag, hvorom man skal tale,
så indfinder ordene, som tjener dertil, sig af sig selv, så
man ret kan fremstille de sager, hvorom man skal tale.
Derfor må man også her søge forståelsen af sagernes art
og beskaffenhed.
Sara var glad og fuld af forundring, så hun ikke tilstrækkelig kan udtale den glæde, som hun føler i sit hjerte.
Lå ikke allerede min søn Isak i vuggen, sagde hun, hvem
skulle da have sagt min mand Abraham, at der var født
ham en søn? På vort sprog kunne vi gengive det noget tydeligere: Hvem skulle have sagt, at et så stort, herligt under kunne ske? Men man forstår bedre Abrahams navn
materialiter, som man siger i grammatikken, det er sådan,
at derved forstås Abrahams hus eller slægt. Som om hun
ville sige: Hvem skulle dog have troet, eller hvem skulle
have sagt, at der skulle fødes Abraham en søn, da han var
hundrede år gammel, og hans hustru halvfems år? Hvem
havde kunnet tro, at det var muligt, at disse to endnu skulle
få en søn? Derfor vidner disse ord om åndelig og legemlig
glæde; for er hjertet rigtig glad i den sande, levende Gud,
så glæder også kødet sig i det ydre. Ligesom vi også ser,
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at legemet påvirkes af, at hjertet er bedrøvet. Denne sidste
mening, synes mig, er mere passende end den forrige.
Men her komme jøderne frem med et spørgsmål, nemlig hvorfor Moses siger, at Sara giver børn at die, som om
flere børn, da hun dog kun havde den ene søn Isak? Og de
foregiver, at Sara skal have talt disse ord ved det store gæstebud, hvorom der straks efter følger i teksten. For da de
andre kvinder ikke kunne tro, at Sara virkelig skulle have
født, men mente, at hun måtte have købt en ringe gut af en
eller anden fattig kvinde og pådigtet ham, da skal Sara,
fortæller de, ved samme gæstebud have givet mange børn
at die, mens alle kvinderne så derpå, og skal derved have
afvist mistanken om et påløjet barn.
Dette er nu jødernes løgn. Havde det ikke været langt
mere enfoldig sagt, om man sagde, at et ord, som betyder
mange, var sat i stedet for det, som kun betyder én? Sådan
når man siger, at en har fundet penge, uagtet han dog kun
har fundet én skilling, og en kaldes fader til børn, om han
kun har ét barn. Dette er en såre almindelig måde at tale
på i alle sprog; men fordi jøderne ikke forstår de sager,
hvorom der tales, kan de heller ikke rettelig omgås med
ordene og med grammatikken. Sådan er det også gået vore
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sofister; da de mistede skønnet på de sager, som henhører
til teologien og Den Hellige Skrift, famlede de omkring i
mørket, ligesom de blinde. For det er altid sandt, at ukyndighed i de sager, hvorom der handles, også fører ukyndighed i ordene med sig, og de, som derefter af ordene vil
tale om sagerne, må fejle. For man må have øvelse og erfaring i sagerne. De, som ikke har den, for dem er det umuligt at tale rigtig.
v8. Da drengen voksede til, blev han vænnet fra, og Abraham
holdt et stort gilde, den dag Isak blev vænnet fra.

Augustin spørger her, hvorfor Abraham gjorde gæstebuddet, og det et sådant stort gæstebud, ikke på Isaks fødselsdag eller omskærelsesdag, men da han blev vænnet fra, da
dog fødselsdagen anses for mere passende til gæstebud og
glæde, ligesom det jo også næsten hos alle folk er skik og
brug at højtideligholde fødselsdagen; sådan var også omskærelsens dag påbudt af Gud; men ingen af delene kan
man sige om afvænningen. Og Augustin kommer til det,
at man ikke kan løse det spørgsmål, medmindre man forstår det åndelig om den glæde, som man har af Kristi fødsel, hvor man ikke behøver mælk, men fast føde. Denne
Augustins mening fortæller jeg ikke for at dadle den brave,
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fromme mand, eller fordi jeg vil tale ilde om ham, som er
den eneste, der berører dette sted, men fordi det er godt og
nødvendigt, at disse hellige fædre undertiden findes os
lige, det er, at være mennesker, så nemlig vor Guds ære
skal stå fast, hans, som er stærk i vor svaghed og vis i vor
dårskab og vildfarelse. Dette véd papisterne ikke, som gør
ethvert ord og udsagn af de hellige fædre til trosartikler,
som man ikke engang må modsige i det ringeste. Men Gud
er underlig i sine hellige, og også underlig på den måde, at
han ved deres fald og vildfarelse viser os sin visdom. Derfor skal man ene og alene tro Guds ord, og ikke pavens
bestemmelser, ikke de hellige fædres udsagn, medmindre
de stemme overens med ordet, som Augustin selv siger om
sig og sine bøger. For ingen har magt til at besvære kirken
med nye artikler. Hvad derfor nærværende spørgsmål angår, vil jeg lade den hellige Augustin beholde sin dom og
mening; men det kan alligevel ingenlunde forsvares, at
han behandler denne historie åndelig alene. For man skal
udlægge historierne sådan, som de i sig selv er; for de er
ikke uden sin betydning, hvor simple og ringe de end
kunne anses for at være.
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Derfor kan vi tro om denne hellige mand Abraham, at
han ikke har villet efterfølge hedningernes skik, enten
fordi Helligånden, eller de hellige fædre og forfædre, som
dengang endnu levede, formanede og påmindede ham
derom. Ligesom jo også Moses i 5 Mos 18, 9 forbyder israelitterne at følge hedningernes, og især egypternes,
skikke. Dernæst er det også sandt, at den dag, da barnet
vænnes fra, var såre passende til at holde gæstebud på. Da
Ismael blev omskåret, var han allerede tretten år gammel,
og kunne for sin alders skyld tåle omskærelsens smerter;
Isak derimod var et barn på otte dage, da han blev omskåret; derfor var det dengang fornødent for ham, at hans forældre må give ham en noget omhyggeligere pleje. For omskærelsen førte store smerter med sig, som vi jo også ser i
Josvas Bog 5, 8, at Israels folk holdt stille og hvilede, indtil
de var kommet sig fra omskærelsen. Og sidenhen fortælles
der om Simeon og Levi, i 34, 25, at de angreb sikemitterne
på den tredje dag, da smerten af såret var på det stærkeste.
Dette kan vi også sige om fødselsdagen; for det hænder
ofte, at ikke alene barnet, men også moderen efter fødslen
komme i fare, sådan at altså disse to dage, fødslens og omskærelsens, ikke var rigtig passende til at holde gæstebud
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på, hvorfor de da udsatte det til den tid, da barnet blev
vænnet fra, og det nu var friskt og sundt. Dette skal være
mit svar, om jeg skulle svare nogen på dette spørgsmål.
Men man må her mærke læren, nemlig at også de hellige fædre holdt gæstebud. For Abraham indbød uden tvivl
kongen til dette gæstebud, dertil også ypperstepræsten
Sem eller Melkisedek med hans husfolk og flere andre
fædre, og gjorde vel derefter maden noget bedre. For Moses siger jo ikke forgæves, at han gjorde et stort gæstebud.
Derfor kan de hellige, især når de er betynget med sørgmodighed og trængsel, gerne legemlig vederkvæge og fornøje sig, som jo Skriften siger i Ordsp 31, 6: Giv øl til den,
der er ved at gå til grunde, og vin til de fortvivlede. Ligeledes Sl 104, 15: Vin giver mennesker glæde. For det skal
især være hensigten med gæstebudene, at de skal glæde
hjerterne og efter sorgen atter vederkvæge sindet. For
Gud er sørgmodighed fjendsk, og hjerterne kan, når de er
besværet med den, ikke prise eller takke Gud.
Sådan deltog i dette gæstebud ikke simple, ringe folk,
men de hellige patriarker, som takkede Gud for, at han
havde bekræftet og opfyldt sin guddommelige forjættelse,
og ikke alene vederkvægede legemet med herlig mad, men
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også forfriskede hjertet med hellige samtaler, som Paulus
siger i ApG 14, 17, at vore hjerter ved Guds velsignelse
fyldes med føde og glæde.
Derfor skal man mærke denne tekst vel imod de sørgmodige og sure hyklere, som med sin sælsomme og underlige faste næsten plager legemet til døde og ikke passer det
efter dets nødvendige nødtørft, som Gud har givet og forordnet for det, men gør sig selv ondt og udmatter sig, så
de ikke er nyttige eller dygtige til noget. Men man skal gå
middelvejen; for det er det allerbedste, ikke i fråseri og
drukkenskab, siger Paulus i Rom 13, 13, ikke i løsagtighed
og uterlighed, og ikke pleje kødet til at vække begærligheder, for at ikke det skal blive følgen, hvorom Skriften taler
i 2 Mos 32, 6: folket satte sig til at spise og drikke og stod
op for at lege. Endnu plejer tyskerne at holde sådanne gæstebud, hvor der går alt for meget til, og hvor omkostningerne er alt for store. Men de kristne holder sine gæstebud
for derved at glæde sit hjerte og takke Gud for hans velgerninger, som Moses siger i 5 Mos 16, 11: I skal spise og
være glade for Herren jeres Gud.
Men på dette sted er også det at mærke, at Gud viser
Abraham sin nåde så håndgribelig. Han havde forjættet
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ham en søn; men han udhaler en tidlang denne forjættelse,
og Abraham lader sig imidlertid nøje med ordet alene, tror
forjættelsen og hænger alene ved det usynlige; men i sin
tid hænder det, at det usynlige bliver synligt. Ham skal
også vi følge og foreholde os det samme. Vi tror, at vort
kød på den yderste dag skal opstå; dette skal være os så
vist, som om det allerede nu var sket; for vi har ordet og
den samme åndelige trøst, som også Abraham havde.
Ligesom vi derfor ikke var til for hundrede år siden,
sådan vil, når døden har fortæret vort kød, dog dette
samme kød komme frem af intet og leve. Sådan lærer vi
af de ting, som vi nu har håndgribelig, hvordan det skal gå
til med det kommende, som vi endnu skal få. Derfor må
ingen indvende, at Abraham jo havde forjættelsen. For har
da ikke også vi forjættelse nok i den hellige dåb og i Herrens nadver?
Kun dette alene er forskellen mellem os og Abraham,
at Abraham troede forjættelserne, men vi ikke tror dem sådan. Abraham gjorde ved troen de usynlige ting til synlige.
Vi hænger os kun ved det, som er synligt, og føler ikke
Gud håndgribelig hos os, som Paulus siger i ApG 14, 17,
at Gud lader os beholde nogle sikre vidnesbyrd, hvorved
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han bevidner, at han vil være nærværende hos os og gøre
os godt.
Dog havde Abraham et særligt fortrin, som ikke var at
foragte, hvilket vi ikke har. For han var vis på sine arvinger og efterkommere, nemlig at begge hans sønner skulle
leve. For ovenfor, hvor han blev påmindet af Guds ord, fik
han vide, at der fra Ismael skulle nedstamme tolv fyrster.
Han vidste også vel, at Kristus skulle nedstamme fra Isak.
Dette eksempel ser vi alene hos Abraham og hans slægt;
for der er ingen blandt os, som kan være vis på, at hans
børn eller efterkommere skal leve blot dette ene år til ende.
Dog er dette kun en legemlig velgerning. For hvad angår
den åndelige forjættelse, er vi enten Abraham lige, eller er
endnu noget højere, end han var; og kunne vi kun tro, sådan som Abraham troede, da var vi i Paradiset, ja var i
selve himlen. For vi er ikke døbt til romernes Crassus eller
Julius Cæsars hus, men til Himmeriget; for dette er vi absolverede og for dette nyder vi Kristi legeme og blod i nadveren. Men dog ligger vi dovne og dorske i så mange rige
forjættelser, som Abraham ikke havde, er ganske søvnige,
takker ikke Gud, glæder os heller ikke i ånden.

1069

Sådan mangler det os ikke på de forjættelser, men på
den tro, som Abraham havde. Men hos papisterne er også
læren i forfald. For de lærer intet om troen, lærer intet om
Guds ord, som frikender fra synder og trøster folk; heller
ikke lærer de noget om forjættelserne, men lærer kun om
sine egne gerningers fortjenester. Dåben er hos dem ganske død; de absolverer kun dem, som har gjort bod og
skriftet; men dem, som bruger Herrens nadver, lærer de,
at de dermed kun gør en sådan gerning, hvori de viser sig
lydige mod kirken; om syndernes forladelse og om, at man
skal gå dertil med ret tro, lærer de intet. Men os sømmer
det sig at lukke øjnene op og ret betragte de goder, som vi
har, takke Gud derfor og glæde os deri, sådan som Abraham gjorde, der var glad, ikke alene i ånden, men også legemlig.
v9. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar
havde født Abraham, lege med Isak.

Nogle er af den mening, at dette skal være sket på den
samme dag, da Abraham holdt gæstebuddet; for Ismael og
Hagar skulle være blevet fortrydelige over, at de gjorde
sådant stort væsen med gæstebuddet, og derover have la-
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det nogle hånende ord falde. Men omstændighederne viser, at dette er sket nogle år efter, da Isak allerede var vænnet fra, og at tvisten ikke varede én dag, men nogle år. Og
dette viser Paulus, idet han i Gal 4, 29 taler om, at Isak
forfulgtes. Det var heller ikke en tvist om ringe ting. Ismael ville have førstefødslens fortrin, og hans moder,
Hagar, var såre hovmodig, fordi Abraham først ved hende
var blevet fader. Dette kastede Isaks broder ham i næsen,
da han nu for alderens skyld kunne forstå uretten og forfølgelsen, og har måske, sådan som det gerne plejer at gå,
fået størstedelen af tjenestefolkene på sin side, som om
han alene var forjættelsens arving. For at han havde hørt
om de tolv fyrster, som skulle fødes af ham, gav uden tvivl
den unge gut et godt mod, så han blev opblæst og stolt,
indbildte sig, at han alene skulle beholde regimentet, og
derover foragtede Isak i sammenligning med sig selv.
Dette gjorde da også hans moder imod Sara, som, om hun
end var en hellig kone, dog efter kødet var svag. For, som
jeg nu ofte har sagt, man skal rose de hellige sådan, at vi
dog i dem kan have eksempler på tålmodighed og svaghed.
Derfor blev Sara til sidst utålmodig over denne foragt
og uretfærdige vold, så hun indså, at der ellers ikke kunne
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findes hjælp eller råd derimod, medmindre Hagar med sin
søn blev udstødt af huset. Derfor forebringer hun sagen for
Abraham, og, som jeg ovenfor sagde, denne tvist varede
ikke alene én dag, men Sara måtte i nogle år tåle denne
uretfærdige vold, og tav dog stille. Men det lader til, at
Hagar har opægget sin søn og stedse forøget denne tvist i
huset, hvorfor da også Sara angriber hende med såre hårde
ord, som nu følger i teksten:
v10-11. sagde hun til Abraham: »Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen
med min søn Isak.« Det tog Abraham sig meget nær, fordi det
var hans søn.

Først nævner hun moderen, fordi denne var den fornemste
årsag til tvisten; men Ismael nævner hun ikke ved navn,
og Sara viser sin foragt for ham ved at kalde ham tjenestekvindens søn. Men ovenfor priste vi den hellige gamle
kone Sara, fordi hun var Abraham lydig og kaldte ham
herre, hvilket sandelig er en såre høj, herlig dyd hos en
hustru, at hun er sin mand lydig, ærer og frygter ham. Men,
siger du, hvor bliver der nu af denne Saras ærbødighed for
sin mand? For at hun siger til Abraham: Jag denne tjenestekvinde bort osv. Er jo herskesygt nok talt og befalet; og
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da, som omstændighederne viser, denne tvist varede
længe, har Sara uden tvivl oftere bekymret sin mand og
trængt ind på ham og begæret, at moderen med sin søn
skulle skaffes ud af huset. For der var ingen bedring hos
nogen af dem, og de kunne skønt besmykke sin sag for
Abraham og alle tjenestefolkene. For i verden er jo denne
vane altid såre almindelig, at de, som har gjort andre uret,
véd at forsvare sig selv og lægge skylden på dem, som de
har fornærmet.
Fordi nu Abraham enten troede dem for godt, eller han
tøvede for længe med straffen og tog det alt for mildt, så
ser det ud til, at Sara nu ligesom befalede sin mand, hvad
han skulle gøre, så at det ser ud, som om hun nu gjorde
ham til sin tjener, og ganske havde glemt sin forrige ydmyghed og beskedenhed mod ham.
Men den hellige gamle kone har ingenlunde glemt sin
pligt. Derfor skal man ingenlunde forstå ordene sådan,
som om de var talt af stolthed, og som om hun dermed
ville befale ham, hvad han skulle gøre; men Sara blev af
store og retmæssige grunde bevæget til at anklage moderen og hendes søn. For de var såre hovmodige, ville heller
ikke på nogen måde lade denne hovmodighed fare, var
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dertil over al måde frække og uforskammede, hvilket heller ikke kunne tåles, idet de nemlig ville herske i huset og
være Abrahams arvinger; derfor foragtede de Sara og drev
mange slags spot med hendes søn Isak.
Derfor skal man forstå Saras ord sådan, at de er talte
på en indtrængende måde, og at hun med stor ærbødighed
og ydmyghed påkaldte sin mand om hjælp. Ak, min kære
mand, har hun vel sagt, vi vil sandelig ikke få fred, medmindre du med din magt lægger dig imellem og skaffer
Hagar og Ismael ud af huset; for de tragter efter at undertrykke mig og min søn, som dog alene er den rette arving.
Sådan beder hun sin mand om hjælp, og befaler ham ikke,
hvad han skal gøre. For skønt hun var kone i huset, tiltager hun sig dog ikke så megen magt, at hun uden Abrahams vidende og mod hans råd og vilje vover at uddrive
Hagar; men hun bringer først sagen for husfaderen med
tilbørlig ærefrygt og ydmyghed, og viser, hvad hun vil tilråde for enigheds skyld. Men hvad hun siger om arven, må
ikke forstås sådan, som om hun ville have, at Ismael skulle
udelukkes fra arven; men hun vil kun sige, at han ikke skal
sættes til arving sammen med Isak, men at Isak skal beholde sin arvedel for sig.
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Men Abraham tog sig dette hans hustrus råd såre nær;
for han elskede sin første søn, sådan som andre mennesker, og betragtede ikke så flittig forjættelsen, som Sara
gjorde. Derfra hindrede hans faderlige hjerte ham. For de
hellige har også sine følelser og stemninger, af hvilke de
overiles og henrives. Derfor anså han det for urimeligt, at
han skulle udelukke sin kødelige og rette søn fra arven.
Sara derimod gør stor forskel mellem tjenestekvindens søn
og sin søn, og blev, som Augustin siger, ikke bevæget eller
fortørnet på kvindelig vis, men hun taler af Helligånden og
holder sig til den visse forjættelse om sin søn, som hun
havde hørt.
Ganske vist havde også Ismael sin forjættelse; for sådan siger Herren til Abraham ovenfor, i 17, 20: Også om
Ismael har jeg hørt dig; han skal avle tolv fyrster. Men
Sara lagde mere mærke til de ord, som Herren på samme
sted (v. 21.) fremdeles talte om hendes søn, at han nemlig
siger: Men min pagt vil jeg oprette med Isak. Dette stykke
betragtede Abraham på grund af sin store kærlighed til sin
førstefødte søn ikke så flittig, som Sara gjorde, der gør en
såre skøn forskel mellem sin søn og Hagars søn. Først, at
Ismael er tjenestekvindens søn, mens hun selv anså sig for
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den rette husmor, hvilket hun også var. For det andet, at
Hagar, som en tjenestekvinde, ikke havde rådighed over
sig selv, mens hun selv var fri, så det derfor ikke kunne
tåles, at tjenestekvindens søn agtedes lige med den frie
kvindes søn. Derfor var det jo urimeligt, at en livegen tjenestekvinde skulle formaste sig til at ville undertrykke den
frie og rette husmor, og at tjenestekvindens søn ville træde
den fries søn under fode.
Disse grunde sætter mod i den hellige moder, så hun
frimodig og uden sky beder sin mand om hjælp. Men
Abraham, der lader sig beherske af sin faderlige kærlighed
til sin søn, anstiller sig derimod, som om han ikke hørte
det. Derfor har uden tvivl disse fromme ægtefolk ikke én
eller to gange, men ofte tørnet sammen og haft mange
slags kampe med hinanden, idet Faderen altid undskyldte
Ismael. Da derfor Sara blev opægget ved så megen uret og
skændsel, havde hun årsag til desto flittigere at betragte
forjættelsen. For det er et sandt ord: Straf lærer at mærke
på ordet; ligeledes at man siger: Sult er den bedste kok.
For de, som er besværede med trængsel, forstår desto
bedre Den Hellige Skrift; men de, som er trygge og uden
anstød, læser Skriften omtrent som et digt af Ovid. Men
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hvorfor dette skrives, viser Paulus i Gal 4, 21 og vi har
omhyggelig behandlet teksten på dette sted i udlægningen
af Galaterbrevet. For det er jo ikke uden grund, at denne
hellige moder strider sådan mod sin mands vilje, for at Ismael ikke skal gå i lige arv med Isak. Hun kaldte også Ismael sin søn; for sådan siger hun om Hagar ovenfor i 16,
2: Om jeg måske kunne bygges af hende, og Ismael kaldte
vel også Sara moder, som Abraham havde lært ham; for
hun var hans rette moder, skønt hun ikke var den kødelige
moder.
Derfor har saracenerne benyttet dette ord sådan, at Ismael var Saras rette søn, og har rost sig af førstefødslens
fortrin. Men Sara gør forskel efter forjættelsen, og vil ikke
have, at Ismael i arven skal agtes lige med hendes søn. Og
denne forskel har hun ikke opfundet af kvindelige tanker
eller utålmodighed; men forjættelsen viser den klart, idet
jo Gud tydelig siger: Min pagt vil jeg oprette med Isak.
Denne forskel og udelukkelse har vel ikke Abraham tænkt
så nøje over, som Sara; derfor blev han såre uvillig over
Saras bøn og dom, og mente, at man ikke behandlede Ismael ret, og vil ikke tillade, at Sara skal gøre hans ja til et
nej.
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For næsten alle tjenestefolkene havde nu den mening,
at Ismael skulle være Isaks medarving, og at han var højere end Isak, fordi han var den førstefødte. Derfor opførte
også moderen, Hagar, og hendes søn sig hovmodig og foragtede Sara og hendes søn Isak, hvilket da sidenhen gav
anledning til stor uenighed mellem de hellige ægtefolk.
Men det er at mærke, at denne kiv eller uenighed alligevel ikke opstod af ringe ting, og at Sara ikke bevægedes
af kvindeligt sind eller tilbøjelighed; hun havde stor og
såre rimelig årsag dertil, nemlig Guds forjættelse; for
denne kæmper hun og vil ikke, at den skal fratages eller
unddrages hendes søn. Derimod bevæges også Abraham
ved gyldige grunde til, at han ikke vil udelukke Ismael; for
han erkender, at han er ben af hans ben og kød af hans kød;
hvordan kunne han da tåle eller tillade, at Sara ville have,
han skulle udstødes af huset?
Af disse grunde opstod denne uenighed i Abrahams
hus, og uden tvivl havde vel enhver part, som det gerne
plejer at gå, nogle, som holdt med den og stedse pustede
til ilden. De, som derfor snakker om, at husholdningen er
en simpel, ringe stand, kan af dette eksempel lære, at der
i ægtestanden er langt tungere øvelser og anfægtelser for
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troen, håbet, kærligheden, tålmodigheden og påkaldelsen,
end der kan være i noget kloster. For sådanne hårde og
tunge anfægtelser ser eller føler munkene ikke. De lider
ikke mere anfægtelse end svinene, og misunder andre, at
de måske har bedre brød og bedre vin, end de selv.
Men disse ægtefolk kæmper med hinanden om forjættelserne, og gør dette i Guds frygt og lydighed, dertil i ret
ydmyghed. Men disse høje dyder formørker man ved at
sige, at det er lægfolks gerninger, og fælles for alle ægtefolk. Men det skal være en herlig, stor dyd, at man lader
sig indelukke i et kloster og plager sig selv med megen
faste, for at man kan se sur ud!
Men denne historie tjener til at trøste ægtefolk, for at
de ikke skal mene, at det er noget stort under, om der mellem dem, som har hinanden kær, og som er hellige og
fromme, opstår tvist og kiv. Man skal meget mere se hen
til, at der i ægtestanden er så mange slags øvelser for troen
og kærligheden, mens munkenes selvvalgte gudstjenester
derimod ikke er andet end skarn og urenhed. For hvad kan
dog det være for en hellighed, at du ikke gør andet, end
hvad der behager dig selv vel? Og dog véd munkene at
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rose sig højt af, at de har fornægtet sig selv og hvad deres
er.
Men det er en ret fornægtelse, når vi godvillig forlader,
hvad vi med al ret kunne beholde og forsvare, såsom naturen deri er forvisset ved guddommelig befaling. Sådan
er Abraham Ismaels rette, kødelige fader, og er også ét kød
med Hagar. Dette er de allerdybeste følelser, derfor fornemmer han, at hans hjertes inderste angribes. Dertil kommer også Guds bud, at han skal forsvare sin hustru og ernære og forsørge sin søn; dog beder og begærer Sara indtrængende, at moderen med sønnen skal uddrives, ikke at
de havde fortørnet Abraham; for de har vel uden tvivl
holdt ham højt og i ære; men fordi de spottede Isak.
Dette er nu den rette plage og lidelse, hvoraf hele pavedømmet intet forstår på grund af det afskyelige ugifte
liv. Derfor kalder de ægtefolkenes liv et verdsligt liv, da
det dog omgås med de højeste øvelser for det åndelige liv;
for hos ægtefolk angribes og øves de højeste følelser både
i henseende til Gud og til mennesker. Sådan anfægtelse føler på dette sted også Abraham, som både af hensyn til
guddommelig og menneskelig ret tvinges til at forsvare sin
ægtehustru og søn. Og han forhindres af sit faderlige og
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naturlige hjertelag fra at se forjættelsen så klart; derfor tørner de så hvast sammen, og blev der så hård tvist mellem
ham og hans Sara, os til eksempel og trøst, når der også
blandt os tilstøder en eller anden uvillighed eller uenighed, for at vi da skal vide at erindre os, at det er sådan fat
med dette almindelige liv, og at der i det plejer at gå sådan
til.
Man skal heraf tage endnu en anden trøst, nemlig at vi
véd, at de, som vil leve gudfrygtig og kristen, enten det nu
er i det huslige eller det borgerlige liv eller også i det kirkelige, aldrig vil have mangel på kors og forfølgelse.
Abraham er ypperstepræst i Guds hus, og tjente uden tvivl
Gud rettelig; men hvad sker? Her prøves han af Gud selv,
og der befales ham at adlyde Sara. For sådan siger Moses
fremdeles:
v12-13. Men Gud sagde til Abraham: »Du skal ikke tage dig
det nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad
Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal
have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk,
fordi han er din søn.«

Nu må Abraham her aldeles opgive sin mening, og udjage
sin kære søn og sin kære hustru. Hvem ville nu ikke forstå,
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at dette er en langt tungere byrde, end at en munk bærer en
kutte og omgjorder sig med et tov? Sådan har også de, som
sidder i verdsligt regimente og derhos er gudfrygtige, ligeså mange djævle at plages med, som de har borgere.
Men de, som er i det kirkelige embede, gør sig hele verden
til fjende. Derfor er det narre, som begærer enten at gifte
sig eller at få øvrighedsposter kun fordi de vil have gode
dage og leve vel. Derfor er de tre himmelske eller guddommelige rangklasser, som de grove æsler sofisterne gør
så meget snak om, og som de kalder hierarkier, intet andet
end den huslige stand, den borgerlige stand og det kirkelige embede. De, som lever uden for disse tre ordninger,
lever en selvvalgt stand, som Gud ved alle profeter har forkastet og fordømt.
Sådan har nu Abraham såre hellige tanker, og hans
vilje er ret og god. For han forstår efter guddommelig og
menneskelig ret, at han er forpligtet til at antage sig sin
hustru og søn, og dog tvinges han til at udjage dem begge
to. For der var ingen ende blevet på tvisten, havde ikke
Gud selv lagt sig imellem. Men Gud beviser ved sit eget
vidnesbyrd, at Sara ikke har talt af kødelig tilbøjelighed
eller heftighed, heller ikke med stolthed har befalet sin
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mand, hvad han skulle gøre; men at hun har bedt ham ydmygelig og med tilbørlig ærefrygt skønt hun havde en såre
god sag. Kort sagt, hele historien viser, at Sara forholdt sig
ærbødig og ret imod sin mand. Kun på dette ene sted tvinges hun ved Guds bud til at foretage noget imod sin mands
vilje. Men det gør hun ikke af kvindelig ophidselse eller
vrede; men efter så længe at have lidt og være blevet vel
øvet og prøvet i ydmyghed, tro, håb og kærlighed, overvandt hun endelig sig selv til nu at foretrække forjættelsens ord for den pligt, som hun er sin mand skyldig; for på
den måde må hvert menneske forblive i sit kald, at han dog
ikke gør noget imod ordet for at tækkes noget menneske.
Vi gør nu til dags også, hvad vort embede fører med
sig, og beder for kejseren, dertil også for de andre fyrster,
som dog er vor lære såre fjendske; men vi ser, at vor bøn
er forgæves, siden de ikke vil lade sig omvende til ordet.
Da prøves vor tro, så vi til sidst må slutte og sige: Skal
endelig en part gå fortabt, så er det bedre, at verden går til
grunde og ødelægges, end Gud og hans dyrebare kirke.
Abraham havde ikke så flittig betragtet forjættelsen;
derfor gentog Gud den og siger nu klart: I Isak skal afkom
kaldes efter dig. Derfor fordømmer Gud hos Abraham
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ikke den gode vilje og retmæssige tilbøjelighed, at han har
sin hustru og søn kære, men han leder ham kun hen til den
forjættelse, som trøstede Ismael med, at Gud også ville
gøre ham til et stort folk. Pagten derimod har han alene
forbeholdt Isak. På denne forskel giver den fromme, gudfrygtige moder agt. Abraham derimod mærker ikke så flittig på den på grund af den store kærlighed, som han har til
sin søn. Derfor befaler Gud ham, at han skal adlyde Sara i
alt, hvad hun sagde; for hun holdt sig til ordet.
Og uden tvivl er dette blevet ordnet sådan enten ved
Sem eller ved en af de andre patriarker, for hvem Sara
bragte denne sag. Han udtalte denne dom mod Abraham.
Og fordi den stemmer med Guds ord, siger Moses med
rette, at det var Gud selv, som med sin dom jævnede og
forligte denne tvist.
Forjættelserne var af to slags: Den timelige blev givet
Ismael, men den evige og åndelige Isak. Derfor var dommen let at finde, da Ismael ville herske over Isak, nemlig
at dette ikke kunne tåles, og, som sidenhen siges om Jakob
og Esau, at den større for verden skal tjene den mindre.
Sådan fik han at høre udlæggelsen af forjættelsen ovenfor
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i 17, 19, som Abraham havde fået af de fædre, som dengang levede, nemlig at der skulle oprettes en evig pagt
med Isak, der ikke alene var født ved forjættelsen, men
også skulle bringe velsignelsen, det er, den herre Kristus
selv, som skulle velsigne alle dem, der tro på ham.
Ismael derimod havde alene en timelig forjættelse, og
da han blev opblæst og stolt ved denne og foragtede Isak,
blev han med rette forstødt. Dette er nu skrevet til vor undervisning, så vi skal lære, at vi kan tjene Gud i den allerhelligste lydighed, om vi så end kun er ægtefolk eller, som
papisterne kalder det, simple, ringe lægfolk.
v12b. Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn.

Dette ord skal man flittig mærke sig, for derved at stoppe
munden på jøderne, der sådan beviser og slutter imod os
kristne: Alle, som er Abrahams afkom, de er også Abrahams arvinger; vi omskårne jøder er Abrahams afkom,
derfor er vi også hans arvinger. Derimod: De, som ikke er
Abrahams afkom, kan heller ikke være hans arvinger; I
kristne er hedninger og ikke Abrahams afkom, derfor roser
I jer også forgæves af at være kirken; for det er just at være
Abrahams arvinger.
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Dette bevis pukker og trodser jøderne hårdt på og forlader sig på det som på stærke murbrækkere, roser sig sådan imod os og forfører derved også mange af vore, som
jeg hører, det skal gå til blandt de ugudelige fyrster. Ja, det
er også den rette løn for, at de her og der fordriver og jager
ud i elendigheden fromme, gudfrygtige lærere og præster
og lader det stakkels folk forblive ganske værgeløst og
uerfarent og uvidende i religionen. For fordi de er berøvede ordet, kan de ikke modstå jødernes beviser. For man
kan ikke nægte noget af disse to: man må lade jøderne beholde denne titel og navn, at de er Abrahams afkom, og vi
kan heller ikke nægte, at vi er hedninger og ikke hører med
til Abrahams legemlige afkom.
Men den hellige Paulus har, som vor ret erfarne mester, skønt gendrevet dette jødernes bevis i Rom 9, 6 og
Gal 3, 16, hvor han benægter den første sætning i det første
bevis, idet han nemlig lærer, at dette ikke er sandt sådan i
almindelighed, at alle de er Abrahams arvinger, som er
Abrahams afkom. Han sætter derimod, hvad heller ingen
jøde kan nægte, at Ismael er Abrahams rette afkom, avlet
af hans kød, og dog forkastes, heller ikke har del med Isak
i den rette arv.
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Derfor svarer Paulus sådan på den første sætning, at
han opstiller tre slags Abrahams afkom: Èn, som er kødelig og ingen forjættelse har om Kristus; en sådan Abrahams afkom var Ismael, som var født af Abrahams kød.
Det andet afkom er også kødelig, men har forjættelsen om
Kristus. På denne måde er Isak også avlet af Abrahams
kød; men han havde forjættelsen, idet nemlig Gud siger:
Jeg vil oprette min pagt med Isak. Om det tredje afkom
siger Paulus, at det ikke er kødelig, men kun er en forjættelsens afkom, der, om den end ikke henhører til Abrahams legeme eller kød, dog holder fast ved troen og antager den forjættelse, som blev givet Abraham.
Sådan er nu den første sætning i jødernes første bevis
falsk, idet de slutter sådan: Alle, som er Abrahams afkom,
er også Abrahams arvinger; for det gælder jo ikke med Ismael. Derfor nøder historien os til af denne almindelige
sætning at gøre en indskrænket, om ellers beviset skal
blive stående, sådan nemlig, at man siger: Noget af Abrahams afkom, men ikke al hans afkom, er Abrahams arving.
Men når nu jøderne dertil føjer den anden sætning og
siger, at de er dette afkom og Abrahams arvinger, da er det
fornødent, at de også beviser dette, som det sig hør og bør.
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For vi kan bevise, at de er Abrahams afkom på samme
måde, som Ismael var det. Men Ismael blev udelukket fra
forjættelsen; deraf følger, at også jøderne er udelukkede.
Derfor må man opstille en ret forklaring af, hvem der
er Abrahams rette afkom, som også har del i forjættelsen.
Da er atter historien vort lys, ligesom Paulus herlig beviser
det af Moses, nemlig at de alene er arvinger, som er af forjættelsen, hvad enten de er Abrahams kødelige afkom eller
ikke.
Og her ser man, hvordan jødernes andet bevis er at
gendrive. For i dette er heller ikke den første sætning rigtig. For det er ingenlunde sandt, at de, som ikke er Abrahams kødelige afkom, heller ikke kan være Abrahams arvinger; for forjættelsen er det, som gør Abrahams rette arvinger, som man kan se på Isak. De, som derfor med sand
tro antager forjættelsen, de er også forjættelsens rette børn
og Abrahams arvinger, som Johannes Døberen siger i
evangeliet i Matt 3, 9: Jeg siger jer: Gud kan opvække børn
til Abraham af stenene dér. Kan de nu komme af sten, så
behøver de altså ikke at komme af Abrahams kød og ben.
Derfor er teksten i sig selv klar. Ismael er Abrahams
afkom, som sandelig er avlet af hans kød; derfor kaldte
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han også Abraham fader, og Abraham kaldte ham igen sin
søn. Og dog forstødes han af huset. Isak derimod, som er
født af forjættelsen, forbliver alene arving i huset, fordi det
velsignede afkom forjættes ham og han tror denne forjættelse.
Derpå tænker jøderne ikke, for de har mistet den rette
lære om forjættelsen og troen og hænger sig kun fast ved
den kødelige fødsel, som i sig selv alene er intet, hvis ikke
forjættelsen og troen kommer til. Sådan er også Absalon
Davids søn efter kødet; men fordi han ikke tror, er han fortabt og fordømt. Sådan var også det folk, som døde i ørkenen, Abrahams børn; men fordi de ikke troede, blev de udryddede. Men nu er det umuligt, at et forjættelsens barn,
Abrahams arving og Guds folk skulle gå fortabt.
Derfor er det egentlige og rette middel, som gør arvinger, intet andet end forjættelsen. For denne alene gør til
arvinger også dem, som ikke er børn efter kødet. Men den
kødelige fødsel er kun en svag grund og ganske uduelig,
så om du end virkelig var født af Abrahams kød, er du dog
derfor endnu ikke Abrahams arving. Derfor siger Paulus
med rette, at de er de rette arvinger, som hører forjættelsen og tror den, de være nu født af Abrahams kød eller
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ikke. For forjættelsen, som er Guds ord, er så kraftig og
mægtig, at den kalder de ting, som ikke er, som om de var,
Rom 4, 17, og at der også, som Johannes siger i Matt 3, 9,
af sten opvækkes Abraham børn. Dette formår ikke kødet
eller den kødelige fødsel. Ordet formår det alene; for det
er almægtigt.
Men jeg har kort ovenfor sagt, at der er to slags forjættelser. Den ene kan vi kalde den passive forjættelse, da den
gives os. Den anden den aktive, som vi antager med troen.
Den alene er det, som gør os, der af naturen er hedninger,
til Abrahams arvinger, Rom 4, 16, ja til Kristi brødre, Matt
12, 49, og medarvinger, Rom 8, 17. Derfor roser jøderne
sig forgæves imod os af, at de er Abrahams afkom. For
deraf følger endnu ingenlunde, at de derfor også er Abrahams arvinger, medmindre de antager forjættelsen og tror
på Kristus.
Ganske vist er de Abrahams afkom, født af hans kød
og blod; men denne kødelige fødsel gør ikke til Guds børn;
for disse er, som der står i Joh 1, 13, født, ikke af blod, det
er, de har ingen kødelig fødsel og er ikke efter kødet Abrahams børn, ej heller af køds vilje, det er, de er ikke retmæssige eller antagne børn, ej heller af mands vilje, det
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er, de er ikke af profeter, konger eller lærere, sådan som
papisterne nu til dags praler af den uafbrudte rækkefølge
fra Peter af, men af Gud, det er, de tror forjættelsen og antager den med en fast tro. For det er ikke nok at være født
af Abrahams kød, og end ikke Isak selv ville have været
forjættelsens arving, hvis ikke troen var kommet dertil.
Derfor skal du lægge vel mærke til, at der er tre slags
afkom, en naturlig, uden forjættelse, en anden naturlig,
med forjættelse; men den tredje er ikke naturlig, men har
alene forjættelsen. Af disse tre slags afkom forkastes den,
som er kødelig uden forjættelse, sådan som man kan se på
Ismael. Og denne forkastelse sker især, som vi lærer af
Paulus, for at denne forskel imellem børnene og arvingerne kan bestå; så vi ikke skal rives med i jødernes vildfarelse, som mener, at det er nok, de har Abraham til fader.
For den rige mand i Luk 16, 24, kalder også Abraham sin
fader, men det er forgæves. For Abrahams børn anses
alene de, som hænger fast ved forjættelsen og holder sig
til den, de være nu født af Abrahams kød, sådan som Isak
var, eller ikke. Sådan siger Kristus i Joh 8, 39 til jøderne:
Hvis I var Abrahams børn, gjorde I Abrahams gerninger;
men I gør jeres faders Djævelens gerninger. Dette være
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nok talt til at gendrive jøderne, som så højt véd at rose sig
af, at de er født af Abrahams kød og blod.
Men dette spil drives endnu den dag i dag, hvis man
kan kalde det sådan, og det er fra verdens begyndelse af
gået alle folk sådan. Jøderne er halsstarrige og aldeles forstokkede på grund af den kødelige fødsel og roser sig af,
at de alene er Guds folk. Men betragt også muslimerne, så
skal du se, at også de forlader sig på just den samme kødelige trøst. For fordi de altid har sådan lykke i sine krige
mod de kristne og især i disse sidste tider har styrket og
forøget sin store magt med mange store sejre, frakender de
os først i den største tryghed dette navn, at vi skulle være
Guds folk, al den stund vi så ofte bliver slået og overvindes
af dem; men sig selv tillægger de denne ros, at de er Guds
folk, siden de daglig har sådan lykke, især mod de kristne.
For når tyrkerne fører krig imod tatarerne og perserne, har
de ikke sådan lykke.
Idet de nu sådan hovmoder sig over sin lykke og ligesom er mæskede med sejre, anser de os for hunde og svin,
som også Sankerib gjorde for Jerusalem, Es 37, 10. For
der gør lykken ham også til spotter, så han roser sig af, at
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hans afguder er stærkere end den Gud, som bor i Jerusalem. Sådan lagde sidenhen romernes afguder næsten hele
verden under byen Rom Derfor troede romerne fuldt og
fast, at deres religion var den bedste og Gud velbehageligste. Ligesom derfor nu til dags jøderne hovmoder sig af
sin kødelige fødsel, sådan tror også tyrkerne nu, at der intet
andet folk er under solen, som kan være Guds folk, uden
de alene. Og spørger du, hvad grunden er dertil, og hvordan de vil bevise det, fortæller de vidt og bredt om sine
store sejre, sin lykke, magt, sit guld og gods; men af Guds
forjættelse har de intet, véd slet intet om den. De erkender
ikke Guds majestæt, som lader også de uværdige og ugudelige få denne verdens riger. For det tyrkiske rige, hvor
stort det end er, er intet andet end en brødsmule, som en
rig husfader kaster for sine hunde.
Dette véd muslimerne ikke; men de kristne véd det
godt, og agter derfor hele verden med al dens rigdom for
intet. For de venter på et andet liv, der også er bedre, og
hvori én stjerne vil være skønnere og kosteligere, end hele
denne verden er. Men de har en god, sikker grund til at
dømme sådan derom, nemlig Guds forjættelse, som er os
åbenbaret i Guds søn, mens muslimerne har sin stinkende
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Koran, sine sejre og sin timelige magt, hvorpå de forlader
sig. Jeg tror også, at på de steder, som ligger nær ved tyrkerne, mange stakkels kristne er blevet mismodige ved
denne forargelse og er faldet fra troen, idet de nemlig ser,
at de er ulykkelige, mens tyrkerne lever som perlen i guld
og altid har stor lykke.
Derfor var det fornødent for sådanne kristne, at de
havde trofaste lærere, som kunne påminde dem om, at man
ikke må måle Guds godhed og nåde efter forgængelige
ting, såsom rigdom, stor magt og sejre, men skal erkende
den på de evige goder. For det er kun en ringe åbenbarelse
af den guddommelige majestæt, at han giver store riger og
stor rigdom af denne verden, som goder han overalt udstrøede, da han skabte verden. Men denne gave viser, hvad
den guddommelige majestæt er, når vi nu atter opvækkes
fra de døde og evindelig skal bo i en ny verden. Derfor er
dette en dårlig tale: Gud giver mig store riger, giver mig
guld og gods; deraf følger, at jeg i ham har en nådig Gud.
Meget mere skal man sige sådan: Gud giver os sin forjættelse. Den angår det evige liv. Derfor er han os i sandhed rigtig nådig. Og denne tekst burde med rette bruges
som et ordsprog hos os: I Isak skal afkom kaldes efter dig,
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det er, det er den rette arving, som har forjættelsen og tror
den. Hvor der ingen forjættelse er, eller hvor man ikke tror
den forjættelse, som er for hånden, er der så end stor rigdom, ære og magt og verdens riger, så er der dog ingen
kirke, heller ikke noget Guds folk. Med ét ord, det er Ismael, som stødes ud af huset, og Isak er ikke, den rette
arving. Sådan gør også paven med sine; han alene vil være
kirken, da vi dog med vished skal vide, at de ikke kan være
kirken, for de er ikke forjættelsens børn, det er, de tror ikke
evangeliet, men forfølger det. Om de nu end roser sig af
den uafbrudte rækkefølge, af embedet og den ordentlige
magt, så er de dog, hvis de ikke tror forjættelsen, intet andet end Ismael i Abrahams hus, det er, de er ikke arvinger,
men fordømmelsens børn.
Denne forskel gør, som man af det foregående kan se,
Moses, Kristus selv, Johannes og Paulus; ja, også det andet bud klart nok, idet det byder, at man ikke skal tage
Guds navn forfængelig, at dette er en falsk kirke, som ikke
vil afholde sig fra Guds navn, og dog så skændig misbruger det.
Dette tjener også til at trøste os. For Guds navn er forfærdeligt; for det skal man frygte. Men fordi den falske
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kirke bruger det imod den sande kirkes lemmer, kan det
ikke fejle, at de jo må forfærdes. Når paven sætter os i
band, gør han det sådan, at han dertil bruger Guds navn;
derfor skal man af det andet bud vide, at netop de misbruger Guds navn, som vil være den sande kirke. For sådan
må man skelne mellem Guds navn og kirken. Guds navn
er herligt og helligt, men misbruges som oftest skammelig.
Dér skal vi ikke frygte, men skal være foragtere, ganske
vist ikke af Guds navn, men af dem, som sådan misbruger
Guds navn og vil skræmme os dermed. Og sådan skal du
også dømme om kirken.
Dette er ganske vist sørgeligt og ynkeligt, at vi, som
papisterne løgnagtig udskælder os, skulle være forkastede
og døde lemmer af kirken; men lad os skelne mellem det
rette brug af kirkens navn, og misbruget. Ismael kalder
også Abraham sin fader, men på en ganske anden måde,
end Isak gør. Sådan kalder også de pavelige sig selv kirken; men står denne grundvold fast, hvilket jo ingen kan
nægte, ikke engang Satan selv, nemlig at det er kirken,
som har forjættelsen og tror den, så følger deraf, at paven
med sit slæng ikke er kirken, men at han misbruger kirkens
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navn. For han er en fjende af forjættelsen og forfølger
dem, som tror forjættelsen.
Derfor er det vist, at kirkens navn såre ofte misbruges.
For ikke alene kætterne, men også muslimerne og jøderne
kalder sig kirken. Den, som derfor simpelt hen siger, at
han er kirken, han siger slet intet; han må bevise det, ellers
ville vi med al ret foragte dette kirkens navn, for her misbruges det. Det andet bud tvinger os til at gøre forskel. For
ligesom Guds navn misbruges, sådan misbruges også kirkens navn. For kirken er intet andet sted end dér alene,
hvor ordet er og de, som tror ordet, som denne tekst siger:
I Isak skal afkom kaldes efter dig.
Men paven forfølger ordet og tager Guds navn forfængelig. Deraf følger, at han er Antikrist og det afskyelige
dyr i Åb 13, 1, som på panden har bespottelsens navn tegnet, det er, som kun lærer idel bespottelse og uafladelig
misbruger og vanhelliger Guds navn. I evangeliet siger
Kristus i Joh 14, 23: Hvis nogen elsker mig, skal han holde
mit ord. Derfor må de, som vil være Guds folk eller kirken,
have Kristi ord, det er, de guddommelige forjættelser, og
de må også holde dem, det er, tro dem. Og dem er det, som
Faderen elsker, til hvem han kommer for at tage bolig hos
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dem. Men at paven og hans slæng skulle holde Kristi ord,
derpå mangler der så meget, at det netop er dem, som halsstarrig hader og forfølger Kristi ord.
Men fordi de sådan skræmmer os med kirkens og Guds
navn, så lad os gøre den forskel, som Helligånden gør i det
andet bud, nemlig at nogle rettelig bruger Guds navn,
nogle derimod også skammelig misbruger det. Den rette
brug af Guds navn er dér, hvor ordet og forjættelsen er;
hvor derimod ordet bespottes, misbruges Guds navn. Derfor skal det ikke skræmme os. For vi véd, at Gud Fader,
Søn og Helligånd ingen bolig har hos sådanne folk, men
Djævelen selv bor hos dem, som man kan se på deres
pande, hvor bespottelsens navn står skrevet, Åb 14, 9.
Kort sagt. Guds folk er intet andet folk end det, som
alene har Guds forjættelser og tror dem. Men de, som forlader sig og pukker på gerninger, love og andre gaver, som
jøderne og muslimerne gør, de er ikke kirken; for gerninger, love og sådanne andre ting er jo dog ikke forjættelsen.
Men i vor kirke holder vi fast ved den rette læres bekendelse, antager forjættelsen og holder Kristi ord sådan,
at hidtil mange er blevet dræbt derover og endnu nogle
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dræbes, alene for ordets skyld, fordi de ikke vil lade evangeliets bekendelse fare. Dette er de rette tegn, som beviser,
at vi er den sande kirke, og at paven med sit slæng er Djævelens kirke. Men hvad skal vi sige dertil? Papisterne døber, uddeler nadveren, absolvere folk fra synderne. Derfor
er de jo den sande kirke, og vi kan ikke nægte, at vi ved
deres embede, nemlig ved at døbes af dem, er kommet i
den sande kirkes samfund?
På denne indvending plejer jeg at svare sådan: De ydre
sakramenter, dertil også ordet, kan rækkes og forvaltes
også af de ugudelige. Judas hørte for sin person ikke til
kirken, og var dog alligevel også med i det kirkelige embede, og de, som døbtes af ham, var rettelig døbt. Det
samme kan vi også sige om papisterne, som ganske vist i
sig selv er bespottere og ugudelige, men hvis embede dog
er kraftigt, når de døber, række nadveren og absolvere;
dog kun for så vidt, som de bibeholder de rette stykker og
fornødne ting, som henhører til de hellige sakramenters
indstiftelse. For om de end er spottere, så er jeg dog ingen
spotter, som bruger deres tjeneste og tror; men jeg modta-
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ger sandelig ved troen, hvad der tilbydes mig i den guddommelige forjættelse, skønt han er ugudelig, som fremsiger og forkynder mig forjættelsen.
Derfor er det ikke nok, at man har kirkens navn, at en
kaldes biskop, kardinal eller præst. Alt det er kødeligt, som
Paulus siger i Rom 9, 8, og vedkommer kun personen; men
Gud ser ikke hen til personen. Heller ikke vi skal betragte
disse kødelige masker, men skal se hen til ordet og gøre
denne historie til et ordsprog imod papisterne, så vi siger:
Abraham har to sønner, den ene er kødelig og har ikke Kristi forjættelse; han forfølger den anden søn, som er forjættelsens arving. Sådan går det til endnu den dag i dag. Det
vil altid gå sådan og er fra begyndelsen af gået sådan. For
sådan ville også Kain, den førstefødte, tilrive sig forjættelsen, og slog derover sin broder Abel ihjel, 1 Mos 4, 8.
Derfor, siger jeg, er der to slags kirker, ligesom der
også er to slags Abrahams børn; én, som dræbes og lider
forfølgelse, den anden, som dræber og forfølger sin broder, som Kain og Ismael gjorde. Men hver bærer sine bestemte frugter. Den falske kirke bespotter og forfølger ordet; men den sande kirke beholder den rette læres bekendelse og lider forfølgelsen med tålmodighed. Ligesom vi
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jo nu til dags står og bekender ordet for kejseren og for
hele verden.
Derimod fornægter papisterne Kristi ord og søger at
undertrykke det med sine ugudelige dekreter og bud. Disse
frugter, lovprisningen og bespottelsen, bekendelsen og
fornægtelsen, er åbenbare. Derfor kan vi ikke tvivle på, at
jo pavens kirke er Djævelens kirke, skønt de fromme rettelig kan benytte deres embede, som de forvalter i kirken,
såfremt de kun beholder de nødvendige stykker, det er,
hvad der efter Kristi indstiftelse henhører til de hellige sakramenter.
Derfor skal vi omhyggelig mærke denne tekst. For den
kæmper mod alle dem, som roser sig af kødet. Jøderne roser sig af blodet, det er deraf, at de er Abrahams afkom.
Tyrkerne roser sig af sine sejre og store magt. Paven roser
sig af den uafbrudte rækkefølge, at embedet fra apostlene
er kommet til ham. Men vi siger, at det ikke går an at uddrage denne følgeslutning: Vi er apostlenes efterfølgere,
til hvem embedet er gået i arv, derfor er vi også kirken.
For her i teksten står der skrevet: I Isak skal afkom kaldes
efter dig, og ikke i Ismael. Det er så meget sagt som så:
Guds folk er ikke de, som har en sådan kødelig rækkefølge
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at påberåbe sig, men de, som har forjættelsen og tror den,
de er Guds folk.
For Guds navn bruges på to måder, enten bespottelig,
eller hellig. I den sande kirke er det helligt og frygtes; men
i den falske kirke skal man ikke frygte for det. For denne
trøst skal man altid holde fast ved, skal også daglig indprente os den, som det andet bud lærer os, nemlig at Guds
navn såre misbruges.
På universiteterne har man sagt, at de ord, som har
mere end én betydning, ikke kan tjene til at lære andre. For
de, som bruger sådanne ord, gør derved kun sin lære forvirret og vildfarende; derfor lærer de slet intet. Sådan bruges heller ikke hverken Guds eller kirkens navn på én og
samme måde. For nogle bruger dem godt, andre derimod
bruger dem urigtig og ilde.
Når derfor paven siger, at alle de pådrager sig Guds
vrede, som ikke lader hans forordninger behage sig, så er
dette ganske vist i sig selv et skrækkeligt ord; men det er
tvetydigt, det har mere end én betydning, og bruges derfor
ikke med rette; derfor bryder jeg mig slet intet om pavens
trusler og lyn og torden. Sådan har heller ikke kirkens
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navn efter dialektikken noget at betyde; for en dialektiker
antager intet ord, medmindre det kun har én betydning.
Derfor er det Guds sande kirke og menighed, som ikke
misbruger hans navn, men hører og holder Kristi ord, det
er, tror Guds forjættelser. Når jeg hører denne kirkes
navn, så falder jeg i sand ydmyghed på mine knæ og bøjer
mig for den; for jeg er vis på, at i den bor Gud Fader, Søn
og Helligånd. Men når de vil smykke sig med kirkens
navn, som ikke holder Kristi ord, men forfølger det og
vandrer i sine selvvalgte gudstjenester, så bliver det ord,
som efter sin art og natur kun har én betydning, til et sådant ord, som må betyde mere end ét.
Ligesom det derfor ville være en stor dårskab, om man
ville frygte for en malet mand, som stod med draget sværd,
sådan er det også en dårskab, at man vil lade sig skræmme
med kirkens navn, når man bruger det gudsbespottelig og
uret. For det er kun en malet kirke eller en maske af kirken.
Men det er den sande kirke, hvor Isak, forjættelsens søn,
er. Her skal man frygte Herrens navn; her er vor frelse og
salighed, og også vor styrke og faste borg, som Salomo
siger i Ordsp 18, 10: Herrens navn er et fæstningstårn, den
retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed.

1103

Kort sagt, hvor Kristi ord er og holdes, det er, tros, dér
skal du ikke tvivle på kirken, skønt han er ugudelig og en
gudsbespotter, som enten rækker de hellige sakramenter
eller lærer og prædiker. For ligesom regnen vander jorden
og gør den frugtbar, sådan skal Herrens ord ikke komme
tomt igen, men det skal gøre det, Herren behager, Es 55,
10.
Derfor siger vi i vor trosbekendelse: Jeg tror på en hellig kirke, det er en sådan, som har ordet, ved hvilket alt
helliges, som Paulus siger i 1 Tim 4, 5. Men denne kirke
må tåle Ismael, sin forfølger, så længe indtil Sara og Isak
begynder at tale og bede, det vil sige, indtil den sande kirke
ved bestandig bøn og skrigen erhverver af Gud, at Ismael
må uddrives, skønt Ismael ikke kan tro dette, før han i gerningen erfarer det.
v13. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi
han er din søn.

Herren har befalet Abraham at udjage Ismael af huset.
Men for at ikke nogen skulle tænke, at han nu havde glemt
den forjættelse, som han ovenfor havde givet Abraham om
de tolv konger, og at han angrede denne, så gentager han
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nu forjættelsen, og tilføjer, at han vil gøre dette for Abrahams skyld, hvis afkom Ismael er. Sådan udjages den kødelige søn, men sættes dog til en mægtig konge i denne
verden.
Derfor kunne en sige: Er det at udjage, når man sætter
en til konge over et stort folk? For Ismaels arvinger og efterkommere indtog hele egnen og strøget mod syd, og araberne er endnu den dag i dag et stort folk. Derfor tjener
denne historie til at lære os, at Gud uddeler denne verdens
kongeriger og herskaber også blandt dem, som er onde og
forkastelige, ganske vist ikke for deres fortjenestes skyld,
som de ikke har; men han gør det for Abrahams, det er, for
sin kirkes skyld, som alene i verden beder for konger og
fyrster, så den i dette liv kan have et stille og roligt herberg
og i fred udbrede Guds ord stedse videre.
Men ligesom tyrken forfølger kirken, sådan tror han
heller ikke, at kirkens bøn skulle hjælpe ham, hvilken dog
beder for alle regeringer, som Paulus formaner i 1 Tim 2,
1. Det tilskriver han sin Koran og sin fromhed. For han
roser sig af den rette, sande religion og den sande gudsdyrkelse, nemlig at han afskyer de billeder, som er malede
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eller huggede; men os kristne hader og forfølger han som
afguderiske mennesker.
Kong Alexander forstod heller ikke, at det var for kirkens og Guds menigheds skyld, at han havde sådan stor
lykke, og dog er det alligevel sandt, at kun den sande kirkes bøn opretholder alle kongeriger, for de frommes lille
hobs skyld, som jo må have sit herberg i dette liv. Sådan
også vor kejser Karl; hvad han har i denne verden, det har
han for Kristi kirkes skyld og ved dens bøn. Derfor er dette
stykke i teksten vel at mærke, at Gud siger til Abraham:
Fordi Ismael er dit afkom. For Abrahams skyld, det er for
hans dyds og fromheds skyld, sættes Ismael til konge og
monark.
Men hvad er det dog for en urimelig ting, at mens alle
riger i verden opretholdes og blomstre ved kirkens bøn,
bliver dog den stakkels kirke netop af dem undertrykt og
så ynkelig trådt under fode, som den dog hjælper med sin
bøn; for kirken alene er det, hvem Gud har befalet denne
flid og omsorg, at den skal bede for kongerne, som Paulus
formaner i 1 Tim 2, 1, og det for at man må have fred, tugt,
god orden og sikkerhed til at udbrede ordet og samle en
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kirke ved ordet. Dette kan man se af de første rigers, det
babyloniske og assyriskes historie.
Hvad nu derfor angår denne historie, må Abraham afstå fra sin mening; men Sara trænger igennem og får, hvad
hun tragtede efter; for hun havde betragtet forjættelsen noget nærmere og forstået den bedre end Abraham. For Gud
åbenbarer vel også de små og ringe noget, for at derved de
store skal ydmyges. Nu følger en anden kamp, som henhører til den anden tavle, ligesom den forrige henhørte til
den første.
v14. Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og
en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og
sendte hende væk. Hun tog af sted, men for vild i Be'ershebas
ørken.

Dette er sandelig en ynkelig historie, når du nøje betragter
den, skønt Moses har beskrevet den såre kort. Efter at nu
Abraham er vis på Guds vilje, iler han for at adlyde Gud,
står op tidlig om morgenen, giver ikke Hagar penge, udruster hende ikke, som til en lang og ubekendt vej, med klæder, men lader sin kære hustru, som først havde gjort ham
til fader, drage bort med sin førstefødte søn og giver hende
kun brød og en flaske vand, eller en sæk med brød og et
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krus med vand. Dette er de goder, som Ismael, hans søn,
og Hagar, hans hustru, modtog af ham.
Men synes det dig nu ikke, at det var en gruelig ting,
at moderen, som var besværet med sønnen, så ynkelig skal
drage afsted, og endnu dertil til et ukendt sted, ja ud i en
vid og tør ørken? Han giver hende ingen tjener eller tjenestepige med; moderen uddrives bar og blottet med sønnen,
som også er bar og blottet, fra den rette faders hus og arv;
af alt sammen får de intet andet med sig end kun lidt brød
og vand, hvilket uden tvivl var mad og drikke for nogle få
dage. Havde han dog endnu givet dem vin eller forsynet
dem med penge, så havde ulykken dog endnu været tåleligere.
Nu ser det vel for fornuften ud til, at Abraham heri
handlede tyrannisk og grusomt; men det er i sandhed at
dræbe faderkærligheden til hustru og børn, som er de to
følelser, der plejer at være de allerheftigste. For vi må ikke
tro, at Abraham var en rå bonde; han var ret en gudfrygtig,
from, sagtmodig, ydmyg og barmhjertig mand, som også
elskede sine fjender.
Hvorfor affærdigede han da sin hustru og sin søn så
slet og usselt, som om de var hans fjender? Hvor er her det
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faderlige hjerte? Da englene kom til ham, og han dog
endnu ikke havde erkendt dem for at være engle, frembar
han dem smør og en kalv, dertil kager; men her udstøder
han sin førstefødte søn fra arven i elendigheden, som om
det faderlige hjerte i ham i et øjeblik var aldeles uddøet og
slukket. For lad enhver blandt os spørge sit eget hjerte:
Havde du fået en from hustru til ægte, og fødte hun dig en
kødelig søn, hvis du da af naturen ikke var et hårdt, ufølsomt menneske, kunne du da sådan enten overvinde eller
ganske forjage den faderlige kærlighed, at du ikke i det
mindste ville give din søn en tjener med, som i al fald
kunne vise ham vejen og følge ham?
Derfor har vel Abraham ikke gjort dette uden stor
kamp og såre stor smerte. For han var jo ikke af stok eller
sten, men lod sin kære hustru drage afsted under dyb sukken og mange tårer, som han udgød derover; for Gud forandrer ikke naturen i de hellige, dræber heller ikke følelserne. Sådan var det sandsynligt og vel troligt, at hverken
Hagar eller hendes søn Ismael lo, men at de af ganske
hjerte blev forfærdede, da de fik dette nye budskab at høre,
at de skulle drage ud i elendigheden.
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Derfor er denne gerning, at Abraham sådan uddrev sin
hustru og sin søn, skrækkelig og ynkelig beskrevet, skønt
det kun er få ord. Og havde ikke Abraham hørt forjættelsen, og med denne trøstet både moder og søn, så havde han
måttet frygte for, at de skulle komme i fare for legeme og
liv, på grund af løverne, bjørnene og ulvene i ørkenen.
Med ét ord: Abraham havde ikke kunnet omgås så hårdt
og uvenlig mod sodomitterne, som dog var skændige,
onde mennesker; for han havde bedt for dem og døde ligesom i bønnen.
Sæt nu, at munkene, som lever i klostrene, er hellige;
men hvad kan du finde hos dem, som er at regne ligt med
denne ene hårde og vanskelige gerning, at han overvinder
de to stærkeste tilbøjeligheder til sin hustru og sønnen, og
i skyldig lydighed giver efter for Guds bud? Derfor er
Abraham et herligt eksempel på lydighed, tro og alle gode
skikke, men især den rette lydighed mod Gud. For disse
ting var ikke så snart gjorte, som ordene lyder, og måtte
dog beskrives sådan, så vi deraf kan lære, at man efter
Abrahams eksempel skal elske Gud over alle ting og det
så fuldt, at du i hele verden ikke skal elske noget så meget,
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ikke engang hustru og børn, ja, ikke engang dit eget legeme og liv. Og havde Moses villet beskrive det alt sammen sådan, som det gik til, så havde han måttet skrive en
stor bog, blot for denne ene historie. For hvem kan dog
skildre, hvordan både moderen og sønnen græd og sukkede?
Derfor bevægede de Abraham og Sara selv og endelig
hele huset til at have medlidenhed med dem og græde for
deres skyld. Især har vel Abraham og Sara formanet dem
begge til med tålmodighed at finde sig i, at de sådan måtte
uddrives; for sådan var det Guds vilje, som ved et bestemt
ord udtrykkelig havde sagt, at Ismael skulle forlade sin faders hus og sit fædreland, og på et andet sted, ikke i
Kana’an, vente på Guds velsignelse. Desuden har de vel
sagt, at Gud var trofast og sanddru og ikke ville forlade
dem, men rigelig skænke dem, hvad han havde forjættet,
nemlig et såre mægtigt kongerige.
Dette har ikke jeg opdigtet, men omstændighederne
selv, og hvad Moses ovenfor også har fortalt, fører det
klart med sig, at man skal se hen til disse omstændigheder.
For hvor nådig og barmhjertig Abraham også var mod sine
fjender, lærer beretningen om sodomitterne. Hvordan
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kunne han da vel her afholde sig fra gråd, da han med en
så ussel bagage lod sin hustru og førstefødte søn drage
bort?
Min kære Hagar, har han vel sagt, jeg har vel ikke
glemt, hvad jeg er skyldig at gøre dig og din søn, mit kød
og blod, og ville gerne beholde jer begge hos mig og udvise mod jer de kærlighedes gerninger, som jeg er jer skyldig; men Guds bud står der, tvinger mig og befaler mig at
handle anderledes. Derfor, tål og lid for Guds skyld med
tålmodighed, at I sådan begge bare og blottede må uddrives. Gud vil ikke have, at I skal blive rige af mit gods, men
vil, at I på et andet sted skal erfare hans velsignelse, osv.
Hvad nyttigere kan nu foreholdes os til lærdom og påmindelse om Guds store gerninger, end netop denne historie? For den påminder os om, at man ikke skal opsætte det
eller betænke sig frem og tilbage, når man har Guds bud
og befaling. For Gud har lyst til lydighed, men opsættelse
hader han. Den medfødte tilbøjelighed forvirrede vel også
Abraham noget, så han blev bekymret og tænkte: hvad vil
der nu blive af min stakkels hustru og hendes søn? Hvor
vil hun finde bolig? Hvem vil beskytte og forsvare hende,
om der måske tilføjes hende uret og vold? Men da troen
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blev forvisset og styrket, dæmpede og dødede troen alle
disse tanker, skønt ikke uden besvær og store smerter, og
holdt sig i enfoldighed ene og alene til dette håb, at Gud
ville forsørge dem og have et øje med dem; for, tænkte
han, han elsker dem mere, end jeg kan, og vil også bedre
kunne hjælpe dem, end jeg.
Derfor er dette et eksempel, hvoraf vi skal lære, at vi
kun straks, uden nogen opsættelse og uden betænkning,
skal gøre alt det, som vi véd i Guds ord er os befalet at
gøre. Da Kristus i Joh 21, 21 siger til Peter: Følg mig, farer
Peter til, som om han havde glemt denne befaling, og sørger for Johannes og bekymrer sig for ham og siger: Herre,
men hvad skal denne? Men Herren irettesætter ham og siger: Hvad kommer det dig ved? Følg du mig.
Derfor gør Abraham ret; han tænker ikke på, hvad der
skal blive af Hagar med hendes søn; han ser ene og alene
hen til Guds bud, der havde befalet ham at uddrive moderen med sønnen. Sådanne eksempler og øvelser finder man
hos de hellige mænd. Munkene forstår, som jeg sagde
ovenfor, meget at rose sig af, at de har fornægtet sig selv,
ligeledes af sin spægelse og dødelse; men deres dødelse er
det, når de ser, at en broder, som sidder ved dem, får bedre
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brød eller bedre fisk. Men hos Abraham ser vi ret, hvordan
kødet korsfæstes, og hvordan hans vilje dødes, skønt han
allerede er hellig og retfærdig, dertil forvisset med Guds
bud. For det er jo Guds bud, at en mand skal elske sin hustru, beskytte og forsvare sine børn og også samle noget
til dem, så de må kunne ernære sig osv. At døde denne
naturlige vilje og hellige kærlighed befales her Abraham
og at lade både hustru og børn fare på den måde, at de ikke
engang må tage en skilling med af så meget gods. Er det
ikke et eksempel på den rette dødelse, så véd jeg ikke,
hvad der skulle kaldes dødelse. Han elsker både hustruen
og sønnen, men da det befales ham at udjage dem, adlyder
han Gud, som har kaldt ham dertil, uden nogen nølen, afskærer alle betænkeligheder og lader dem fare, hvad det så
end vil tage for en udgang og ende med dem i elendigheden.
Sådan beskrives det, hvordan Hagar og Ismael blev
uddrevet, og hvordan de tog afsked og måtte drage afsted.
Og, som I ser, dette er sandelig en ynkelig beskrivelse; for
ingen af parterne kunne afholde sig fra at græde. Ismael
og hans moder faldt det såre tungt, at han tilligemed sin
moder måtte skille sig fra sin fader, som var rig, from og
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hellig, og fra hans hele kirke; for Faderen var det hårdt, at
han måtte lade dem drage så ynkelig og elendig fra sig, og
fra nu af måtte være berøvet begges selskab; hvilket også
for Sara selv og Isak var smerteligt. Men de adlyder på
begge sider Guds ord og døder de medfødte tilbøjeligheder, også dem, som er de allerhøjeste, dem nemlig, som
man føler for hustru og børn, for hvis skyld vi i dette liv
også påtager os den største fare og ulykke. Men det er nu
i sandhed, rettelig at overholde kyskhedsløftet, som munkenes dovne hob, ja endog de, som vil være de allerhelligste blandt dem, slet intet kender til.
Det sidste stykke, som Moses tilføjer, nemlig at hun
fór vild i ørkenen, tjener også til, at man må have desto
mere medlidenhed med dem. De havde ingen, som havde
kunnet lede dem på vejen; da de derfor ikke vidste, hvorhen de skulle gå, fór de vild i ørkenen. Men dette ord, at
de fór vild, viser, at de i sine hjerter var sådan forvirrede
og bedrøvede, at de selv ikke vidste, hvorhen de gik, som
det plejer at gå, når man er i frygt og bekymring. Men nu
véd vi, at kvinderne af naturen er af et svagt gemyt, og selv
ved en ringe ulykke bekymres meget; hvad skal vi da mene
om Hagar, som så ynkelig fór vild i ørkenen med sin søn,
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ikke havde nogen, som kunne ledsage hende, ingen proviant havde på vejen, ingen menneskelig hjælp havde. Men
nu kom der endnu en større og sørgeligere ulykke til, som
teksten videre fortæller.
v15-16. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under
en busk og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun
tænkte: »Jeg vil ikke se drengen dø.« Hun satte sig og brast i
gråd.

Denne historie havde ikke kunnet beskrives grusommere
og ynkeligere, skønt Moses går kort igennem den og ikke
gør mange ord derom, sådan som hans vis er. Moderen og
hendes søn havde vand for tre eller fire dage; dermed vederkvæger de sig i ørkenen, men så har de ikke mere vand.
Derfor var de begge døden nær, og det af tørst, hvilket er
en såre smertelig død.
Hvis du nu her ville komme frem med en lang anklage
mod Abraham, kunne du beskylde ham for at være sin
egen hustrus og søns morder. For at det gik sådan med
dem, dertil gav han anledning, eftersom han grusomt, som
det synes, uddriver sit eget kød og blod. Og Moses selv
bruger jo også sådanne ord, som er gruelige nok. Han siger, at Ismael næsten var død af tørst, og at moderen lagde
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ham under en busk og overvandt sit moderlige hjerte sådan, at hun gik fra ham for ikke at se på drengens død.
Hvem ville nu tro dette, hvis ikke Moses havde skrevet det
sådan? Sådan følger sædvanligvis den ene ulykke med den
anden. Denne førstefødte søn er fordrevet fra sin faders
hus, er berøvet alt sin faders gods; nu kommer endnu den
ulykke dertil, at han i ørkenen kommer i livsfare ved hunger og tørst.
Men det er især et grueligt og ynkeligt syn, at moderen
lægger drengen i græsset under buskene. For hendes hjerte
sønderknuses sådan i hende af angst og sorg, at hun ikke
kan se på sin søns død. Ja, siger du, men Abraham havde i
forvejen skullet betænke denne ulykke og ikke have ilet
sådan, især i en sag, som var ganske mod al naturlig kærlighed.
Men ovenfor har jeg sagt, at man flittig skal mærke sig
dette eksempel, så vi ikke skal betænke os længe, når Gud
befaler os noget, som vi skal gøre, men være ham lydige
deri uden al nølen. Og vi ville sandelig ikke så let kunne
gøre Abraham den lydighed efter, som han heri viser. Men
hvad munkene gør, nemlig bærer kutter, ikke spiser kød,
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ikke rører ved penge, det kan vi ganske vist alt sammen let
gøre efter.
Derfor var Abraham ingen almindelig kristen eller
gudsbekender, men en martyr over alle andre martyrer.
For hvem er der vel blandt os, som ikke skulle vide, hvor
stærk den kærlighed er, som man har til hustru og børn?
Det er en fader lettere at lide døden end at forlade sine eller
tåle, at der sker dem vold eller uret.
Og dog skal og må alt stå tilbage for Guds bud, og det
kommer ikke an på at gå klædt i sort eller hvidt, når du vil
være en kristen; men du må sætte alt i fare, hvad du har,
ikke alene din hustru og dit barn, men også dit eget legeme
og liv. For sådan lærer Kristus klart i Matt 10, 37: Den, der
elsker fader eller moder mere end mig, er mig ikke værd;
det er: når jeg kommer med mit ord og bud, da må I
glemme alt, hvad I har og besidder i hele denne verden.
Sig mig nu dog: Hvad har du nogensinde hørt eller læst
af sådan fornægtelse hos nogen munk? De skriver vel på
døren til sin bolig: Fornægt dig selv; men når du vil bedømme sagen efter virkeligheden, så betyder dette hos
dem intet andet end så meget: Forlad et dårligt køkken og
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gå til et, som er rigelig og vel forsørget; fly møje og arbejde i denne verden, det er, hvad der forefalder i det huslige og borgerlige liv, og hav gode dage i klosteret, mæsk
dig som en so, og und ingen noget. O hvad er dog dette for
en let dødelse; hvor behagelig er den ikke for kødet!
Men jo tålmodigere og barmhjertigere ellers Abraham
var, desto mere er hans lydighed værd at roses, nemlig at
han foretrækker Guds bud for alt, og elsker Gud over alle
ting, ja at han endog forjager sin kære søn og hustru af
huset, som om det var hans fjender. Denne forstødelse er
ganske vist ynkelig beskrevet, at den stakkels dreng skriger jammerlig, da han næsten må dø af tørst, og moderen
ikke kan hjælpe ham i ørkenen; for vil du bedømme det
efter det ydre skin, må du anse det for en gruelig gerning,
og vil hårdt anklage Abraham derfor; men hvad andet
skulle eller kunne han vel gøre, da Gud havde befalet ham
det?
Men skønt Ismael fordrives fra Abrahams hus og hans
kirke, så er det dog uden tvivl sådan, at, ligesom jeg ovenfor flere gange har sagt, at ganske vist mange af Kains
slægt er blevet omvendte til Guds kirke, sådan tvivler jeg
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heller ikke på, at også Ismael og mange af hans efterkommere er blevet omvendt til Abrahams sande kirke. For det
er ikke meningen med denne forstødelse, at han derved
ganske skulle være udelukket fra Guds rige, men at han
skal vide, at Guds rige ikke ifølge den naturlige ret tilkommer ham, men skænkes ham af lutter nåde.
For Gud giver ingen noget af skyldighed, efter ordet i
Rom 11, 35: Hvem gav ham først? Det er heller ikke nogens fortjeneste, hvad han giver os; for da ville det stå ilde
til med os, skulle Gud være vor skyldner; nej, vi er alle
sammen hans skyldnere. Når han derfor giver os noget, giver han os det ikke efter skyldighed eller på grund af noget
retskrav, men af nåde, som han overflødig og rigelig tilbyder alle dem, som tror hans forjættelse.
Denne lektie må Ismael og hans moder lære, siden de
jo begge to ville handle mod Isak efter retten; men efter at
denne formastelighed, at de sådan pukker på sin ret, er blevet dødet ved denne hårde forstødelse, tvivler jeg ikke på,
at Ismael med sin moder atter har begivet sig til Abraham;
for jeg bifalder jødernes mening, at Kethura er Hagar.
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Sådan tjener nu denne historie til at lære os, at vi ikke
har noget ifølge retskrav, men at alt, hvad vi har, kun overgår os af nåde. Jøderne ville ifølge retskrav være Abrahams arvinger og besidde velsignelsen, fordi de er født af
Abrahams kød; men kunne de give slip på denne ret og
opgive den, og tage sin tilflugt til Guds nåde og barmhjertighed i Kristus, ville de blive delagtige i velsignelsen.
Sådan roser paven sig af den uafbrudte rækkefølge, og
med samme ret tilskriver han sig at være øverste biskop i
kirken; men det kan vi ingenlunde indrømme ham i kirken.
Ville han endda af nåde være den første eller øverste, da
ville vi tåle ham; men fordi han driver på sin ret og pukker
så hårdt på den, det kan vi ikke tåle. Just det samme siger
vi også om hans bestemmelser. Lod de disse være en fri
sag, ville vi have tålmodighed dermed; men fordi de gør
dem til nødvendige, så forkaster vi dem, og er i denne sag
hårdere, end nogen ambolt eller diamant kan være, mens
vi ellers ville være blødere end voks, om man lod os beholde vor frihed.
Om klosterlivet skal man også fælde samme dom.
Munkene har sine regler og sin særlige øvelse; disse driver
de på som sin egen ret og mener, at det evige liv på grund
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deraf med rette tilkommer dem. Men hvem har befalet
dem at gøre dette? Og er ikke det en stor ugudelighed, at
mens Gud af nåde, for sin søns skyld, rigelig forjætter os
alt, og også giver os det, forkaster derimod vi hans forjættelse og er så frække at ville anmasse os det evige liv, som
om det med rette tilkom os?
Derfor forklarer nu Gud sig med dette Ismaels eksempel om, at han ikke er nogen noget skyldig. Derfor skal
heller ikke nogen rose sig for ham eller være hovmodig af
sin retfærdighed eller fortjeneste; men al verden skal være
Guds skyldner, falde ned for ham, bede om nåde og barmhjertighed og endrægtig sige med David i Sl 143, 2: Gå
ikke i rette med din tjener.
Alt dette lærer Ismael os, som, efter at han på denne
måde var blevet dødet, ganske opgav sin ret og så kom til
den forjættede arv som en gæst, som Paulus i Ef 2, 11 siger
om hedningerne. For jeg tror, at også Ismaels børnebørn
og efterkommere holdt sig til Abrahams menighed og blev
forjættelsens arvinger, ikke som efter noget retskrav, men
af den undtagelsesvise og upåregnelige nåde, som jeg
ovenfor sagde om Kains slægt.
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Dette er grunden, hvorfor sønnen nøgen og blottet med
moderen, som også var nøgen og blottet, og det med hende
alene, fra sin faders hus jages ud i ørkenen, ja, ved hunger
og tørst, ind i døden, så det skadelige dyr kunne dræbes
hos ham, som kaldes hovmod, falsk indbildning om egen
retfærdighed, egen ret og fortjeneste for Gud.
For hos Gud gælder intet andet end idel nåde og gunst,
og om endog muslimerne, jøderne og paven med sit slæng
ved Kristus griber og modtager denne, så bliver de salige.
Men nu er de forblindede og forkaster nåden og forlader
sig på sin egen ret og fortjeneste; derfor må de evig gå fortabt.
Men denne tekst, om de anfægtelser og bekymringer,
som Abraham og Hagar havde på dette sted, hører ganske
og aldeles hjemme i teologien og Den Hellige Skrift. For
som jeg sagde, det var Abraham en stor anfægtelse, at han
så hårdt måtte jage sin kødelige søn tilligemed sin ægtehustru bort fra sig, at han hverken forsørger hustruen eller
sønnen med noget, men lader dem begge drage afsted, ret
som til den visse død. For Abraham var jo ingen hård sten,
men han var fuld af Helligånden, som gør folk sagtmodige,
ydmyge, venlige, gode og villige.
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Derfor er dette en underlig historie, men skrives om
disse hellige patriarker os til eksempel, så vi skal lære, at
man skal elske og ære Gud over alle ting. Sådan fik han
ovenfor befaling til at forlade sit fædreland, og i Sl 45, 11
siges der til kirken, som var samlet af jøder: Hør datter,
glem dit folk og din faders hus, og Kristus siger også i Matt
10, 37: Den, der elsker fader og moder mere end mig, er
mig ikke værd.
Sådan indeholdes i den anden tavle budene om kærlighed til brødrene; men når der kommer et nyt bud dertil,
sådan som når der befales Saul at dræbe amalekitterne, 1
Sam 15, 3, da skal vi blive deres fjender, forfølge og dræbe
dem og glemme al kærlighed, om så end nogen skulle
dræbe sin egen søn, sådan som Abraham gør. For dette
ord, at Herren i 2 Mos 20, 5 siger: ”Jeg er Herren din Gud”,
ophæver det andet, hvor det befales os at elske vor næste
og hædre vore forældre.
Derfor ser vi hos Abraham to slags dødelse; den første
henhører til den første tavle. For der står han i kamp mod
Guds forjættelse, som Abraham imod ordet vil lade være
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ligelig for begge sine sønner; men denne tilbøjelighed dødes hos ham ved troen, og Abraham må af sin hustru lære,
hvad der er forjættelsens rette mening.
Den anden dødelse henhører til den anden tavle. For
her må han glemme kærligheden og velviljen mod sin hustru og sin søn. Disse eksempler skal man flittig indprente
i kirkerne, for de stemmer skønt overens med evangeliet,
som lærer, at man skal foretrække ordet om troen for alle
menneskelige ting. Da derfor Abraham var blevet belært
ved sådanne øvelser, håbede han ikke på, at han i dette liv
skulle opleve forjættelsens opfyldelse, men forstod den
om andre, større ting, end denne verdens goder kunne
være, eftersom han alligevel endnu måtte plages med så
store og tunge anfægtelser og trængsler, efter at allerede
forjættelsens arving var ham givet.
For erkendelsen af det evige liv, troen på den Kristus,
som skal komme, og håbet på de dødes opstandelse er de
rette, sande goder; på dem ventede han på grund af forjættelsen og lod sig ikke hindre deri ved den store ulykke,
som møder ham, nemlig at han sådan måtte vandre vildsom omkring, uden at have nogen egen bolig, og udjage
sin hustru og førstefødte søn. Alle disse ting betragter et

1125

kødeligt menneske sådan, som om de var ganske imod forjættelsen; men i virkeligheden er det gode øvelser, hvorved troen prøves. Sådanne øvelser er os fornødne, men for
kødet er de over al måde tunge, ja, de er ret umulige at
bære.
De ord, at Abraham gav Hagar brød og en flaske vand
dertil, er vel korte; men de viser også, hvor ynkelig det gik
til. For betragt du kun omstændighederne, så skal du se, at
disse er så gruelige, at de ikke tilstrækkelig kan udsiges
med ord. Ikke Sara eller en af tjenerne, men Abraham, Faderen selv, udrustede sin hustru og sin søn for vejen, lagde
på deres skuldre brød og en flaske med vand og befalede
dem at gå bort fra huset.
Denne historie ligner næsten hin anden, hvor der befales ham at ofre sin søn Isak. For hjertesorgen havde været
noget tåleligere, om han havde befalet en af tjenerne at udføre det, og han selv på den tid var rejst et eller andet sted
hen. Men nu må han selv udruste dem begge to for vejen,
og må være til stede og se på, at de drager afsted; derfor
må han ganske og aldeles have undertrykt den faderlige
ømhed, som han havde til sin hustru og søn, og betvinger
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den, som et hårdt, uvenligt, barskt menneske, og som om
han aldrig havde kendt dem.
Denne uendelige frygt og kærlighed til Gud har Moses
anset for værd til at optegnes, siden Abraham ikke alene
så på denne jammer, men endog selv havde foranlediget
og forårsaget den. Havde nu en anden gjort ham dette og
sådan stødt ud af huset hans hustru, som han nu havde levet sammen med i henved tyve år, hvad tror du vel Abraham ville have gjort dertil? Men nu udfører han selv denne
gruelige gerning, fordi Gud befaler ham det. Og med dette
sit eksempel vil han lære os, at man ganske vist skal gøre
alt for næsten, men når der ved Guds bud befales os at gøre
noget andet, da skal vi i hele dette liv intet have, der skal
være os så kært og dyrebart, at vi ikke skal komme til at
hade det, selv ikke vort eget liv; som Kristus siger i Matt
10, 39: Den, som mister sit liv, skal finde det.
Dette er nu ret at glemme sin faders hus, som Sl 45, 11
siger. Det er sandelig en ynkelig beskrivelse, som jeg
næppe kan læse med tørre øjne, at moderen og sønnen sådan med tålmodighed kunne finde sig i at udjages og drage
ud i elendigheden; derfor stod endnu Abraham, Faderen,
og udtalte med grædende tårer velsignelsen over dem og
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ønskede dem lykke med sin bøn, eller også skjulte han sig
i en eller anden krog, hvor han alene begræd og beklagede
sin ulykke og disse stakkels menneskers jammer.
For han var, som jeg nu ofte har sagt, ikke af stok eller
sten, men havde et hjerte, som var fuldt af den ømmeste
trofasthed og kærlighed mod hans næste og meget mere
mod hans egen familie, nemlig hans hustru og førstefødte
søn. Hvor nu sådan den ene anfægtelse følger på den anden, og stedse tårer efter tårer flyder ned ad kinderne, der
er det en ret dødelse, og det er også troens rette øvelser,
som dræber også den naturlige kærlighed. Derfor kan du
om munkenes og nonnernes dødelse, som de véd at gøre
sig sådan til af, rimelig sige, at det er lutter løgn og idel
narreværk.
Be’ersheba, som omtales i teksten, lå nær ved Egypten. På dette sted var der måske fårehjorder og ellers andet
stort kvæg; for indbyggerne på stedet levede af kvægavl
og boede i telte. Der kom Ismael og Hagar i en ny fare,
som også forfærder moderen og næsten gør hende afsindig
af utålmodighed, ligesom jo Abraham også kan synes at
have båret sig grusomt ad. Dog var det ikke sådan med
ham; for han adlød kun Guds bud.
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Ismael dør næsten af tørst, og da moderen ikke kan se
på dette sørgelige syn, lægger hun ham ned i græsset under
buskene, og går lidt længere bort fra ham, som om hun vil
lade drengen ligge, der ganske så ud som en, der er lige
ved at dø; dog sætter hun sig ikke langt fra ham, for at hun
kan høre den døende drengs suk. Men vi erfarer, hvor stor
jammer og ulykke det er, når en uden for sit fædreland må
flakke omkring i elendighed blandt ukendte mennesker,
hvor han intet blivende sted har. Dog er denne jammer og
ulykke endnu adskilligt større, som omstændighederne viser på dette sted, nemlig at Hagar er moder og en kvinde,
og vandrer alene, dertil i ørkenen, hvorhen hun pludselig
er blevet drevet fra et så stort hus, og hvor hun lider mangel på mad og drikke; dertil ligger hendes søn der og må
næsten dø af tørst.
Ganske vist havde han vel kunnet få vand fra
Be’ersheba; for her havde hyrderne uden tvivl sine telte;
men den stakkels elendige kvinde havde ganske forvildet
sig, ikke alene i det ydre efter legemet, så hun vandrer på
vildspor, men er også sådan bestyrtet i hjertet, at hun heller
ikke véd, hvad hun gør. Men dette er en teologisk regel for
Satans fremgangsmåde, at han stedse plejer at gøre dem,
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som er elendige og bedrøvede, endnu mere bedrøvede, og
dem, som legemlig farer vild, bringer han til også i hjertet
at blive forvildede og bekymrede. For han plejer at gøre
sådan, som man siger i ordsproget: Hvor gærdet er lavest,
der vil han altid over, og på hvilken side vognen hælder,
der hænger han sig også på, for ganske at vælte den.
Derfor kom til denne jammer og ulykke også såre sørgelige tanker, som Djævelen mesterlig kan få i stand. Ak,
hvor skal jeg nu hen, har hun vel tænkt, jeg arme kvinde,
som er så ynkelig udjaget! Der er ingen Gud i himlen, som
vil forbarme sig over os, heller ikke noget menneske på
jorden; Gud er os fjendsk, derfor vil han også lade os dø
her og omkomme af hunger og tørst i denne ørken.
Dette er den giftige og fordærvelige tilsætning, hvoraf
Satan har det navn, at han kaldes Livjatan, fordi han kan
gøre en legemlig ulykke til en åndelig og stedse til den ene
byrde lægger den anden, som er endnu større. Job siger i
40, 20, at man ikke kan drage ham med nogen krog, det er,
man kan ikke jage ham væk med menneskelige kræfter;
han er den rette Livjatan eller tilsætter, som altid lægger
noget på den ene del af vægten og dermed trykker den ned,
og aldeles vælter den vogn, som hælder.
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Derfor var dette en stor anfægtelse, ja langt tungere,
end hunger eller tørst kan være. Derfor blev hun også så
aldeles bestyrtet, at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre,
ellers havde hun måske set sig om efter en brønd og tænkt,
at der på et sådant sted måtte være mennesker; men hun er
sådan kommet fast i Livjatans tilsætning, at hun mente,
hvor der kun var et kilo trængsel, at der måtte være mange
tons. Sådan kaldes Satan for vor brødres anklager i Åbenbaringen 12, 10. For dem, som er trygge, gør han ganske
stålhårde, sådan som vore lovfjender er; men dem, som har
et svagt og frygtsomt hjerte, slår han aldeles til jorden med
sin skræk, som om tordenen slog dem.
Sådan anfægtes Hagar ikke alene dermed, at hun i det
ydre er udjaget, men også derved, at hun tror sig åndelig
forladt, og forsager sådan lige til døden. Vandet var forbi;
men ikke langt derfra var der en hel brønd; men det tænker
Hagar ikke på; for hun er ganske nedsunket i de løgnagtige
tanker, som Satan har indgivet hende, så hun tænker: Se,
Abraham er en Guds mand og profet, og i hans hus er alene
den rette kirke; han er det, som udjager dig og din søn;
hvad sikrere tegn end dette kan du nu have på, at du ikke
hører med til kirken?
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Jeg for min del ville ganske vist ikke gerne, at mit
hjerte skulle træffes med sådanne pile; for jeg har godt erfaret, hvad for farlige sår det gør, om en eller anden kirkens tjener ville nægte mig absolution og bortvise mig fra
den hellige nadver; om det end kunne ske for ganske ringe
årsagers skyld, vil jeg dog tro, at jeg ville rømme derfra i
fortvivlelse og hænge mig selv, som Judas gjorde.
Men Hagar har hørt denne dom, at hun med sin søn
skulle udjages, ikke af en eller anden simpel, ringe tjener,
men af den højeste patriark selv, som er forjættelsens fader; hvordan tror du da hun var til mode?
Ovenfor har vi hørt om Lot, at han ved sin jammer og
trængsel blev sådan forsagt og nedtrykt, at han end ikke så
med sunde øjne eller vidste, hvad han gjorde; for hans
hjerte var sådan overvældet af smerte og fare, at alle sanser
på hans legeme ligesom døde bort for ham. Derfor kalder
man det en ekstase, det er, en henrykkelse, som er så heftig, at Lot slet ikke vidste, hvad han havde gjort med sine
døtre. En sådan hård kamp havde også Hagar her, og dette
viser Moses med det ord, at han siger, hun fór vild. For
hun kunne ikke se af sorg; fortvivlelsen gjorde hende døv,
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stum, blind og ganske fra sig selv, ja bragte alle hendes
sanser til at dø.
Men du ser, at der her først handles om loven, før trøsten kommer, hvilket er imod vore lovfjender. Ismael og
hans moder Hagar hovmoder sig imod Isak, fordi de også
var Abrahams afkom og ventede arven, fordi de var legemlig nærforbundne med Abraham. Denne tanke og mening måtte sådan dødes hos dem, nemlig derved, at de først
lærte loven og derved dødedes. Men dem, som er dødede
ved loven, skal man dernæst atter oprejse og trøste med
Guds ord; for de føler anger over sine synder, er ikke
stolte og hovmodige, sådan som Ismael var.
Derfor lærer denne tekst os, hvad der er lovens rette
øvelse og embede, og Paulus kalder i Gal 4, 30 disse Saras
ord ”jag trælkvinden bort” for lovens ord. Han siger ikke:
Hvad siger Sara? Men: Hvad siger Skriften? Skønt derfor
Moses endnu ikke var for hånden med sin skrevne lov, så
var dog loven alligevel i brug og øvelse; for uddrivelsen
er et lovens ord.
Derfor lad os forkaste lovfjenderne, som vil kaste loven
ud af kirken og ved evangeliet lære bod. Ganske vist har
man ret i at sige, at man skal oprejse og trøste folk; men
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man må også tilføje, hvem det er, man skal trøste, nemlig
dem, som med Ismael og hans moder er forstødt fra hjem
og fædreland og i ørkenen aldeles forsmægter af hunger
og tørst, dem, som sukker og skriger til Herren og ikke er
langt fra fortvivlelse. Sådanne mennesker er evangeliets
rette tilhørere.
Men de, som mener, at de er i nåde for et eller andet
kødeligt fortrins skyld, som er stolte og formastelige over
sin egen retfærdighed og hellighed, de vil ikke høre på, at
de er i ørkenen, men i Paradis. De véd heller ikke, hvad
det er at fare vild i ørkenen, ydmyges ikke, dødes ikke.
Dem må man slå og sønderknuse med lovens hammer, ja,
man må ganske tilintetgøre dem.
Men dette sker ved loven, der siger: Jag tjenestekvinden og hendes søn bort; for han skal ikke være arving, Gal
4, 30; det er så meget sagt som så: Vi er af naturen alle
uden for nåden. For hvad vor natur angår, er vi fordømmelsens børn, og det hjælper ikke, at jøderne er Abrahams
afkom, at vi, når vi fødes, bringer med os forstanden, fornuften og loven, og at vi på en måde kan styre vor vilje
efter den; alt dette gør intet til salighed. Men om alt det,
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som er af loven og af køds og mands vilje, hedder det: Uddriv!
For Gud kan ikke tåle eller udholde Ismaels stolthed;
det er, han vil ikke have, at vi skal rose os af den legemlige
fødsel eller af vore kræfter, af vor frie vilje, af vor visdom
og retfærdighed. For det må alt sammen dødes, og vi må
opgive alt dette, ligesom også Hagar fortvivler på dette
sted. Når nu det er sket, og vi er nedstødt i Helvede, da er
det på tide, at man atter skal kalde os ved evangeliets trøstelige og liflige ord, der ikke siger: Uddriv! Men: Søn,
vær frimodig, dine synder er dig forladt, Matt 9, 2. Derfor
siger Skriften, at det er Guds gerning at føre ned til Helvede og føre op igen, at døde og gøre levende, 1 Sam 2, 6.
Og dette er grunden, hvorfor Ismael måtte uddrives
med sin moder, nemlig for at den gruelige og skændige
syge, den formastelige stolen på egen retfærdighed, skulle
dødes. For sådan tænkte han: Jeg er i Abrahams hus, derfor
er jeg også arving. Denne formastelige tillid er en så giftig
skade og fordærvelig pestilens, at den ikke kan dødes på
anden måde end ved den yderste fortvivlelse, at nemlig
mennesket berøves alt, hvad han har, aldeles opgiver det
og næsten fortvivler om Gud selv og hans nåde og føler,
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at han er forkastet og forstødt af Gud. Sådan må den rette
fader og Abraham, det er, Gud selv, handle med os. For vi
har intet at gøre med kirken og Kristus selv, dertil heller
ikke med retfærdigheden, medmindre først denne fordærvelige formastelighed er overvundet og dødet i os.
Derfor fortjener lovfjenderne bestemt, at enhver er
dem fjendsk, som vil opretholde og forsvare sig med vort
eksempel, da dog grunden er soleklar, hvorfor vi i begyndelsen lærte sådan om Guds nåde. Den forbandede pave
havde ganske undertrykt de stakkels samvittigheder med
sine menneskesætninger, havde borttaget alle rette midler,
al hjælp og trøst, hvorved de arme, forsagte hjerter havde
kunnet reddes fra fortvivlelsen; hvad andet kunne vi da
gøre, end atter oprejse de nedtrykte og besværede hjerter
og atter foreholde dem den sande trøst?
Men vi véd også godt, at man må tale anderledes med
dem, som er mætte, kælne og fede. Dengang var vi alle
sammen forstødte og såre plagede. Vandet i flasken var
forbi, det er, der var ingen trøst for hånden. Vi lå, som døende, ligesom Ismael under en busk. Derfor trængte vi til
sådanne lærere, som foreholdt os Guds nåde og lærte,
hvordan vi kunne vederkvæges.
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Men lovfjenderne vil have, at man skal begynde bodslæren direkte med nåden. Jeg derimod er ikke gået sådan
til værks. For jeg vidste godt, at Ismael først var uddrevet
og havde forsaget, før han fik trøst at høre af englen. Derfor har jeg fulgt dette eksempel og ingen trøstet uden dem
alene, som i forvejen har følt anger og sorg over sin synd
og fortvivlet om sig selv, sådanne som loven havde forskrækket, Livjatan overfaldt og gjort ganske bestyrtede.
For deres skyld er Kristus kommet til denne verden, og vil
ikke, at den osende væge ganske skal udslukkes, Es 42, 3.
Derfor råber han i Matt 11, 28: Kom hid til mig, alle I som
arbejder og er besværede!
En sådan var Ismael ikke, før han blev uddrevet af huset, men var stolt og ganske sikker, som en epikuræisk lovfjende. Jeg, siger han, er herre og arving i huset; Isak og
Sara skal vige for mig. Skal man rose og tåle denne hovmodighed hos ham, eller revse ham for den? Men hvordan
kan han revses på anden måde, end at han tilligemed moderen stødtes ud af huset og fra Abrahams hus ikke turde
tage noget med sig uden alene lovens løn, nemlig vand og
brød? For sådan plejer loven at gøre: Den fører tyven bundet til galgen; men før han kvæles, forfrisker den ham med
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en drik vand; til sidst er vandet forbi, og døden står tilbage;
mere gør loven ikke.
Lad os derfor lære, at Gud står alle hovmodige imod;
men dem, som er ydmygede og har følt lovens kræfter,
trøster han, hvis ikke ved mennesker, så dog ved en engel
fra himlen. For han vil ikke, at sådanne mennesker skal gå
fortabt, ligesom han heller ikke vil lade de sikre og stolte
forblive i Abrahams hus.
En lærer og præst i kirken må være lærd, duelig og
erfaren i begge disse stykker, så han både kan straffe og
sønderknuse de genstridige og atter trøste dem, som er
straffede og sønderknuste, så de ikke ganske skal fortæres.
Var ikke vor natur så aldeles fordærvet ved synden, behøvede vi slet ikke lovens prædiken. Men nu kan Gud på
grund af vor hårdhed og dybe tryghed intet udrette i os ved
sin nåde, medmindre han først ved loven har sønderbrudt
og knust vore stålhårde hjerter.
Derfor udlægger også Paulus i Gal 4, 24 denne tekst
sådan efter bogstaven og siger: alle, som er af synagogen,
er sådanne folk. Men vi lærer af daglig erfaring, at ikke
alene jøderne, men også alle mennesker er sådan sindede,
som jeg ovenfor sagde om muslimerne, som formastelig
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mener, at de er Guds folk, fordi de har så megen sejr, ligeledes om paven og hans kirke, som fører kirkens navn,
fordi de sidder i højt embede og ære. Kort sagt, denne historie afmaler alle sådanne på den måde, at de ikke kan
blive salige, medmindre de føres i død og fortvivlelse. For
alle formaster de sig til at ville erhverve Guds nåde og syndernes forladelse ved sin kødelige fødsel og den evne, som
den bringer med sig.
Jeg erindrer endnu godt, at en ugudelig mand og bitter
fjende af evangeliet engang faldt ned fra et stillads, hvorfra
han just betragtede en bygning, som blev opført der på stedet. Da han nu ingen skade følte af sit fald, for intet lem
blev ødelagt, råbte han med høj stemme: Nu véd jeg, at jeg
har en nådig Gud. Sådan plejer verden at gøre. Af de legemlige velgerninger formaster den sig til at øse en sådan
indbildning, at Gud skal være den gunstig og nådig. Dette
er vor art og natur. Derfor er det fornødent, at den dødes,
hvilket da sker ved loven.
Den, som derfor vil være en forjættelsens arving, må
lade alt fare, som ikke er forjættelse, som Paulus gør i Fil
3, 8, hvor han kalder lovens retfærdighed skarn. For Gud
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gælder intet, uden alene forjættelsen og nåden, som foreholdes os i Kristus. Kødet har vel også sine gaver, men
dette tilkommer der intet, uden alene brød og vand. Det
evige liv derimod skænkes ikke til kødets børn, men til
forjættelsens børn, det er, dem, som tror på Kristus.
Det er en herlig ting, at Gud har skænket ægtefolk
denne velsignelse, at han har sagt: Bliv frugtbare og mangfoldige; men denne velsignelse er legemlig og holder sig
kun til, at de skal opfylde jorden. For hvor hellige og
fromme end fader og moder er, hjælper dog dette ikke deres børn noget. De bliver ikke salige derfor. Skal børnene
blive salige, må de blive forjættelsens børn og selv også
tro forjættelsen. For derfor må vi alle sammen døbes, og
at du er døbt, deraf har jeg ingen nytte, men jeg må også
selv døbes og tro.
Sådan træffer Ismaels forstødelse alle mennesker og
sammenbinder kirken fra den ene tid til den anden ligetil
verdens ende, sådan at den første fødsel ikke kommer
Guds rige ved, og ingen kan blive salig uden troen på forjættelsen om Kristus. Derfor er det tåbeligt, at papisterne
skriger på, at de er kirken. For kirken er ikke et sådant folk,
som man skal betragte og bedømme efter den store skare,
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efter dens visdom, magt, rigdom, ære, uafbrudte rækkefølge, embede og sådanne ting, meget mindre efter de
selvvalgte gudstjenester, men er et forjættelsens folk, det
er, som tror forjættelsen.
Når de nu sige: Paven er kirkens hoved; derfor er alt,
hvad han byder, guddommeligt og godt, så skal du sige, at
denne følgeslutning ikke holder stik. For paven véd og forstår intet af Skriften, meget mindre tror han Skriften. Han
er en ydre maske af kirken, men ikke kirken selv. Ja, han
angriber kirken og forfølger den, ligesom Kain forfølger
sin broder Abel, og gør dette for forjættelsens skyld, som
han river til sig, skønt han ikke tror. Derfor skal ingen lade
sig skræmme ved de store og prægtige titler og navne om
den uafbrudte rækkefølge, om deres kald og embede.
Muslimerne roser sig også af at være Guds skabninger
og sværger ved Gud, himlens og jordens herre. Paven roser sig af at tro på Kristus, nemlig at han er Guds søn og
hele verdens frelser. Men imidlertid opretter han klostre,
indstifter faste, messer, dyrkelse af afdøde helgener og
flere andre sådanne ting, men alt forgæves. For det er gerninger af din egen skabelse, du, som er skabt af kød. Det
er frugter af et ondt træ. Skal træet blive godt, må du blive
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et forjættelsens lem og barn, det er, du må tage imod nåden
og alene forlade dig på barmhjertigheden. Dette kan ikke
ske, medmindre du med ret tro antager forjættelsen. Ismael
er Abrahams rette, kødelige søn, men dog ikke arving.
Dette er Paulus’ bevis, som intet menneske vil kunne
gendrive ham. Vi ser og tager med hænderne på, at papisterne forfølger forjættelsens børn, ligesom Ismael forfulgte Isak. Hvis derfor den falske tillid, som de har fattet,
ikke dødes og tilintetgøres tilligemed alle sine herlige gaver, som kommer af kødet, så vil de aldrig blive salige.
Betragt muslimerne, med hvor store gaver og visdom de
er prydede, og paven og hans kardinaler er også såre vise
mænd, kan jeg tænke. Sådan var også Platon, Cicero, Sokrates store mænd, men er derfor ikke kirken. For de har
ikke denne væsentlige forskel, ved hvilken kirken adskilles fra verden, nemlig forjættelsen. Derfor indrømmer vi
paven og hans tilhængere, at der hos dem er visdom og
stor fornemhed, desuden, at de også har den uafbrudte
rækkefølge og embedet; men derfor er de endnu ikke kirken. For de mangle endnu den væsentlige forskel, nemlig
at man må tro evangeliet. Men de, som ikke tror evangeliet, er ikke kirken, hører heller ikke til Kristi rige.
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Derfor, kære junker pave, må dit pavedømme først dødes og du selv ganske tilintetgøres for Gud, ellers vil du
aldrig blive selv det ringeste lem på kirken. Dette er vel
hårde ord og utålelige for papisterne. Men det gjorde også
Ismael ondt, at han måtte udstødes og fraskilles fra kirken
og anses for et sådant lem, som var afskåret fra kirken. Os
simple mennesker kan der heller ikke times noget hårdere
eller besværligere, end når man sådan berøves alt håb og
trøst.
Denne anfægtelse plager også mig ofte, at jeg ser mig
om efter gode gerninger, som jeg kunne forlade mig på, at
jeg nemlig har lært og prædiket meget, tjent mange folk
og gjort dem godt, dertil lidt megen uret uden min skyld;
men når det rigtig kommer til kamp og strid, da føler jeg
nok, at alt dette er intet, og drives derhen, at jeg med David
må bekende i Sl 32, 5: Herre, jeg er, intet uden en arm
synder. Ligeledes når han siger i Sl 116, 11: Jeg sagde i
min angst: hvert menneske er en løgner. Ligeledes i Sl
143, 2: Gå ikke i rette med din tjener.
Men med dette håb oprejser jeg mig alene, at jeg ser,
at der i evangeliet er forjættet trøst for dem, hvem deres
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synd trykker og ængster, og håb for de arme, forsagte samvittigheder; dertil at himlen er forjættet dem, som er nedført i Helvede. Og dette er et sikkert bevis for dette håb, at
Guds søn, uden at vi forud vidste om det, har ofret sig selv
til sin fader for os på korsets træ.
Er nu folk på denne måde først ydmygede og bragt til
fortvivlelse, og, idet de forsager om sig selv, også begynder at fatte mod for Kristi skyld, så bliver de Guds børn
og arvinger. Men man finder mange, som ikke vil ydmyges, men endnu mener at hævne sig, og knurrer mod dem,
som revser dem; disse er dobbelt forhærdede og forstokkede.
Når du derfor føler, at du ydmyges, så læg dig ned for
din himmelske faders fødder og sig: O kære herre, når du
handler sådan med mig, vil jeg med tålmodighed lide det,
og bekender, at jeg har fortjent en meget hårdere straf; derfor forbarm dig over mig! Vil du ikke, at jeg skal være
arving, så gør det dog sådan med mig, at jeg kan forblive
tjener; ja, som den kana’anæiske kvinde siger i Matt 15,
27, jeg vil ikke vægre mig ved at være en hund i dit hus,
så jeg i al fald kan spise de brødsmuler, som tilfældigvis
falder til jorden og nedtrædes. Du er mig efter lov og ret
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intet som helst skyldig; derfor holder jeg mig til din nåde
og barmhjertighed.
Dette er den rette vej, ved hvilken vi kommer til nåde
og salighed; men få er de, som hører det, og endnu færre
de, som adlyder det, tror og antager det. Jøderne opremser
daglig i sin bøn disse ord: Lovet være Gud, som helliger
os fremfor alle andre folk på jorden; men dette er ingen
bøn, men den højeste gudsbespottelse, som Sl 109, 7 siger:
Hans bøn skal blive til synd. For Gud er ikke en sådan
Gud, som gør forskel på folk; men han foreholder alle
mennesker sit ord og vil have, at de alle skal tro og blive
salige. Han gør ingen forskel mellem jøder og hedninger,
men vil være alle menneskers Gud. Derfor skal ingen formaste sig til sådant eller rose sig, sådan som hedningerne
gør; men vi skal alle ydmyge os og bekende, at vi er intet;
men hvad vi er, det kommer af lutter Guds godhed og
barmhjertighed.
Paulus var også opblæst og stolt over sin egen retfærdighed; men da han ved Damaskus hørte Kristi stemme,
hvem han før så trygt havde foragtet, da skælver han og
forfærdes og siger i ApG 9, 6: Herre, hvad vil du at jeg
skal gøre? Hvad er der da blevet af hans ros af at være
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Abrahams børn og af Benjamins stamme, en farisæer, en
discipel, som flittig havde studeret og lært loven? Ligesom
derfor Ismael fra loven kom til forjættelsen, fra døden til
livet, ja fra Helvede til Himlen, sådan gik det også Paulus.
Derfor handler han også sidenhen med så stor iver og så
mægtig ånd om forjættelsen og fortjenesten, om nåden og
de gode gerninger, at nemlig forjættelsen, og intet andet,
gør til arving, men at den kødelige fødsel, omskærelsen og
andre lovens gerninger ikke gøre det.
v17. Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen
til Hagar: »Hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være
bange, for Gud har hørt drengen dér, hvor han ligger.

Han kalder ham ikke Abrahams søn, men simpelthen en
dreng, hvilket navn er fælles for alle mennesker, og siger,
at hans røst blev hørt. Uden tvivl har vel Ismael, da han
var døden så nær, ikke pukket på, at han var Abrahams
søn. For da jammeren og dødsangsten ligger på ham,
glemmer han det, og Livjatan, om hvem vi ovenfor talte,
kom vel også til, det er Satan, som åndelig dræbte ham ved
lovens kraft.
Derfor havde han da intet andet tilbage end kun et forsagende hjertes uudsigelige suk, så han bekender, at han
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ikke er sin faders hus og arv værd, som den fortabte søn
siger i evangeliet Luk 15, 21: Jeg er ikke mere værd at
kaldes din søn. Dette suk ser og hører Gud. Ganske vist
klagede og skreg han med munden; men hjertets angst og
bedrøvelse var det fornemste, på hvilken hjertets dybe suk
og skrig fulgte. I denne musik, som synes os at være såre
sørgelig og bedrøvelig, har Gud mere lyst end i nogen anden gudstjeneste, som han siger i Es 66, 2: Jeg vil se til
den elendige og til den, som har en sønderbrudt ånd. For
når man er tryg, fortørnes Gud.
Man fortæller en historie om Antonius, eremitten, som
først begyndte eneboerlivet, at han nemlig skal have begæret at vide, hvad han ville få for en kammerat i den store
ære og herlighed i det kommende liv; for han syntes over
al måde godt om sig selv, på grund af det ensomme liv,
som han førte. Derfor fik han da i en drøm at høre, at der i
Alexandria skulle være en skomager eller garver, som
skulle få samme ære og herlighed som han selv. Da forundrer Antonius sig over, at han skulle stilles lige med ham,
og drager til Alexandria for at se dette menneske, som var
ham ligt i hellighed. For han tænkte, at denne skomager
måtte være et herligt og højtbegavet menneske. Da han nu

1147

kommer til ham, finder han ham ved sit arbejde, hvormed
han ernærede sig og hustru og børn. Derfor siger han til
ham: Min kære skomager, jeg véd, at du har Gud for øje
og tjener ham trolig og ret; jeg beder dig, sig mig dog,
hvad gør du, hvad spiser du, hvad drikker du dog, hvordan
eller når beder du; plejer du måske også at våge og bede
hele natten igennem? Nej sandelig, siger skomageren, men
morgen og aften takker jeg Gud for hans nådige beskærmelse, at han har regeret og bevaret mig, og beder ham, at
han vil forlade mig alle mine synder for Jesu Kristi skyld;
derpå beder jeg også i al ydmyghed, at han fremdeles vil
regere mig med sin Helligånd og ikke lede mig ud i fristelse. Når jeg har bedt sådan, tager jeg fat på mit læder,
og ser til, hvordan jeg kan ernære mig og mine. Foruden
dette gør jeg intet andet, end at jeg vogter mig for at handle
mod min samvittighed i noget stykke.
Da Antonius hører det, forundrer han sig, og forstår
deraf så meget, at de selvvalgte gudstjenester ingen sande
gudstjenester er, og at man derfor ikke skal forlade sig på
dem. Denne nåde overgik ikke alene Antonius, men det er
også en formaning for alle efterkommerne, hvormed Gud
ville hjælpe sin kære kirke, for at folk ikke skulle give de
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selvvalgte gudstjenester rum, som altid bringer denne fordærvelige syge med sig, at man vil forlade sig på dem, og
denne falske tillid må for enhver pris dødes.
For hverken slette og simple klæder eller hård, kummerlig spise, faste, lang bøn, megen vågen eller nogen som
helst gerning, den hedde, hvad den vil, kan hjælpe os noget
til at komme til det evige liv; kun tilliden til Guds nåde og
barmhjertighed eller forjættelsen alene er det, som gør salig. Bortset fra denne må du bekende rent ud: Jeg er slet
intet, jeg har intet at vente af arven, jeg er uddrevet af min
faders hus. Dette er drengen Ismaels stemme, som Herren
hører; og til dem, som sådan skriger til ham, sender han
sine engle fra himlen.
Derfor er dette en såre stor trøst for alle dem, som føler
og fornemmer, at de er uddrevet, det er, som erkender sin
synd og forfærdes for Guds dom. For Gud vil og kan ikke
forkaste sådanne elendige og bedrøvede hjerter, Sl 113, 6,
og om sådanne folk ellers ingen trøst havde af mennesker,
måtte en engel fra himlen komme ned for at trøste dem.
Derfor kaldes Gud en Gud for de elendige og bedrøvede,
som ikke slukker den osende væge, Es 42, 3. Men efter at
den kødelige tillid hos Ismael er blevet dræbt, bliver han
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et ret forjættelsens barn, og hvad han forhen krævede som
en skyldighed, men dog ikke fik, det får han nu af nåde, i
den yderste nød og fortvivlelse.
Dette er en forunderlig ting og vel værd, at man bemærker det. Da Ismael føler og fornemmer, at han er ganske forkastet, da har han Gud allernærmest hos sig, og Gud
har ham allerkærest og kan ikke foragte den stakkels bedrøvede drengs røst og sukke. Havde Gud ikke nu hørt
ham, så var han gået fortabt i al evighed, men for Gud er
dette umuligt; for han er nådig og barmhjertig, og ønsker
ikke syndernes død, Ez 33, 11.
Lad os derfor vel lære denne regel, at ingen andre
mennesker på jorden kan blive Abrahams børn end de
alene, som er af en sønderbrudt ånd, og det af særlig og
ren nåde. Derfor skal man ikke formastelig stole på nogen
ting, ligesom man heller ikke skal fortvivle. Men vor natur
er sådan beskaffen: I fredens tid, når det står godt til, er
den formastelig, og i krigens og ufredens tid forsager den
ganske, da man dog skulle holde middelvejen, og ikke forsage, hvor der var nød og fare for hånden, men forlade sig
på Guds nåde og barmhjertighed og påkalde hans navn efter ordet i Sl 50, 15: Kald på mig på nødens dag; jeg skal
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udfri dig. Ligeledes når han siger i Sl 91, 16: Jeg vil lade
ham se min frelse.
Men det må man desuden også påminde folk om, at
ingen må tro, at man ved angeren over synden, hvorom vi
nu har talt meget, kan fortjene Guds nåde, som sofisterne
falskelig lærer. For der er mange, som ikke hører ordet, så
er der også mange, som hører ordet, og dog ikke tror. For
ordet gives til alle, og dette er et almindeligt ord, som angår os alle lige, at han siger i 2 Mos 20, 2: Jeg er Herren
din Gud. Men de formastelige mennesker foragter det;
men de, som fortvivler, tror ikke, at det angår dem. Derfor
må man holde middelvejen, efter det almindelige ord:
Midt imellem er man sikrest.
Over Hagar kan man rimelig forundre sig, at hun ikke
blev forskrækket og sprang derfra, da hun i ørkenen hørte
englens stemme. Men jeg har sagt, at hendes hjerte af frygt
var så bekymret og bestyrtet, at hun ikke betænkte, hvem
det var, som talte. Sådan går det også den hellige Peter i
ApG 12, 7. Da han i fængslet vækkes af englen og føres
ud af fængslet, véd han ikke, at det er virkeligt, hvad der
sker med ham, men mener, at der hændes ham noget i

1151

drømme. Men uden tvivl åbenbarede englen sig for Hagar
i et menneskes skikkelse.
Men da Guds ord aldrig forgæves prædikes, så opvækkes først Hagar ved englens stemme ligesom fra de døde;
dernæst oplyses hun ved et nyt lys fra Helligånden, og fra
en tjenestepige bliver nu hun også en moder i kirken, som
sidenhen underviste sine børnebørn og formanede dem
ved sit eksempel, at de dog endelig ikke måtte blive stolte;
for hun havde også været den hellige patriark Abrahams
rette ægtehustru og havde født ham hans førstefødte søn,
men denne kødelige fordel eller forrang havde intet nyttet
hende. Ja, netop denne ære havde været årsag til, at hun
var blevet stolt og hovmodig, men for denne hovmodigheds skyld var hun blevet uddrevet, og først da hun sådan
var blevet ydmyget, blev hun endelig taget til nåde.
Sådan fortæller også nu til dags vi, som har levet i klostre, andre om vor marter og plage, som vi forlod os på, så
vi mente, vi sad i Guds skød; men nu, da vi er blevet oplyst
ved Guds ord, kalder vi al denne retfærdighed, som vi dengang forlod os på, med Paulus for skarn og skade.
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Da nu Hagar på denne måde var blevet undervist i Herrens skole, underviste hun sidenhen hel herlig mange disciple i den fornemste artikel, som læres i Guds kirke,
nemlig at ingen ros efter kødet gælder for Gud; for hun lå
i samme seng som Abraham, og blev dog udjaget af huset.
Den, der derfor roser sig, skal rose sig i Herren, 1 Kor 1,
31, det er, af at han har forjættelsen og tror den; for uden
denne tro er alt andet forgæves.
Englens ord stå på hebraisk såre korte: Hvad skader
dig, Hagar? Men man skal ikke forstå dem sådan, som om
de var hårde ord, hvormed han revser hende; men det er
trøsteord. Ak, siger han, hvorfor græder du, hvorfor sukker du, hvad ønsker du? Du har ingen grund til at frygte
sådan. Hør op at græde. Gud sørger for dig og din søn. Han
har kun villet tugte jer på denne måde. Fordi det nu er sket,
vil han have, at du skal håbe på hans barmhjertighed. Du
har også før bedt med din søn i Abrahams hus; men der
ville Gud ikke høre jer; for dengang var der ved jeres bøn
hovmodighed og foragt for broderen. Men på dette sted
har han nu hørt jer. Tro derfor, at hans kirke er her. For
hvor Gud hører bønnen, dér er Guds tempel, dér er kirken,
der er deres uudsigelige sukken, som ganske forsager om
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sig selv. Sådan må man forstå dette, som i teksten så tydelig siges om det sted, hvor Ismael er, noget mere betydningsfuldt, end det i sig selv lyder.
Og sådan sendes englen fra himlen for at trøste den
næsten døende Ismael og hans moder. Men fordi lægemidlet og hjælpen er så kosteligt og dyrt, lader det til, at også
sygdommen har måttet være stor, som de begge to led af.
For der sendes ikke et menneske, men en engel til dem,
som her er besværede med jammer og trængsel, og det vises os her tillige, hvorfor de især også blev forstødt, nemlig ikke fordi Gud var Ismael og Hagar fjendsk; for denne
falske årsag havde Livjatan fundet på; men Guds råd og
vilje var, at de skulle ydmyges og lære, at de skulle forlade
sig alene på Guds nåde og barmhjertighed og ikke på nogen fortjeneste eller kødelig værdighed.
Men det er sådan blevet opskrevet ved Helligånden, så
hele verden og alle efterkommerne skulle lære, at denne
sætning er almengyldig og utvivlsomt sand, nemlig at vi
blive frelst af nåde, og ikke af fortjeneste eller ved gerninger. For her var der intet andet lægemiddel til at standse
stoltheden og den hovmodige tillid til fortjeneste og værdighed, end at Ismael med sin moder blev udvist af den
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hellige Guds kirke, som var i Abrahams hus. Men skønt
dette ikke kunne ske uden store smerter og mange tårer, så
var dog frugten, som fulgte deraf, langt større, nemlig at
de på denne måde kom til nåde og blev salige.
Dette, siger jeg, er den underlige årsag til denne så
elendige og jammerlige fordrivelse, nemlig at Gud derved
vil lære, at vi bliver salige alene af nåde eller alene ved
troen, som griber og modtager den nåde, som lyder til os
i forjættelsen. For de kødelige børn skal blive lige med
dem, som ikke er kødelige børn, og dog tror, så der må
være én Gud for jøder og også for hedninger, så jøderne
ikke skal rose sig af sin kødelige fordel, og hedningerne
ikke forsage for sin uværdigheds og synds skyld.
Og dette er den højeste artikel i vor tro. Når man nu
enten borttager denne, sådan som jøderne gør, eller forfalsker den, som papisterne, så kan hverken kirken bestå eller
Gud beholde sin ære. Denne ære er den, at han er nådig og
barmhjertig, og at han for sin Søns skyld vil forlade os
synden og gøre os salige.
Derfor tjener denne, som det synes, ynkelige historie
til vor trøst, vi som er arme, elendige syndere og kommer
til kirken uden al værdighed og fortjeneste. Men vi har lige
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plads med dem, som er kødelige børn. For hos Gud er der
ikke personsanseelse. Hos ham gælder alene forjættelsen;
for det er Guds ord, som forbliver i evighed, Es 40, 8.
Men hvad kunne nu vore modstandere have for grund
til at tvivle på denne lære, som de så heftig anfægter, når
vi siger, at vi bliver salige alene af nåde og ikke af fortjeneste? Hvad bevæger dem dog dertil? For det er jo i sig
selv langt sikrere, når vi mener og tror, at vi før bliver
Guds børn af nåde, end af fortjeneste. For kom det an på
fortjenester, så kunne vi aldrig være visse på, om vi havde
fortjeneste nok; derfor kunne vi ikke være uden fare for
den evige fordømmelse. Hvad grund har da alligevel papisterne til, at de hellere vil forlade sig på gerninger og egen
fortjeneste, end på Guds forjættelse og nåde?
Den første grund dertil er denne, at de ikke tror, at Gud
er himlens og jordens skaber. For troede de, at de var Guds
skabninger, og at Gud var deres skaber, så ville de aldrig
foreholde ham deres fortjeneste eller gerninger, ville heller ikke være stolte og formastelige af nogen ting. For
hvordan kan dog skabningen ville sammenligne sig med
skaberen? Skabningen er gjort af intet; derfor er alt, hvad
skabningen formår, intet, når man vil sætte sig op mod
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skaberen, som har givet den, skabningen, tilværelse. Derfor siger Job i 4, 17-19: ”Kan et menneske være mere retfærdigt end Gud? Kan en mand være renere end sin skaber? End ikke sine tjenere kan Gud stole på, selv hos englene finder han fejl; så meget mere hos dem, der bor i huse
af ler bygget på den bare jord. Dem kan man mase så let
som møl”. Sådan er det deraf åbenbart, at papisterne ikke
tror, hverken at Gud er skaberen, eller at de er skabninger,
siden de foreholder Gud sin fortjeneste og sine gerninger,
og hellere ville forlade sig på sine gerninger, end på Guds
nåde. Men hvordan kan det, som intet er, ville stride med
Gud, sin skaber?
Den anden grund, hvorfor papisterne tvivler på læren
om retfærdiggørelsen af troen, er, at Gud ikke handler med
os efter sin majestæt, men påtager sig menneskelig skikkelse og taler med os gennem hele Skriften, ligesom et
menneske taler med det andet. Han spørger Adam i Paradiset: Adam, hvor er du? Ligesom om han ikke vidste det,
hvis ikke Adam sagde ham det. De hellige råber allevegne:
Stå op, herre! Hvorfor sover du? Ak herre, hør mig dog!
Sl 44, 24. Ja Kristus siger i evangeliet i Luk 6, 38: Giv, så
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skal jer gives, idet han på en måde opretter en slags gensidig forpligtelse med os; så aldeles uden al majestæt taler
han med os og, så at sige, i en fornedret Guds skikkelse.
Men det går her, som man siger i det almindelige ordsprog: Gør man sig alt for almindelig, bliver man foragtet.
Men sådan nedlader og ydmyger Gud sig for vor svagheds skyld, for vi kan ikke tåle eller udholde det, om han
ville tale med os i sin majestæt. Det er majestætens ord,
når Paulus siger i Rom 11, 35: Hvem gav ham først, at det
skulle gengældes ham? Ligeledes i Rom 9, 18: Han forhærder, hvem han vil. Ligeledes i Job 4, 18: Han kan ikke
tro sine tjenere. Hvem kan tåle disse ord? Og dog, når han
sådan nedlader sig for vor skyld for at tale med os, som en
husfader taler med sine husfolk, foragter vi ham og mener,
at han tiltrænger vore penge, vor faste, vor vågen og beden
osv.
Derfor bliver vi ved hans venlighed og nedladenhed,
som rimelig skulle lokke os til at tage imod Guds godhed
og nåde, formastelige og stolte. Han taler med os om sig
selv, som om han var et menneske, os ligt; han anstiller
sig, som om han ikke vidste, hvor Adam var; han anstiller
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sig, som om han sov; han udlejer sit vinbjerg og lover arbejderne deres løn. Denne hans venlighed og ydmyghed
misbruger vi og betragter ham som en eller anden skrædder eller skomager, som ikke giver os noget af nåde, men
gør alt efter vor fortjeneste. Det er en utålelig hovmodighed, værd den evige død.
Men, siger de, denne forjættelse står der jo alligevel i
Luk 8, 38: Giv, så skal jer gives. Hvad kommer det dig
ved? Vil du derfor sige, at du ikke er en Guds skabning?
Men er du en skabning, så er du jo, imod skaberen at regne,
slet intet, og det er forgæves, at du foreholder ham dine
fortjenester og gerninger. Ser du ikke, at Ismael uddrives
af huset, da han bliver hovmodig og stolt over den kødelige fødsel, og at han derfor i ørkenen næsten må være
dødsens? Men dette er ham såre gavnligt; for derved befries han fra hovmodigheden og får nåde.
Sl 100, 3 siger: Han skabte os, og ikke vi selv. Hvorfor
påminder Helligånden os derom, ligesom om ingen vidste
det? Svar: denne lære er sandelig fornøden for hele verden; for alle, som forlader sig på sine gerninger, véd ikke,
at Herren har gjort dem, og det er dem fornødent, at de
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påmindes derom; for ellers ville de jo ydmyge sig for skaberen og ville ikke tillægge sig nogen kraft. For alt, hvad
de har, har de af Gud. Skabningens uvidenhed, og at Gud
viser sig så såre venlig imod os, bevirker derfor, at vi bliver stolte og formastelige.
Derfor er det fornødent, at Herren lægger os en frygt
på, som Sl 9, 21 siger, og dræber os med Ismael, så Paulus’
ord i Ef 2, 8 kan forblive vist og fast: Alt, hvad vi er, det
er vi ved troen og ikke af gerningerne, af nåde og ikke af
fortjeneste, heller ikke naturlig og efter kød og blod, men
meget mere overnaturlig og efter Ånden, så vi kun ganske
enfoldig må sige: Forbarm dig over mig, kære herre Gud.
Dette lærte Ismael og Hagar i ørkenen.
At Ismael blev uddrevet af huset, lærer os, hvor heftig
Gud hader hovmodighed og formastelighed. Men lær her
igen atter, hvordan Gud plejer at omgås med dem, som er
ydmygede. Hagar sidder og græder såre stærkt og er i den
yderste fortvivlelse; for hun ser, at hun med sin søn er uddrevet og forvist fra Abraham, Guds kirkes fader, hvilket
sandelig er en gruelig ting. For loven spøger ikke, men slår
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sandelig hjerterne ned og ydmyger dem, så de føler og forstår, at de med alle sine kræfter og gerninger intet har fortjent, uden evig fordømmelse.
Derfor kommer englen som en trøster og bringer idel
trøsteord fra Gud selv; men Hagar tier stille, for hun kan
ikke svare ham for gråd. For når hjertet er fuldt af sorg,
smerte og bedrøvelse, da dør ligesom også sproget. Da hun
derfor tier stille til englens ord, absolverer englen hende
fra hendes synder og siger, at hun ikke skal frygte.
Derfor skal du nøje mærke forskellen mellem lov og
evangelium. Hun havde forhen hørt en sørgelig dom, at
Gud ville have, at hun skulle uddrives tilligemed drengen.
Denne lovens stemme nedtrykte det stolte mod i hende,
især da anfægtelsen i ørkenen kom dertil. Når nu et hjerte
trænges af sådan angst og nød, skriger det med bestandig
sukken: Herre, bortkast mig ikke fra dit ansigt, Sl 51, 13.
Men hvad det er, at bortkastes fra Guds ansigt, forstår kun
de hellige alene, det er, de, som er vel prøvede og ydmygede; men de, som endnu kæmper med sin fortjeneste og
sine gerninger, forstår det ikke. Derfor følger derpå evangeliets rette stemme, som lyder sådan: Frygt ikke; det er:
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du, som hidtil med loven har været sønderknust, dertil forkastet og forbandet, skal nu have godt håb om at få hjælp.
At du er uddrevet og at vandet er ude, ligeledes at du er i
den vilde ørken, og din søn ligger der, som om han ville
dø, alt dette forskrækker og bekymrer dig, og det er ikke
langt fra, at det kunne dræbe dig også. Men Gud lader dig
sige, at du ikke skal frygte. Ligesom derfor alt andet forskrækker dig og gør dig frygtsom, sådan skal nu denne
Guds gunst og nåde atter oprejse dig, osv.
Men at hun sådan trøstes af englen, viser, at hun har
været i den højeste frygt, angst og bæven. For hvorfor
havde det ellers været fornødent at sige til hende, at hun
ikke skulle frygte, hvis hun ikke havde været på det højeste forskrækket og bekymret? Lovfjenderne og livsnyderne svirer, leger, synger og danser; derfor var det ganske
forgæves at sige til dem, at de ikke skulle frygte. Men
Hagar er såre forskrækket og forsagt med sin søn, ikke
alene fordi vandet i flasken er forbi, men meget mere fordi
der mangler på åndeligt vand, og fordi hun nu føler, at hun
er fordømt. Hun havde vel fornemmet, at hun hidtil forgæves havde skreget og bedt; for hun havde været hovmodig

1162

og stolt; men nu høres hendes bøn, fordi hun har et sønderknust hjerte og er dødet med sin søn. Men Gud er de
ydmyges Gud, ikke alene blandt jøder, men også blandt
hedninger; men de hovmodige står han imod, 1 Pet 5, 5.
Men se, hvordan englen forstår, skønt at vælge sine
ord. Han siger ikke, at Hagars stemme er hørt, men sønnens, og dog taler han ikke med sønnen, men med Hagar.
For hun, som moder, var på det allerheftigste bekymret og
forfærdet for sin søns skyld, der nu næsten var døden nærmere end livet. Da hun nu hører, at han er i nåde, og at et
stort rige eller et stort folk forjættes ham, da bliver hun
atter ganske oprejst og trøstet, og i denne glæde hindres
hun ikke derved, at hun ikke straks atter indsættes eller
kaldes til den forrige plads, hvorfra hun var uddrevet. Gud,
siger englen, hørte drengens røst, dér hvor han er. Som om
han ville sige: Du skal ikke gøre nogen forskel for Gud
mellem Abrahams hus og det træ, hvorunder din søn ligger. Om du end ikke er i Abrahams hus, så vogt dig dog
for at tvivle på, at du og din søn også henhører til den
sande kirke og menighed.
Ganske vist er Abraham forjættelsens fader, og i hans
hus er den sande kirke; at du nu er udelukket fra den, synes
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dig ynkeligt. Derfor mener du nu, at du gerne ville være
tjenestepige og din søn tjener i Abrahams hus; men det er
ikke fornødent, det er nok, at du nu er ydmyget. For i henseende til stedet er dette sted ikke ringere, på hvilket du nu
er, end Abrahams hus. For her taler Gud med dig, på dette
sted hører han din søns røst, derfor har han også her en
kirke osv.
Sådan gør Paulus allevegne. Han gør hedningerne og
jøderne lige, og gør ingen anden forskel mellem dem, end
at Gud har betroet Abrahams kødelige børn sit ord. Dette
fortrin havde ikke hedningerne, nemlig at Kristus skulle
komme af deres slægt, og dog bliver de jøderne lige, hvad
salighedens nåde angår, såfremt de kun tror på Kristus.
Ligesom vi her ser, at Gud har et åbent øre for at høre
Ismaels røst, som ligger under et træ i ørkenen, uden for
Abrahams hus, og skriger til ham, nemlig for at denne
grundvold og hovedlærdom måtte blive stående fast og
sikker, at Gud er de ydmyges Gud, og at Herren har velbehagelighed til dem, som frygte ham. Sl 147, 11. Og som
Peter siger i ApG 10, 34: ”Nu forstår jeg, at Gud ikke gør
forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk
tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed, ”
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han være omskåren eller ikke; for dette viser visselig de
nærmere omstændigheder.
Derfor er denne tekst vel værd, og det er fornødent, at
vi udlægger den med så mange ord og vidtløftig. For det
er jo sandt, skulle vor værdighed og fortjeneste gælde noget, så var vi allerede fortabte. Derfor fortjener pavedømmet, at enhver hader det; for der sker alt efter personsanseelse og menneskers værdighed, at nemlig en er munk, er
nonne, er præst, og befinder sig i ugift stand osv.
De tænker alle: Vi er fattige, er ugifte, vi faste og bede;
derfor vil vi visselig komme i Himmeriget; men dette er
den ismaelittiske hovmodighed, som Gud ikke kan tåle.
Og derfor skal vi takke Gud, når han ved mange slags anfægtelser betager os denne tillid til vor egen fortjeneste og
lærer os, at vi bliver retfærdige af nåde ved troen, og ikke
ved vore gerningers fortjenstlighed.
At det derfor ser ud, som om Gud var så streng og
grum og omgikkes så hårdt med Ismael, det var et gavnligt
og nødvendigt alvor, først for Ismaels skyld, der ikke på
nogen anden måde havde kunnet ydmyges, dernæst også
for vor skyld, så vi skulle have håb og tillid til ham om, at
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vi bliver salige alene ved hans nåde og barmhjertighed,
lige så vel som jøderne, som Peter siger i ApG 15, 9-11.
Sådan bønhører Gud ikke alene dem, som råber til ham
i Abrahams hus, hvor kirken er, men også under et træ,
kun at du ydmyger dig og håber, at han vil være dig nådig
ved Kristus. Og sådan bekræftes den fornemste artikel i
vor tro og vor højeste visdom, nemlig at ikke de er Guds
børn, som er født af blodet, heller ikke af mands vilje, heller ikke af køds vilje, men de, som er født af Gud, Joh 1,
13, det er, de, som tror forjættelsen. For ved denne alene
vil han gøre dem salige, som ikke er stolte eller formastelige af sin fødsel eller fortjeneste, men tror på Kristus.
Dette er nu englens prædiken; men dertil giver han hende
også en befaling:
v18. Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham
til et stort folk.

Hagar kunne tænke sådan: Hvad skal jeg nu gøre, efter at
jeg er forsonet med Gud? Skal jeg atter gå tilbage til Abrahams hus? Da siger englen: Nej, det befaler jeg dig ikke;
jeg vil ikke have dig bundet til noget bestemt sted; gå hvorhen det kun lyster dig; men tag kun drengen og før ham
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ved din hånd, det er, se til, at du forsørger, underviser, lærer og regerer ham. Sådan løser han den stakkels bekymrede kvinde fra al forbandelse og frygt, tager hende til nåde
og optager hende atter i Isaks forjættelses samfund, og dog
lader han det stå hende frit for at gå, hvorhen hun vil, vil
ikke have hende bundet til Abrahams hus eller til noget
andet sted. Som om han ville sige: Det kommer lidt an på,
hvor du er, når du kun frygter og tilbeder Gud, dertil også
regerer, underviser og forsørger din søn, og bekymre dig
slet intet om sted, tid eller person dér, hvor du kommer til
at være; gør kun, hvad der tilkommer en moder at gøre, og
vid, at Gud vil tage sig af dig.
Hende, som forhen var sat i band og ligesom fanget,
sætter han nu atter i kristen frihed. Gud havde vel kunnet
tale med hende sådan, som han taler på Sinaj bjerg; men
fordi hun allerede forhen var forskrækket, kunne hun ikke
tåle den høje majestæts stemme.
Netop sådan venlighed bruger Herren også mod os.
Gud taler med os ved menneskers tjeneste i prædikeembedet, og skjuler på denne måde sin majestæt, som er skrækkelig og uudholdelig for os. Men fordi dette embede synes
for ringe og simpelt, foragtes først præsterne og kirkens
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tjenere og dernæst også Gud selv i dette embede, og det
mangler ikke stort på, at han jo trædes ganske under fode.
Men der vil komme en tid, da Gud, der nu sådan nedlader
sig for vor frelses skyld, vil lade sin majestæt se og vil
undertrykke og ødelægge de trygge foragtere. Lad os derfor lære at erkende denne hans højeste og uendelige gave,
nemlig at han på denne måde har afklædt sig og taget menneskelig skikkelse på sig. Lad os derfor ikke foragte ordet,
men falde på vore knæ og holde i ære og tilbede det hellige
kirkelige embede, ved hvilket Gud værdiger sig til at tale
med os.
For vi er sandelig det folk, der, som Moses siger i 5
Mos 4, 7 om sine jøder, har Gud nær hos os og levende
iblandt os; for ved din mund taler han med mig, og ved
min mund taler han med dig, ja Guds søn er selv kommet
ned i kødet og er blevet menneske, ene og alene fordi han
derved ville lokke os til sig, og for at vi deraf skal øse håb
om, at han er barmhjertig, og ikke frygte for ham, sådan
som vi frygter for hans majestæt, hvilken vor natur ikke
kan tåle, som skrevet står i 2 Mos 33, 20: Mennesker kan
ikke se mig og leve, ligeledes i 5 Mos 4, 24: Gud er en
fortærende ild. Derfor påtager han sig en svag skikkelse,
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som er os lig, ja som er såre venlig, for hvilken vi lige så
lidt skal frygte, som vi frygter for os selv.
Men alt dette er rettet mod vor naturs skrøbelighed,
som ikke kan helbredes, nemlig at vi alle ser hen til vore
gerninger og fortjenester og sådan glemmer, at vi er skabninger og Gud skaber, og sådan foragter den nåde, ved
hvilken man dog alene kan blive salig. For nu at forebygge
og læge denne skrøbelighed, sendte Gud sin søn til verden,
som skulle vise os Faderen; og Sønnen sendte os Helligånden, som skulle vise og lære os, at Sønnen for os var
blevet menneske og et offer for vore synder.
At englen gentager forjættelsen om det store folk, var
såre nødvendigt for det alvorlige bands skyld, hvorunder
Hagar var. For hun har vel tænkt sådan: Se, jeg er blevet
udjaget med min søn, og skønt Gud har forjættet mig, at
der skal avles tolv konger af min søn, så angrer han vel nu
denne velgerning, og forjættelsen er vel gået tabt, fordi jeg
er sådan forbandet og udstødt; for bandet borttager alt.
Derfor trøster englen hende og lover hendes at forjættelsen
skal være sikker. Du er, siger han, alene blevet udjaget af
den grund, at du skulle ydmyges og lære, at alt, hvad du
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har, har du ikke ifølge noget retmæssigt krav, fordi Abraham har været din mand, men du har det af lutter nåde.
Dette har man måttet lære og ved jeres eksempel foreholde
hele verden. Dette er absolutionen. På den følger nu også
en legemlig trøst.
v19. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd.
Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget
at drikke.

Moses skriver alt så enfoldig. Ovenfor talte jeg om Hagars
store skræk, at hun var sådan ligesom fra sig selv, at hun
ikke kunne se den brønd, som var hende så nær. Men nu,
da hun ved Guds ord ligesom opvækkes af en dyb søvn,
åbner hun øjnene og ser vandbrønden, og mens hendes
fødder forhen var matte og trætte på grund af hjertets sorg,
kan hun nu atter træde på dem. For hun løber hen til brønden og fylder flasken med vand, hvormed hun atter læsker
den tørstige dreng.
At derfor Moses siger, at Gud åbnede hendes øjne, er
intet andet, end at Gud ved sit ord fjerner og borttager
denne hjertets skræk og forvirring, ligesom Sl 116, 7 siger,
at sjælen atter kommer til sin ro ved ordet, det er, den ve-
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derkvæges og kommer atter ligesom til sig selv. For i anfægtelser, som er af de tungere, blive hjerterne ligesom fra
sig selv, så de intet føler eller forstår. Hos Terents siger en,
at han er så vred, at han ikke kan fæste sit hjerte på nogen
bestemt tanke. Kan da vreden sådan forvirre og bekymre
hjertet, hvad skal da ikke den store skræk og forfærdelse
gøre, som følelsen af Guds vrede og evige fordømmelse
bringer med sig?
Augustin siger, at menneskets hjerte er mere der, hvor
det elsker, end der, hvor det lever, som man kan se på dem,
der have hinanden kær; sådan bliver også i stor sorg hjertet
aldeles overvældet, og alle sanser dør ligesom. Men det er
Guds ords kraft, at det atter levendegør de hjerter, der sådan er døde; menneskers ord formår ikke dette.
Men at hun giver drengen at drikke, tjener også til at
vise os, hvor stor anfægtelsen var; for de sørgelige tanker
berøver legemet al sans, saft og kraft, så tungen bliver tør,
og menneskets hele legeme føler, at det bliver svagt og syner hen. Deraf kommer også afmagt og anden sørgelig
sygdom, som kan støde til.
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v20-21. Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig
ned i ørkenen og blev bueskytte. Han boede i Parans ørken, og
hans mor tog en kone til ham fra Egypten.

Hidtil har vi hørt, hvordan Ismael, efter at han var blevet
dødet i ørkenen, atter blev taget til nåde, og hvordan han
lærte denne grundsandhed, at ikke de er Abrahams børn,
som er født af hans kød, men de, som tror forjættelsen. For
Gud kræver foruden den naturlige fødsel også en egen eller personlig retfærdighed, som skænkes os af lutter nåde
alene ved troen, nemlig så al ros skal udelukkes for Gud,
Rom 4, 2.
Men dette tjener os til trøst og lære, så vi ikke skal
blive enten stolte eller formastelige over den nåde, som vi
har, eller forsage for vor synds skyld, men for at vi skal
træffe den rette middelvej. For de, som er formastelige og
stolte, synder dermed imod det første bud, og bærer i sit
hjerte denne sataniske bespottelse, at de siger: Jeg er min
egen Gud. De andre derimod, som fortvivler, synder også
imod det første bud og bespotter Gud; for de mener, at han
ikke er barmhjertig, og unddrager og berøver ham derved
hans guddoms fornemste ære.
Så er nu det den rette middelvej, at man skal bekende
og tro, at, som der siges i det første bud, Gud er vor Gud
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og vi hans skabninger og gerninger. Derfor skal vi ikke
fortvivle; for vi har en Gud, og skal heller ikke være formastelige og stolte, for vi er skabninger og, som Esajas
siger i 40, 6, alt kød er hø og intet.
Hvad teksten siger: Gud var med drengen, er en stor,
herlig trøst, som viser, at Gud, når vi er ydmygede, åbner
os himlen og rigelig udøser sig selv og alt, hvad han har.
For Ismael bringes ikke alene tilbage til den rette vej, så
han ikke fremturer i hovmodighed; men da han er ydmyget, optages han atter i kirken, som han for sin formasteligheds skyld var udstødt fra, og Gud selv påtager sig at
være hans vogter, regerer og velsigner ham og finder nu
behag i alt, hvad han gør.
Derfor er uden tvivl Ismael blevet en dygtig og vellært
prædikant, som er blevet undervist ved egen erfaring og
har prædiket om, at Gud er deres Gud, som er ydmygede;
for han plejer at ydmyge sine, ikke fordi han ganske vil
sønderknuse eller ødelægge dem, men for at bryde den bespottelige hovmodighed hos dem, så vi må blive skikkede
for hans nåde.
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Sådan har vel også Ismael, da han var blevet gift, bragt
sin hustru og sin hustrus familie og forældre til Guds erkendelse, og har vel blandt de uomskårne hedninger stiftet
en kirke, som var Abrahams kirke lig, kun at den i henseende til person og sted var skilt fra den; men dog erkendte og bekendte den én og samme Gud, dertil også det
samme afkom, som var forjættet Abrahams hus.
Hvad der står, at Ismael voksede, må ikke alene forstås
om den naturlige eller legemlige vækst; for dengang, da
han blev uddrevet, var han henved tyve år gammel; men
at Gud lod ham tage til og blive stor, først i ordet og åndelige gaver; for Gud var med ham, siger Moses; dernæst, at
han også timelig velsignede ham, så han avlede tolv fyrster. Og der er ingen tvivl om, at jo Ismael blev rigere, end
Abraham var. For han så de tolv fyrster, som var avlede af
ham; Abrahams efterkommere derimod steg ikke så pludselig i højden og blev store, skønt der sidenhen fra Jakob,
Abrahams sønnesøn, nedstammede tolv stammer.
Derfor skal vi heraf lære, hvilket kraftigt offer et sønderknust hjerte er, og hvilken velbehagelig røgelse eller
røgoffer ydmygheden er for Gud. For Sl 145, 19 siger med
rette: Han gør efter deres ønsker, som frygter ham; for de
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ofrer Gud et helligt offer. De derimod, som er stolte og
formastelige, er Gud en gru; for hos dem finder han ikke
det uudsigelige suk.
Men det er forfærdeligt, at det i almindelighed næsten
altid går sådan, at efterkommerne falder fra og ikke skikker sig vel. Hvordan det er gået med Israels folk, det viser
og lærer så mangen jammer og ulykke, dertil også de fangenskab, som de har måttet lide. For den ismaelittiske formastelighed er også kommet over dem. Fordi de nemlig
havde ordet og templet, var de sikre og frygtede ikke for
fald, og syndede derfor ikke alene frit væk uden al skam,
men opdigtede også stedse nye gudstjenester. Sådan er det
også gået med Ismaels efterkommere, hvilke, som vi ser,
er ganske opslugt og druknet i den kødelige fødsels ære;
for derfor har de kaldt sig saracenere (d.e. arabere) og ikke
hagarenere.
Men nu kan det ikke gå anderledes: et sådant fald må
blive følgen, hvor denne lære er ophævet og udslukket,
nemlig at vi er Guds børn alene af nåde og ikke af naturen.
For dette er ligefrem følgen af, at vi af naturen alle er vredens børn, Ef 2, 3, og, som Sl 51, 7 siger, undfanget i synd,
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det er, at det afkom, hvoraf vi fødes, er fordærvet ved synden.
Ganske vist er der i naturen herlige gaver både på legemet og på sjælen; men hvad siger Gud derom: Alt kød
er hø, og dets fromhed er som markens blomst, Es 40, 6.
Hvor nu denne lære ikke er, bliver hjerterne opblæste og
stolte og gør sig indbildninger om egen fortjeneste, roser
sig af blodet, af kødet og mands vilje, sådan som paven
gør. For fordi denne har embedet, så han døber, rækker
nadveren og ved nøglemagten absolverer, roser han sig af
at være kirkens hoved. Men det er forgæves. For om han
end roser sig af at være apostlenes arving og efterfølger,
så har han dog ikke apostlenes tro, og deraf følger, at han
heller ikke kan være nogen del eller noget lem af kirken.
For børn er ikke de, som fødes af kødet, men de, som tror.
At han nu har kirkens navn, dertil nøglerne og flere andre
gaver, det indrømmer jeg ham; men derfor har han endnu
ikke Guds Ånd.
Moses siger, at Ismael blev en duelig bueskytte. Dette
må ikke forstås sådan, at han kunne sigte godt og træffe
sikkert, men at han var en dygtig kriger. For den gang
brugte man ikke buerne, sådan som nu sker, til spøg og
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underholdning, men mod fjenderne, og araberne, som er
stridbare folk, bruger endnu den dag i dag buen, og aldrig
har nogen hersker eller magthaver ganske kunnet undertrykke dem og lægge dem under sig. Derfor sagde englen
ovenfor i 16, 12: Hans hånd skal være mod enhver, og enhvers hånd imod ham. For ligesom Ismael ikke har undertrykt alle, sådan har heller ikke de undertrykt ham. Ganske
vist kan det måske have været hans øvelse, hvori han først
forsøgte sig, at skyde harer, hjorte og fugle i ørkenen; men
teksten ser især hen til, at hans rige blev forøget og udbredt.
Sådan faldt Ismaels efterkommere atter i deres faders
synd og glemte, hvordan man skal ydmyge sig for Gud. På
samme måde vil det også gå vore efterkommere. Paulus
siger i ApG 20, 29: Der skal komme glubske ulve ind
blandt jer. Sådan er i vore tider nadverfornægterne og gendøberne opstået, som i begyndelsen antog vor lære, men
sidenhen har larmet og raset imod os, som om de var afsindige. For Satan øver til alle tider samme kunst og snuhed. Saracenerne roser sig, som jeg har sagt, af Ismael og
ser ikke, at denne ros er blevet til intet ved forbandelsen
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og forskydelsen. De vil have sine forfædres ære, men ikke
deres ånd. Sådan også jøderne.
Men det er bestemt, at efterkommerne også må have
samme Ånd, samme tro og forjættelse, eller også kan de
ikke være Guds børn. Jeg må have samme tro og holde fast
ved samme bekendelse, som Peter havde, ellers er jeg intet, om jeg så end var paven. Sådan har kirken mange slags
gaver; men det er samme tro, håb og kærlighed, som samler alle troende i det ene hoved, Kristus.
Til sidst omtaler Moses ørkenen Paran, for derved at
vise, at Ismael ikke blev uddreven til sin fordærvelse; for
Paran lå nær ved Be’ersheba og Gerar, på grænsen af det
hellige land, og grænser også til Juda stamme, som man
kan se i Fjerde Mosebog; derfor boede Ismael ikke langt
fra Abrahams hus. Denne nærhed og naboskabet viser sådan, at Ismael er blevet forsonet med sin fader Abraham
og hans kirke; skønt af hans efterkommere, som det gerne
plejer at gå, den ene atter er faldet fra efter den anden.
Det er også at bemærke, at Moses så udtrykkelig siger,
at Ismael tog en hustru og deri ikke fulgte sin vilje, men
sin moders råd, alle unge mennesker til eksempel, for at
også de skal følge sine forældres råd og vilje, når de vil
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begive sig i ægtestand, og ikke følge sin lyst og begær mod
forældrenes vilje. Englen havde befalet Hagar, at hun
skulle forsørge, undervise og regere sin søn; derfor blev
det ham dermed også befalet ved Guds stemme, at han
skulle være sin moder lydig, der tager ham en hustru fra
Egypten, og sønnen følger sin moders råd og vilje, som sig
hør og bør.
Denne dyd prises her af Helligånden, og Gud giver
også sin velsignelse dertil efter forjættelsen i det fjerde
bud, der lyder sådan: Så du må leve længe i landet, 2 Mos
20, 12. Derfor skal vi også vide at erindre os vort embede
og ikke foragte menneskers tjenester, som Gud bruger som
midler. Han vil have, at børnene skal regeres efter forældrenes råd og vilje; er du nu dem lydig, så er du vis på, at
du har været Gud selv lydig. Sådan er der i kirken beskikket præster og prædikanter; når du hører dem, så hører du
Gud selv. Sådan fører også øvrigheden regimentet på
Guds vegne og efter hans befaling. Derfor er det Satans
kneb og mesterstykke, som han pønser på, når han bringer
sådanne ydre embeder i foragt.
Det er vel, sandt, at Helligånden alene oplyser hjerterne og antænder troen; men det gør han ikke uden det
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ydre embede og uden de hellige sakramenters ydre brug.
Derfor befales det Paulus at høre Ananias i Damaskus,
ApG 9, 6. Men ligesom i kirken ordet befales os, sådan
skal man i det huslige liv ikke tvivle på, at du, når du hører
forældrene byde eller befale noget, hører Gud selv og er
vis på Guds vilje. Vil du afvige fra det ordentlige embede
og følge din egen indbildning og dit forgodtbefindende, så
vil du dermed ikke alene ikke udrette noget, men vil også
gribe og få fat på Satan i stedet for Gud og vil være uvis
på dine tanker, om de skriver sig fra Gud eller fra Djævelen.
Sådan får nu Ismael en stor og rig løn for sin lydighed,
at han fulgte sin moders råd og vilje, da han giftede sig.
For Gud velsigner ham rigelig. Derimod forbander han de
ulydige, som eksemplerne lærer og udviser, at der sædvanligvis ingen lykke eller glæde er ved sådanne ægteskaber
som børnene har sluttet imod sine forældres vilje.
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v22-23. På den tid sagde Abimelek og hans hærfører Pikol til
Abraham: »Gud er med dig i alt, hvad du foretager dig. Sværg
nu her på stedet ved Gud, at du aldrig vil bedrage mig eller min
slægt og mine efterkommere. Den troskab, jeg har vist dig, skal
du vise mig og det land, hvor du bor som fremmed.«

Dette er en ny anfægtelse, som jeg har sagt, at Gud i dette
liv fører sine hellige så underlig, at den ene anfægtelse altid følger på den anden. Men ligesom trængsel, jammer og
nød opvækker og driver til bøn, sådan bliver også de hellige, når de udfries af nøden og trængslen, opvakt og foranlediget til taksigelse, så de priser og lover Guds nåde og
barmhjertighed. Men dog må man gøre forskel mellem
disse troens øvelser og troen selv, ligesom jo også altid
gerningerne nødvendigvis må skilles fra forjættelsen og
troen.
Sådan er denne anfægtelse, hvormed Abraham her anfægtes, en såre vakker og pæn dyd hos Djævelen, nemlig
nid og avind, der som et utæmmeligt onde altid har skaffet
fromme folk i verden meget at bestille. Men grunden,
hvoraf denne avind opstod, er, at Gud havde beskikket og
tilberedt Isak et herberg i Gerar, og at kongen havde tilladt
Abraham at bo, hvor han kun selv ville. Da nu derfor alt
er stille og fredeligt, og Abraham tager til og bliver stor
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ved Herrens velsignelse, fatter filistrene avind og misundelse til ham, fordi han, som en fremmed, havde denne
lykke. For Moses undskylder kongen, fordi han endnu ihukom sin drøm og taler ganske venlig med Abraham og
ærer ham som en Guds profet.
Men Abrahams navn forøgede misundelsen adskillig.
For filistrene vidste vel, som kongen selv havde meddelt
dem, at Kana’ans land og Kristus, det forjættede afkom,
var forjættede Abraham; da dette rygte udkom i kongens
hele hof og i de omliggende byer, da kunne filistrene slet
ikke tåle ham. Da han nu, denne gamle mand, med sin hustru, denne gamle kone, ved et særligt mirakel fik en søn,
da mente de, at denne fremmede tænkte på, at han alene
ville tiltage sig magten i Kana’ans land.
Denne grund var for Djævelen nok til at være Abraham fjendsk og opvække filistrene til også at misunde ham
og blive ham ugunstige. For sådan plejer den simple mand
at gøre; når han ser, at nogen får gods, ære og magt, bliver
han fjendsk og misundelig. Og efter at filistrene af forjættelsen havde fået at vide, at Abraham skulle være landets
arving, blev de bange for sin egen og sine børns skyld og
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oplagde råd om enten at undertrykke eller hindre den
fremmede.
Dette anslag anstiftede de, som var de fornemste ved
kongens hof. For det er nu ikke nyt, at om end kongerne
og fyrsterne er såre fromme, så er dog hoftjenerne, eller,
som vi kalde dem, rådgiverne, bedrageriske, misundelige,
uretfærdige, gerrige og fulde af list og løgn. Derfor sker
heller ikke altid det, som fromme fyrster befaler og vil
have. Nu til dags opretholder og ernærer vore fyrster
endnu kirken, og er gunstig stemte mod kirkens tjenere;
men hvad gør vel de adelige, borgere og bønder? Er det
ikke sandt, at de holder sammen med hinanden og er det
kirkelige embedes bitterste fjender, sådan at Djævelen altid ophidser sine lemmer mod de fromme, som han jo begyndte med straks i Paradiset?
Sådan kæmper Abraham på dette sted imod misundelsen og viser, at han havde et stærkt, uforfærdet mod. For,
han véd godt, at Satan hader alle ordninger, som Gud har
forordnet, og plejer at ødelægge dem. Uerfarne folk mener, at ægtestanden er et sådant liv, hvori der intet er uden
idel lyst og glæde; men utallig megen bekymring, modgang og ulempe finder du i den, hvortil der vil et stærkt og
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udholdende mod. Sådan kan man vel finde en eller anden
from bonde, men så plages han vel ved sine naboers avind;
rævene og ulvene efterstræbe hans kvæg; tjenestefolkene
er efterladne, dovne og tyvagtige. Her har da en sådan
bonde ikke alene anledning til gode gerninger, men også
til at lære at være tålmodig.
Just sådan gik det også patriarken Abraham; han er nu
glad over, at han har en ung arving og tragter efter en belejlig bolig for ham. Gud velsigner ham også og lader ham
tage til og blive rig, pryder ham med præstelig ære; dertil
udbredes prædikenen om forjættelsen af Kana’ans land
over hele filisterlandet; derved opvækkes nu en heftig misundelse, og, som sidenhen følger, det hændte daglig, at de
kivedes og tvistede med hinanden om vandet, som han
ikke kunne undvære. Men hvem kunne vel fortælle al den
ulempe og skade, som nu på ny næsten hver dag stormede
ind på ham? For avind og misundelse føder megen urimelighed og uret. Derfor drager han nu bort fra Gerar og viger
for misundelsen. Et sådant liv, hvori man gør enhver godt,
og dog alligevel må lide misundelse, had, uret og vold
både af Djævelen og af onde mennesker, er Gud såre velbehageligt.
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Hvad historien angår, tror jeg ikke, at kongen af sig
selv, eller af egen drift, har tiltalt Abraham; men de store
ved hoffet lå den fromme konge dag og nat i ørerne og
anholdt hos ham om, at han dog ikke måtte lægge sig på
den lade side eller være doven ved en sådan fare, som nu
var for hånden, og tillade, at en fremmed berøvede ham
hans rige; for det var jo åbenbart, at denne tog vel til, blev
rig og mægtig, dertil også tragtede efter et rige efter en
forjættelse, som han beråbte sig på. Derfor måtte kong
Abimelek være betænkt på, hvordan han ville sikre sig og
sine efterkommere riget; men dette kunne ikke ske på
bedre måde, end at han tog en ed af den fremmede.
Dette råd gav Pikol, kongens hærfører og bragte, sådan
som hofmænd plejer, kongen med prægtige ord derhen, at
han fik lagt ham på hjertet, at han dog ikke måtte lade det
se ud, som om han var den, der ikke tog sig af sig selv og
sine. For det er hofmændenes vanlige vis, at når man mener, de allermest søger og befordrer sine herrers nytte og
tarv, tænker de kun på, hvad der kan gavne og fremme dem
selv, på det de kan skaffe sig selv stor anseelse.
Fordi sådan kongen ikke tror, at der ligger et bedrageri
skjult derunder, eller at dette råd kommer af had og avind,

1185

taler han med Abraham af enfoldigt hjerte. Jeg ser, siger
han, at du tager til, og at den forjættelse, som har lydt til
dig, går i opfyldelse; derfor beder jeg dig, at du ikke vil
vise dig hård eller uvenlig mod mig og mine. Du er kommet til os som fremmed; vi har vist os så venlig med dig,
som vi på nogen måde har kunnet; dette begærer jeg også
af dig, når nu Gud ophøjer dig, at du ikke vil fordrive mig,
min søn eller min sønnesøn, og at du vil bekræfte dette
med ed.
Den gode, fromme konge forstår vel, at han ikke kan
modstå forjættelsen; men han frygter, fordi Isak allerede
var født, for, at forjættelsen snart kunne opfyldes, og disse
tanker indgaves ham af omsorg for hans efterkommere,
idet han nemlig frygtede for, at de kunne skikke sig ilde
og derfor også foranledige Gud til at forbande ordets utaknemlige foragtere og tilvende andre den kongelige ære.
Derfor lader han sig nøje med, at Abraham kun vil skåne
hans søn og sønnesøn.
Men denne historie tjener os også til trøst og lærdom;
for vi har nu til dags også vore pikolitiske hofmænd, som
aldeles brænder af had og avind mod kirkens stakkels tjenere, og tragter efter at hindre og spærre de veje og midler,
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hvorved de mener, at noget kan lykkes for os. For så plejer
de at sige, at vi har nok, når vi kun må beholde livet og
kappen; derfor må man af mange grunde vogte sig for, at
lade kirkens tjenere blive rige. Men det vil sandelig
komme dertil, at det, som de frygter for, vil hænde dem,
selv mod deres vilje. De vil nu spare brødsmulerne hos den
stakkels Lazarus, mens de dog forhen har anvendt og ophobet alt sit guld og gods i overflod på den rige mand; for
de har givet biskopperne slotte og byer og har holdt dem
alt for vel og herligt; nu derimod, da man skal nære og
underholde dem, som ret og trolig undervise folket, under
de dem næppe en bid brød, uagtet de ellers måtte omkomme.
Dette er verdens forkerte visdom, hvormed den ikke
alene skaffer sig forbandelser på nakken, men også give
anledning til, at ligesom de paveliges rigdom før i tiden
har taget til, sådan må det gå endnu den dag i dag. For
pavedømmet er blevet mægtigt og stort af disse to grunde
i forening: først deraf, at de, som skulle forvalte kirkens
embeder, af naturen var ærgerrige og indlod sig på verdslige sager, dernæst deraf, at næsten og øvrigheden var doven og efterladen, flyede arbejdet og kun fulgte sin egen
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lyst, mens de lod omsorgen for regeringen være overladt
til kirkens tjenere. Dette vil endnu den dag i dag forøge
pavens mod og magt. For mens herrerne og fyrsterne jager, fråser og svirer, spiller, danser og morer sig og ikke
bryder sig om at forlige sagerne, så må jo præsterne holde
over ordenen. Men overlæsses de sådan med mange slags
verdslige sager, så må de nødvendigvis lægge bibelen på
hylden og holde op at studere i Den Hellige Skrift; for de
kan ikke passe det verdslige regimente og kirken på én
gang.
Vi lærer ganske vist flittig, at man skal skille disse embeder ad, nemlig den verdslige øvrighed og det kirkelige
embede; men det er forgæves. Derfor er det ikke alene de
ærgerrige biskoppers skyld, at de katolske præster kommer sådan op i højden og blive mægtige, men også de
dovne og efterladne øvrigheders, der ganske vist, som jo
også rimeligt er, vil være i ære og værdighed, men ikke vil
arbejde derved. Fordi de ikke vil forvalte embedet med
omhu, som er kaldede dertil, og der så alligevel bestandig
er mangler og skrøbeligheder i regeringerne, men præ-
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sterne og kirkens tjenere må tage på sig også denne omsorg og byrde, vil enden derpå til sidst blive et sådant regimente, som der var under pavedømmet.
Derfor skal man anholde hos øvrigheden, at den dog
ville påtage sig det arbejde og den møje, som styrelsen
bringer med sig, når man med omhu vil passe den. For
verden må altid have en styrelse. En lider uret, en anden
plages på anden måde, den tredje forhånes mod al rimelighed; derfor må verden nødvendigvis få hjælp derimod.
Hvis nu de, som er i det verdslige regimente, er efterladne
og ikke hjælpe, så kommer sagen for dem, som er i det
kirkelige embede; sådan har arbejdet med de verdslige sager bragt de gejstlige til sådan højhed og ære i kirken, og
på den måde er kirken ikke alene blevet svækket, men er
ganske gerådet i forfald derved. Man siger i ordsproget:
Af skade bliver man klog. Sådan går det også hos os. Før
i tiden har de anvendt alt for meget på bygning af kirker
og på biskopperne; men nu misunder de den fattige Lazarus endog brødsmulerne.
Denne synd vil ikke gå af uden stor straf. Den gode,
fromme Abraham begærer ikke at få byerne i Palæstina,
lader derimod kongen beholde dem, så han forbliver deres
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herre; han lader sig gerne nøje med at have græs og vand
for sig og sit kvæg; ja, han viger for misundelsen og bor i
Be’ersheba, hvilket sted lå nær derved. Men de misundelige hoffolk vil ikke engang tillade det, men vil ganske undertrykke ham, for at velsignelsen kan forhindres. De ser
ikke, at jo mere og villigere Abraham hjælper enhver og
gør godt, desto mere velsignes han, og atter, jo mere uvillig og knapt hoffolkene giver, desto mere forbandes de.
Men sådan går det og skal også gå sådan: De, som ikke
giver den herre Kristus noget, der i verden må være en fattig tigger, de giver den rige krop overflødig, og de, som
ikke bespiser de hungrige, skal selv dø af sult. Jeg vil ikke
gerne atter skaffe os den verdslige øvrighed på nakken;
men fordi alligevel øvrigheden sover ganske trygt og overlade sit embede til andre, så må vel til sidst, hvis den tier,
stenene råbe, Luk 19, 40. De fylder verden med vold og
uretfærdighed; derfor trænges det, at en flink læge kommer dertil, som kan skaffe råd og lægemiddel mod sådanne
skrøbeligheder.
Derfor priser jeg kong Abimelek og undskylder ham,
fordi han ikke talte og handlede med Abraham af sig selv
eller af egen drift, men fordi han sådan blev tvungen dertil
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af hærføreren ved sit hof. For det er et tegn på fromhed, at
han så ydmygt beder den fremmede, at han vil være miskundelig mod hans efterkommere; han befaler ham ikke at
drage ud af landet, men ærer ham som en Guds præst.
v24. Abraham svarede, at han ville sværge.

At Moses klart siger, at Abraham sværger, synes at være
mod evangeliets lære og mod Kristi bud. Men dette er et
nødvendigt eksempel, at Abraham ikke vægrede sig for at
sværge, og han lærer os med denne sin gerning, at ikke de
hellige, under religionens skin, skal foragte sådanne ydre
og verdslige ting, og vi skal takke Helligånden for, at han
sådan beskriver de hellige fædres historier, at de er eksempler og forbilleder, ikke alene på tro og de høje dyder,
men også på lydighed i dette timelige liv, imod de afsindige stokke i klostrene, som trækker sig tilbage fra alle
menneskers samkvem og almindelige omgang og på
denne måde vil være afdøde for verden, mens de dog lever
i alle slags synd og skam. Derfor aflægger Abraham her et
levende vidnesbyrd imod sådanne stokke og viser, at dette
ydre liv og verdslige orden, skikke og skikke ikke mishager Gud.
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Men hvad angår Kristi bud, at han siger i Matt 5, 34:
Jeg siger jer, at I skal aldeles ikke sværge, da kan man let
svare derpå, når man betragter omstændighederne, som
Moses så smukt angiver i denne historie. For derpå kan
man ret og enfoldig svare, at en retfærdig eller troende
ikke synder, om han end sværger, men derved viser Gud
og mennesker en velbehagelig tjeneste. Dog bliver dette
klarere af årsagerne. For den fornemste årsag til, at Abraham sværger, er, at kongen havde befalet ham det. For her
må man ikke være øvrighedens bud ulydig, sådan som de
gale, afsindige gendøbere sværmer, og sådan stemmer den
ed, som afkræves os af øvrigheden, overens med Guds
bud, som har befalet, at man skal være øvrigheden lydig.
Den anden årsag, hvorfor han gør det, angives også
her, nemlig for at der skal stiftes fred mellem kongens og
Abrahams tjenere. For sådan siger Skriften i Hebr 6, 16:
Eden gør en ende på al tvist, det er, den slutter al kiv og
trætte. Hvem vil nu sige, at dette ikke er en hellig, god
gerning?
Men dette henhører til det andet bud. For de, som aflægger ed for øvrigheden, hædrer Guds navn og pryder
sandheden; og mistanken ophæver de dermed. Derfor gør
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fromme folk vel, når de ved ed giver sandheden vidnesbyrd; de ugudelige derimod gør slet intet rettelig. For
denne titel beholder de altid, at de er et folk, som farer vild
med hjertet, som Sl 95, 10 siger. Derfor svarer vi sådan på
dette spørgsmål: De, som sværger letsindig og uden grund,
og ikke for at forsvare sandheden, deres ed sker uden nødvendighed og er overflødig, derfor er den også ond og uret;
men når man med eden tjener sandheden, nemlig for at
venskab og enighed kan opretholdes iblandt folk, da er det
nyttigt og godt, at man her sværger ret, og derved beskæmmes ikke Guds navn, men det æres, nemlig på det Gud må
frygtes, og fred og enighed forblive mellem folk.
Sådan fører og regerer Herren den hellige patriark
også i det ydre og beskytter og bevarer ham imod striden,
tillader ham at bruge almindelige love og borgerlig orden
og skik og holde og opføre sig efter andre folks vis, for
derved at opretholde den almindelige fred. For Den Hellige Skrift er i denne henseende ikke imod filosofien og de
borgerlige regler eller love, men bekræfter dem, og gør
eden ligesom til et særligt sakramente; for den er forbundet med Guds navn og tjener til at forsone folks hjerte og
ophæve kiv og misundelse.
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v25-26. Men han krævede Abimelek til regnskab for en brønd,
som Abimeleks folk havde taget fra ham. Abimelek sagde: »Jeg
véd ikke, hvem der har gjort det. Du har ikke fortalt mig om
det, og jeg har heller ikke hørt det før i dag.«

Her foreholdes os nu et andet eksempel på et ydre og borgerligt liv. Om øvrigheden og dens embede, ære og lydighed har vi skrevet rigelig nok; for det er sikkert, at evangeliet ikke ophæver eller forbyder den borgerlige ret og
den lydighed, som man er øvrigheden skyldig. Derfor er
det ikke alene frækt af vore modstandere, men også en stor
ondskab, at de beskylder os for at værre oprørere, da dog
vore bøger og skrifter lærer og vidner det modsatte.
Hvordan vil vi da nu undskylde Abraham, der på dette
sted ikke synes at omgås sådan med kongen, som det
havde sømmet sig for hans kongelige majestæt? Al den
stund han jo irettesætter ham, som om han ikke havde
overholdt pagten, da derimod den fromme, gudfrygtige
konge forbliver i sin fromhed og sandfærdig vidner, at han
slet intet vidste om alt det, som var sket imod Abraham.
Man kunne vel sige, at han påkaldte kongen om hjælp og
det uden al ond begær; men denne undskyldning er noget
svag. Derfor er det meget mere eksempler på dette daglige
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liv. For skønt vi alle i dette kan fejle og støde an på mange
slags vis, bliver dog disse fejl forladt de fromme.
Abraham lader sig føre bag lyset af sin mistanke, så
han mener, det er sket med kongens vidende og efter hans
befaling, at vandbrønden var blevet ham frataget, imod
den pagt, som de havde oprettet med hinanden. Sådan
stødte han også ovenfor an, da han sagde, at, Sara ikke var
hans hustru, men hans søster, 1 Mos 20, 2. Men dette foretog han sig ikke for at synde med vilje, men gjorde det
af frygt og skræk. Det havde ganske vist været bedre, at
han ikke havde irettesat kongen sådan; men da han er bekymret på grund af mistanken, kan han ikke tro andet, end
at kongen må vide derom. Og øvrigheden skal sandelig
heller ikke værre så efterladende i sit embede, at den ikke
skulle vide derom, når dens undersåtter gøre uret. For
skønt en from og gudfrygtig øvrighed ikke kan erfare alt,
som dens undersåtter gør, men må forblive uvidende om
mange ting, så er den dog derfor ikke fri for synd.
Ja ja, siger du, så forstår jeg vel, at de begge har skyld
her: Abraham på grund af den mistanke, som han havde
fattet, og fordi han talte noget hårdere til kongen end det
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sømmede sig, og kongen derved, at han ikke passer sit embede så flittig, som han skulle have gjort? Ja, det er sandt;
for Gud vil have os til syndere, så vi ikke skal blive hovmodige og stolte, men synge med David af Sl 19, 13:
Herre, rens mig af mine lønlige brøst; ligeledes: Hvem kan
mærke vildfarelser? Og det er nyttigt og godt, at du véd,
du har et sådant embede, at det er umuligt for dig, altid at
gøre det fyldest. De, som ikke vil tro dette, bliver hovmodige og stolte, og støder hårdt an ved deres hovmod og
synder svært. Men det plejer sædvanligvis de at gøre, som
er nye i tøjet og netop kommer til regimentet. For dem går
det som de uerfarne skytter, at de ofte skyder langt forbi
målet.
Derfor er det ikke en from øvrigheds vilje, at den gerne
vil gøre nogen skade; meget mere lader den hele sin stræben gå ud på, at være sine undersåtter nyttige og tjene dem.
Men deres tjenere og rådsmænd, som må hjælpe dem i styrelsen, eftersom de, regenterne selv, ikke formår at udføre
så mange forretninger alene, de gør meget i sine herrers
navn, som disse ikke ville synes godt om, hvis de fik det
at vide. Sådan synder også tjenestefolk i mange stykker,
som deres herrer ofte ikke ved noget af.
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Netop dette hænder også de hellige. De anfægtes og
plages, ikke alene med straf og mange slags forfølgelser,
men kommer også ofte i store forargelser, så de falder og
farer vild. Men her må man lære, at de ikke er fortabt derfor, såfremt alene deres vilje er ren og god, og de ikke er
dovne og efterladne i sit embede. For kan de simple undersåtter ikke leve uden synd, så vil meget mindre de
kunne gøre det, som er i styrelsen. Men enhver skal se vel
til, at der ikke er nogen ond vilje hos ham, og at han ikke
er uvidende om de ting, som han rimeligvis bør kende godt
til i sit embede. Sådan påkalder nu Abraham øvrigheden
om hjælp, men med en revselse. For han tænker sådan:
Denne konge skulle jo dog rimeligvis regere sådan, at han
havde lydige tjenere, som trolig og fast overholdt den pagt
og det forlig, som han har sluttet med andre. Her var der
sandelig ingen ond vilje.
Men vi erfarer, at det endnu den dag i dag går sådan til
ved fyrsternes hoffer. Det er ofte gået mig sådan, at når jeg
nådig har fået tilstået noget hos fyrsten, er hoftjenerne,
disse pikolitter, kommet til og har forhindret det fra at ske,
som fyrsten selv havde befalet. Kan altså vi simple undersåtter ikke undgå og fly alle synder, så må man sandelig
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bede desto flittigere for øvrigheden; for den har et stort
legeme, hvis lemmer er genstridige og skrøbelige på
mange måder.
Men foruden denne lille synd, som Abraham gør ved
at fatte mistanke til kongen, er denne tekst også vel at
mærke imod gendøberne, nemlig at de kristne gerne må
anråbe sin øvrighed om hjælp, når der tilføjes dem uret
eller vold af andre. Det havde vel været godt, om øvrigheden af sig selv gjorde, hvad der på embedsvegne tilkom
den at gøre, og ikke ventede så længe med at hjælpe, indtil
den blev anråbt om hjælp. Men der er få, som gør det, og
det holder endnu hårdt nok, med megen klage, bøn og gråd
at få den til at beskytte dem, som er krænkede, og forhindre uret.
Sådanne regenter henhører blandt dem, om hvilke jeg
har sagt, at de ganske vist begærer ære, ærbødighed og lydighed, og som glæder sig og føler sig smigrede ved, at
man kalder dem guder; men når du betragter deres skikke
og vandel, så er de djævle og tyranner, som ikke alene har
denne synd på sig, at de ikke er flittige i sit embede, men
også i henseende til sin person er belæssede med mange
synder.
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En sådan regent var ikke Abimelek, som synder af uvidenhed. Sådan synd skal man undskylde og gøre den ringe
med bøn for Gud, ikke gøre sådant væsen af den og meget
mindre få et helt oprør i stand derved. Ganske vist synder
Abimelek ikke alene som menneske, men også som regent: for han kan ikke vide, hvad hans tjenere og undersåtter foretager sig på alle steder; og dog er dette en synd for
Gud, nemlig for at ingen skal hovmode sig. Derfor plejer
jeg at sammenligne denne synd med de synder, som ske
mod Moses’ lov, eller meget mere, med de ydre ceremonier i loven. Men dette tjener os til trøst, så vi ikke skal tro,
at de hellige mænd har været sådanne træklodser, som der
er i klostrene, stumme og uden nogen sans eller forstand.
For disse forargelser, som vi ser hos dem, viser, at de var
mennesker og havde lidenskaber og overilelser lige så vel
som vi. Vel var de åndelige; men de levede alligevel dog i
kødet.
At derfor Abraham påkalder kongen om hjælp for den
vandbrønds skyld, som var frataget ham, er et klart eksempel for, at også vi skal søge hjælp hos øvrigheden og bruge
dens beskyttelse, så vidt nemlig, som lovene og retsordenen tillader det. Men hjælper øvrigheden os ikke, skal vi
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lide uretten. Men man skal vide, at også fromme regenter
ofte synder. For om det end ikke mangler dem på god vilje,
så har de dog ofte ikke det rette skøn, skønt manges vilje
også ofte er svag; men dog skal man holde dem i ære og
bære over med deres skrøbeligheder. Dem derimod, hos
hvem en forkert, ond vilje findes, deres ondskab skal man
fordømme og irettesætte dem derfor.
Abimelek undskylder sig meget godt og siger: Jeg vidste det ikke; du har heller ikke givet mig det til kende; jeg
har heller ikke hørt det. For en from, gudfrygtig øvrighed
fortørnes ikke, når den formanes, men vil gerne, at undersåtterne skal påpege det, når der syndes eller sker uret i et
eller andet; for hvordan kan den vide, hvad der sker allevegne? Men de stolte regenter, som fortørnes derved, at
undersåtterne angiver dem noget eller formaner dem, ret
som om det var en skam, at man ikke véd af en eller anden
ting, de betænker ganske vist kun lidt, hvordan det er fat
med dem, ydmyger sig hellere aldrig for Gud, påkalder
ham heller ikke og beder ikke, at denne synd må forlades
dem.
Men, som jeg har sagt, uvidenhed er en sådan synd hos
øvrigheden, som den hverken kan undgå eller forebygge;
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og for øvrigheden er denne synd medfødt på samme måde,
som den onde lyst er medfødt alle mennesker; for uden den
kan visselig ingen leve. Derfor skal enhver erkende sine
skrøbeligheder; for da vil følgen blive, at de også ydmyger
sig og ikke alene påkalder Gud om hjælp, men også beder
ham om tilgivelse for deres skjulte synder.
Derfor skriver Bernhard meget smukt til pave Eugen:
Mangt og meget må du ikke vide, og véd mangt og meget,
som du vel véd, må du lade, som om du ikke vidste det.
Uvidenhed er en vildfarelse ved viljen, hvorved vi udsætter os for, hvad vi nødig vil. Abimelek er ganske vist
konge, men derfor véd han ikke alt, hvad undersåtterne
gør. For det er intet menneskes ros, men alene Guds, at
vide alt og ikke kunne bedrages. Denne ros tillægger de
hovmodige tyranner sig, der ikke vil lade sig formane.
Derfor skal man vide, at Gud selv, dernæst også loven,
har påbudt, at vi skal angive det for øvrigheden, når der
begås nogen åbenlys forseelse. For ligesom øvrigheden
synder i uvidenhed, sådan synder også undersåtterne, hvis
de ikke angiver, hvad de véd er uret. Derfor giver
Abimelek atter Abraham skylden, fordi han ikke forhen
havde angivet til ham, hvad hans hoftjenere havde forset
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sig imod ham. Og i virkeligheden er også Abraham på en
måde skyld deri. Dog er hans vrede og den bevægelse,
hvori han var, heller ikke ganske ugrundet. Han indså vel,
at kongernes sind er underligt og ubestandigt og let kan
forandres; for de beklæder et forunderligt embede, og de
sager, som de skal styre, er foranderlige. Da nu hoftjenerne
havde gjort ham uret og vold, kunne han ikke bare sig for
denne mistanke, at kongen måtte være medvider derom.
Sådan ydmyges de vel begge: Abraham i henseende til sin
mistanke og fordi han ikke har meldt kongen, at han var
blevet fornærmet; Abimelek, fordi han ikke vidste dette
alligevel. For ikke at lade kongen fare vild og gøre uret,
havde Abraham skullet formane ham. Dette er kærlighedens gerning. Derfor klager Abimelek med rette over, at
Abraham ingen melding har gjort ham, og at han heller
ikke ellers havde hørt noget derom af nogen.
Men, hjælp Gud! Hvor ilde ser det ikke ud nu til dags
hermed, idet næsten alle undersåtter nægter øvrigheden
denne nødvendige tjeneste! For hvis nogen angiver en andens synd for øvrigheden, udskældes han straks af alle for
en forræder, og denne synd, at man ikke angiver noget for
øvrigheden, prises og anses for en stor dyd. For hvad skal
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dog her en øvrighed eller regent gøre, når du vægrer dig
for at angive ham, hvad der er sket, da jo han ingenlunde
er forpligtet til at vide det? Ikke sandt, man må sige, at han
er uskyldig og lovlig undskyldt?
Dog vil Gud have, at han skal være behæftet med uvidenhedens synd, så han må erkende, at han ikke er ganske
alene om at føre regimentet, som er et menneske umuligt
på grund af uvidenhedens synd, men at han kun har et
stykke deraf, så han må erkende Gud for den, som alene
har regimentet over alle. For ham er det, som har det store,
altskuende øje, og der er intet, som han ikke skulle vide.
Men hvor god og from øvrigheden end er, så har den dog
kun et halvt øje. Derfor skal man hjælpe den, og hvis nogen synder offentlig, skal enhver løbe til, som man løber,
hvor der er ildebrand, for at hjælpe at slukke den; for enhver er skyldig til efter evne at hjælpe at befordre det almindelige bedste.
Sådan beskriver Helligånden de hellige efter hvad de
gør og lider, nemlig at de har fulgt andre menneskers ydre
skik og brug, at de har aflagt ed for øvrigheden og ansøgt
den om hjælp; at de hellige ikke alene har lidt uret og vold
af andre mennesker, men så at sige også har båret sin egen
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skyld og uvidenhed, for at de nemlig skulle have årsag til
at bede: O kære herre Gud! Dit navn blive helliget! For
hvorfor gør du mig til regent, til præst, da du dog vel véd,
at jeg ikke kan gøre din vilje fyldest? Men vær du min
hjælper og lad også dine hellige engle være hos mig! Men
du vil på denne måde ydmyge mit stolte sind, så jeg ikke
skal anse mig for dydig, du som er retfærdig og véd alle
ting.
Dette er en mærkelig tekst om, hvordan man skal påkalde øvrigheden om hjælp og angive det for den, om der
et eller andet sted forefalder røveri eller andre misgerninger, skønt kun få overholder dette sidste. For ingen vil pådrage sig had af naboer, adelsmænd og mægtige folk. Men
man må vel erindre, at øvrigheden såre vel tiltrænger vor
tjeneste; for ellers kan den ikke udrette sit embede. Har du
derimod anmeldt for øvrigheden den uret eller vold, som
er dig overgået, og den dog alligevel ikke hjælper dig, så
må du bære denne skade, og skal vide, at du nu ingen skyld
har, men har gjort, hvad du var skyldig at gøre. Men den
øvrighed, som er efterladende i sit embede, vil til sidst ikke
undgå straffen.
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v27–32. Så tog Abraham nogle får og køer og gav dem til
Abimelek, og de sluttede pagt. Abraham stillede syv lam til side,
og Abimelek spurgte ham: »Hvad skal de syv lam bruges til,
som du har stillet til side?« Han svarede: »De syv lam skal du
modtage af mig som vidnesbyrd om, at det er mig, der har gravet denne brønd.« Derfor kalder man dette sted Be'ersheba, for
dér aflagde de ed. Da de havde sluttet pagt i Be'ersheba, tog
Abimelek og hans hærfører Pikol af sted og vendte tilbage til
filistrenes land.

Helligånden fortsætter med at beskrive den hellige patriarks livsløb. Pagt og forlig, som man slutter med andre, er
ikke sådanne gerninger, som man gør for Gud, og som han
skulle tiltrænge; men en gerning med timelige ting, og som
alene angår mennesker, og dog omgås også de hellige dermed. Om nu nogen ønsker at vide, hvordan Abraham forholdt sig i verdslige sager, han skal flittig betragte denne
historie. Han undflyer ikke verdslige gerninger, vægrer sig
ikke for at aflægge ed, han holder kongen i ære, påkalder
ham om hjælp osv. Og kongen, denne gudfrygtige mand,
som har Guds profet kær, sværger også villig til ham. Til
sidst bekræftede de begge to eden ligesom med et segl.
Abraham skænker kongen får og kvæg; kongen foragter
ikke hans gave, og herved, ligesom ved et segl, bekræftes
pagten, ikke sådan som skik og brug nu er, at man opsætter
lange breve, hvortil man bruger mange ord. Disse to er
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begge vel tilfredse med, at de sværge, efter de ord, som de
fremsiger for hinanden; dernæst kommer også et tegn dertil, nemlig gaven.
Denne simpelhed og enfoldighed, som de gamle iagttog ved sine indbyrdes anliggender og forlig, er såre skøn
og minder os om at se, hvor såre sæderne er forfaldne i
denne vor onde tid, hvor der ikke længere er tro eller love;
ingen overenskomster holdes, og hverken håndskrift,
breve eller segl hjælper noget dertil; alle forlig brydes med
list og tilintetgøres og ophæves med vold.
Men Abraham gør to ting; for det første skænker han
kongen får og kvæg, dernæst giver han ham endnu for sig
selv syv lam, ikke som om kongen skulle tiltrænge denne
gave, men Abraham vil dermed offentlig bevidne for alle
kongens undersåtter, at denne brønd er gravet ved hans arbejde.
I loven var gaver forbudt; for sådan siger teksten i 2
Mos 23, 8: Du må ikke tage imod bestikkelse. Ligeledes 5
Mos 16, 19: gaven forblinder de vises øjne og forvender
de retfærdiges sager. Desuden bliver også i hedningernes
skrifter gaver dadlede og fordømte som noget, hvorved rigerne lider stor skade. Hvordan vil vi da nu undskylde
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Abraham, som gav gaver, og kongen, som tog imod dem?
Derpå svarer jeg som ovenfor: Alt, hvad et gudfrygtigt
menneske gør, deri gør han ret, selv om han farer vild eller
fejler. For han har et enfoldigt, godt hjerte; det ser Gud
først og fremmest på; en ugudelig derimod behager ikke
Gud, selv om han gør en sådan gerning, som i sig selv er
god; for han farer vild i sit hjerte, det er, han erkender, tror
og frygter ikke Gud.
Men her må man også tage hensyn til den hensigt, i
hvilken gaverne gives, og hvad man især lægger an på med
dem. Når man giver gaver i den hensigt, derved at forebygge og ophæve mistanke, avind og uenighed, og derimod stifte og vedligeholde venskab og fred, regnes de rimelig og med rette blandt de gode gerninger. For hvad
ondt kunne vel kongen tænke om Abraham, eftersom han
så mildt begaves af ham? Den har jo dog intet ondt i sinde,
som viser sig mild imod en anden. Derfor er det en ærlig
sag at tage gaver af en from mand. For han giver af et enfoldigt, rent hjerte, ikke for derved at gøre dig sig underdanig, heller ikke for ved dig at støtte og vinde sin uretfærdige sag, men for på denne måde at opretholde venskabet mellem sig og dig. Sådan giver en brudgom sin brud
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gaver for at bevidne sin kærlighed og vedligeholde hendes
velvilje. Derfor er det gode gerninger og for dette liv såre
nødvendige, sådan at give og modtage gaver. Men de, som
med gaverne enten anstifter uenighed eller dermed beskikker dommeren og forvender retten, misbruger gaverne. Og
heri skal man holde den regel, som foreholdes os i det almindelige ordsprog: Man skal ikke tage imod alle gaver,
heller ikke af enhver, heller ikke til enhver tid. For ligesom
det er uhøfligt, om man vægrer sig ved at modtage gaver
af en god ven, sådan er det også en ærlig sag at afholde sig
fra gaver i mislige sager og ikke tage imod dem.
At nu teksten nævner de syv lam og så detaljeret beskriver ceremonierne med dem, sker af en særlig grund.
Kongen er en from, hellig mand, men Pikol, hans hærfører, og den øvrige flok hoffolk er onde og avindsyge folk,
er gerrige, tyvagtige og røveriske. For alle fyrsters hoffer
er altid belemrede med dette ulyksalige slæng, at de har
skurke til tjenere, som lægger hindringer i vejen, så ikke
det kan ske, som kongen har besluttet og befalet, eller som
uden kongens vidende endog gør det modsatte. Derfor vil
Abraham som en statsklog mand have, at den sluttede forsoning og pagt af kongen bekræftes med ed, for at derved
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hoffolkenes skare kan afskrækkes fra, for fremtiden at
gøre dette uden kongens vidende.
Det er atter her skønt at se, hvor høflig dog Abraham
her opfører sig. Han turde ikke med udtrykkelige ord begære eller kræve af kongen, at han skulle sværge; for han
er en fremmed her, Abimelek derimod er konge. Fordi det
derfor var uhøfligt at kræve en ed af en, som ikke var hans
ligemand, bruger han en særlig klogskab og finhed dertil.
Han stiller syv lam for sig selv. Da spørger kongen ham,
hvorfor han gør det, da jo allerede forhen pagten var sluttet
mellem dem. Derpå svarer Abraham og beder, at han vil
tage lammene af hans hånd; ikke, siger han, for din skyld,
men for dine hoffolks skyld, Pikols og de andres, som måske på ny ville forsøge at gå på rov og sådan ville få ny kiv
i stand. For at du nu for fremtiden kan forebygge dette,
beder jeg dig at tilsværge mig offentlig. Skønt jeg nu ikke
kan kræve dette af dig, så beder jeg dig dog og begærer det
med disse syv lam ligesom ved en tydelig skrift.
Men ved denne tekst må man også mærke det hebraiske ord seba, som har mere end én betydning. For det betyder både tallet syv og en ed, ligesom på tysk ordet hut
betyder både en hat og en vagt, ordet rath både et råd og et
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hjul på en vogn. Sådan betyder nu ordet seba på dette sted
begge dele; og de svor begge og, så at sige, forsyvede sig
begge. Sådan stillede han også syv lam for sig selv; derved
antyder han offentlig, at skønt han ikke krævede eden, begærer han dog alligevel, at kongen ville sværge ham til.
Sådan vil, han med særlig klogskab og på en meget fin
måde få kongen til at sværge, eftersom det var uhøfligt at
kræve dette ligefrem af ham. Han stiller syv lam hen for
ham, og fordi ordet seba betyder både syv og en ed, forstår
Abimelek vel, hvad der er Abrahams vilje og mening.
Hvis sådan et stumt menneske kom til mig og viste mig et
hjul på en vogn, kunne jeg let gætte, at han begærede et
godt råd af mig. For det tyske ord rad betyder både et hjul
på en vogn og et råd. På denne måde minder Abraham
kongen om eden ved det ord, som betyder syv. For det
havde været uforskammet at kræve en ed af en sådan person, som var af højere stand end han selv.
Deraf, mener jeg, er også den skik hos tyskerne kommet, at de plejer at have syv vidner, når man opsætter testamenter, og ordet syv bruges om et bestemt vidnesbyrd.
For sådan plejer man at sige: Han vil ikke tro det, før han
får syv vidner på tingene, så vantro er han. Derfor er det et
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særligt eksempel på ærbødighed mod øvrigheden, at Abraham omgås så fint og viselig med kongen, og det er også
en særlig nåde hos kongen, at han giver efter for profeten
og ikke vægrer sig for at aflægge eden, da han på denne
billedlige måde blev mindet derom.
Hos egypterne var det fremfor hos andre folk skik og
brug, at antyde og udtrykke mange ting ved billedlige
tegn, sådan som Filostratus skriver i sit værk om billederne. Når de sådan ville betegne guden Jupiter, tegnede
de et scepter med et øje oventil, ligesom matematikerne
endnu den dag i dag på denne måde udtrykke Jupiters
navn. For scepteret, som er ret og lige, betegnede hos dem
retfærdigheden, og øjet visdommen og forstanden. For har
retfærdigheden ikke dette øje, så bliver den til uretfærdighed, som ordsproget bevidner: Alt for streng ret er uret.
Sådanne tegn eller billedskrift brugte man i den gamle verden.
At derfor disse ting så omhyggelig beskrives, tjener til
at lære os, hvordan de hellige patriarker havde det i ydre
og verdslige ting, og hvor ærbødig de forholdt sig mod øvrigheden, og på den anden side, hvor øvrigheden elskede
sine undersåtter og viste sig venlig imod dem. Og hvad
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kan vel også være ædlere og herligere i dette liv, end at
man har from øvrighed, og at også undersåtterne elsker
sine fyrster og regenter og holder dem i agt og ære. Hvor
det står sådan til, der er sandelig det rette Paradis, og der
har Gud forjættet at give sin velsignelse. Men når øvrigheden er blind og ond, og folket også er ondt og ustyrligt,
og ikke vil lade sig tvinge og regere, da må al ulykke blive
følgen.
Fremdeles siger Moses, at stedet efter denne pagt fik
navnet Be’ersheba, det er syvbrønd eller edsbrønd, fordi
eden kom i stand ved de syv lam. For ordet seba betyder
begge dele, både tallet syv og ed.
Men man holde disse ting for simple og verdslige eller
ydre ting eller hvordan man ellers vil, så må de dog flittig
mærkes og er også fulde af trøst, fordi vi ikke, sådan som
gendøberne, skal mene, at de kristne må undslå og unddrage sig for dette livs daglige gerninger. For Gud har ikke
skabt kirken på den måde, at han derved ville have enten
det huslige eller borgerlige liv enten ophævet eller forkastet; men ved den bekræfter han dem meget mere. Derfor
vægrede Abraham, forjættelsens fader og kongernes
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konge på denne jord, sig ikke for at aflægge ed og slutte
pagt med kongen og hans hoffolk.
Derfor skal man ikke under påskud af sit kristennavn
vægre sig for at udføre verdslige sager eller beklæde embeder, eller undgå og fly dem, sådan som munkene gør,
der skjuler sig i klostrene, fordi de ikke vil være nogens
tjener. Dette er blinde folk, som aldeles er hengivet i et
forvendt sind. Derfor agter de hverken den første eller den
anden tavle. Men de får også den rette løn for sit ugudelige
væsen. For mens de flyr den møje, som findes i det huslige
liv og de borgerlige embeder, falder de derved i de afskyeligste og grueligste synder og skændsler, mere end verdslige folk, som de kalder dem.
Derfor skal vi med forstand betragte de guddommelige
indstiftelser og den hellige patriark Abrahams eksempel,
som giver os rigelig besked om alle sager i kirken og har
fremstillet os et ret billede på fromhed, ikke alene i det
kirkelige embede, som en Guds profet, men også i det borgerlige og huslige liv. For i dette liv må der være fyrster,
og kirken er ikke indstiftet i den hensigt, at derved det huslige og borgerlige liv skulle ødelægges, men for at disse
ordninger derved skulle opretholdes og bekræftes. Men
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kongerne og fyrsterne skal heller ikke glemme sit embede,
men skal være fromme, nådige og gode mod sine undersåtter, og undersåtterne skal også være dem lydige. Nu til
dags kan man kun ønske og begære dette, opnå det kan
man ikke. Men det undrer mig, at ikke jøderne har fået i
stand et eller andet særligt afguderi på dette sted
Be’ersheba, sådan som på andre steder, hvor de hellige patriarker har boet. Men for denne gang skal vi nu have nok
med denne lære, at vi véd, at de fromme tjener Gud også
da, når de udfører ydre og dagligdags gerninger.
v33-34. Abraham plantede en tamarisk i Be'ersheba, og dér påkaldte han Herren den evige Guds navn. Abraham boede lang
tid som fremmed i filistrenes land.

Så ofte dette stykke sættes i Moses, at patriarkerne påkaldte i Herrens navn, prædikede om det, eller byggede
altre, antydes derved, at de beskikkede et bestemt sted,
hvor man lærte og hørte Guds ord. For skal kirken opretholdes, må man have fromme fyrster, som giver den herberg og så meget plads og fred, at læren og gudstjenesten
kan udbredes og forplantes. En sådan konge var, dengang
Abimelek, under hvem Abrahams hus, i hvilket Guds
sande kirke og menighed var, havde fred og ro, og sådan
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blev ordet udbredt blandt hedningerne ved Abraham, den
rette pave eller biskop. For hvor han drog hen, tog han altid med sig ordet, gudstjenesten, religionen og alt.
Og her omtaler Moses atter en ydre eller huslig gerning, nemlig at Abraham plantede træer. For det hebraiske
ord eschel er et almindeligt ord, ligesom hos os ordet træ,
så du ikke må tro, at han alene plantede en have med frugttræer, men også andre vilde træer, sit kvæg til nytte.
Men hvorfor, siger her en munk, beskriver Moses sådanne simple ting? Hvorfor skriver han ikke hellere om
faste og bønner og ru klædedragt? Moses gør, som jeg ofte
har sagt, dette imod træstokkene i klostrene, som foragter
Guds bud og lader dem ligge, mens de vandrer efter selvvalgt religion og gudstjeneste. Disse ser ikke Guds bud, at
han siger i 1 Mos 1, 28: Opfylder jorden og gør jer den
underdanig. For det er Guds vilje, at jorden skal beplantes
og opdyrkes, ikke alene for menneskers skyld, men også
for at kvæget og de vilde dyr kan få sit foder og sin underholdning af den.
Sådan er dette også en ydre eller verdslig gerning, men
er tillige dog også en god og hellig gerning, som en kristen
ikke alene gerne kan gøre, men det er også befalet af Gud,
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at vi skal dyrke jorden og dermed forsørge os og vore efterkommere efter nødtørft, ja derved også skaffe kvæget
og de vilde dyr deres foder, så vi ingenlunde skal være
munkene lige, der ligesom de dovne hvepse og kålorme
ikke arbejder noget, men kun lever af andre folks arbejde
og fortærer det, dertil også udskælder dem, som arbejder,
idet de kalder denne gerning, som er påbudt af Gud selv,
en simpel lægmandsgerning eller bondegerning.
Abraham er helligere, end alle hellige i Det Nye Testamente er, og dog giver han sig alligevel af med denne
lægmandsgerning, ikke alene for de fremmedes skyld,
som kom derhen, for at de kunne have skygge at sidde under, sådan som Lyra udlægger det, men også for sit hjems
nødtørfts skyld og især på grund af det bud, som siger:
Opfylder jorden og gør jer den underdanig. Dertil kommer
endnu den tredje årsag, nemlig at når indkomsten blev noget større og rigeligere, kunne han også give almisse deraf
og sådan tjene de fattige.
Men imidlertid udfører han også sit fornemste embede
og bygger et tempel, ikke som vi af sten, men udvælger og
beskikker et bestemt sted, på hvilket han prædiker om Herrens navn. Denne talemåde betyder at lære eller prædike,
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når på hebraisk bogstavet beth er føjet til ordet schem,
navn. Men når bogstavet beth ikke tilføjes til ordet schem,
men der kun står at påkalde Herrens navn, betyder det at
bede.
Men på dette sted må også mærkes Guds nye navn:
han påkaldte, siger Moses, i Herrens, den evige Guds
navn; på hebraisk står der el olam, det er den evige Gud,
eller han, som er Gud fra verdens begyndelse. For det hebraiske ord olam har også mere end én betydning og betyder evigheden eller verden. Men navnet el tillægges vel
også skabninger og sættes hos Moses ofte om de bedste og
kosteligste frugter, og udlægges i almindelighed sådan, at
det betyder styrke.
Derfor synes jeg godt om, at Gud på dette sted kaldes
el olam, som om man ville sige: Verdens kraft og styrke,
som opfylder alt i verden, som digteren siger: Af Guds
kraft er alt fuldt. Dette ord har han uden tvivl fået fra en
gammel overlevering fra fædrene. For alt, hvad verden
har, består og opretholdes ved det guddommelige ord; for
Gud har skabt verden og opretholder den. Sådan er denne
el olam den rette Gud, verdens kraft, ved hvem verden er
skabt, og alt, hvad den formår, formår den ved ham.
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Dette navn giver Abraham Gud, så snart han af egen
erfaring havde lært det; for han havde set, at Gud åbenbart
er hos sine med sin hjælp, så han endog styrer og vender
kongens og hans mægtiges hjerter, hvorhen han vil, ja danner alle deres hjerter, som Sl 33, 15 siger, det er, giver alle
mennesker råd og driver dem til at gøre, hvad ret og godt
er. Dog må her undtages synden som ikke kommer fra
Gud. Vi siger, at alle gerninger, som i sandhed er gode,
kommer fra ham; men synden er ikke en sand gerning, men
en mangel på noget.
(Tidspunkt: oktober 1539)
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Toogtyvende kapitel
v1-2. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han
sagde: »Abraham!« og da Abraham svarede ja, sagde han:
»Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til
Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det
bjerg, jeg giver dig besked om.«

Vi har i foregående kapitel hørt den store anfægtelse, hvormed Abraham besværedes, da han måtte uddrive sin søn
Ismael; efter hans uddrivelse havde han under kong
Abimelek fred og rolighed. Men snart derefter kom en anden anfægtelse, som var såre stor, ja imod hvilken de forrige anfægtelser næsten er intet. Sådan stemmer nu Den
Hellige Skrift overalt overens med sig selv og beskriver
Guds rette, sande børn sådan, at de stedse øves og prøves
vel, så de i begge henseender har udført meget tungt arbejde og derhos også lidt meget, dog uden al ydre brask og
bram. Dermed viser han, hvad der er de gode frugter på et
godt træ; for de vandrer i den rette skyldige lydighed mod
Gud og i ret kærlighed til mennesker, og dog overfaldes
de altid med mange slags anfægtelse og fare.
Men fordi Abraham er den fornemste og største blandt
de hellige patriarker, må han også lide ret patriarkalsk an-
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fægtelse, sådan som hans efterkommere ikke havde kunnet tåle eller udholde. Nu er han glad og ved godt mod, er
heller ikke bekymret for noget; for Isak, forjættelsens søn,
er nu blevet voksen og stor, er nu henved enogtyve år, dertil så stærk af legeme, at han kunne bære en favnfuld
brænde, så meget som man trængte til brændoffer.
Derfor elskede da begge forældrene ham ret inderlig,
fordi han var født dem i deres alderdom og havde den guddommelige forjættelse om hele verdens kommende velsignelse; derfor er de også begge såre glade, har også fred
med hinanden hjemme i huset, efter at Ismael var uddrevet
derfra, havde også sluttet fred uden for huset og var forsonet med kongen, så de nu tragtede efter, hvordan de kunne
finde en from hustru til deres søn, så det forjættede afkom
dog snart kunne opvækkes. Men se, da blive alle disse
skønne planer og behagelige tanker om sønnens giftermål
omstødt og forhindret med ét eneste ord, eftersom Herren
byder, at Abraham selv skal tage sin søn og ofre ham til
ham.
Derfor blev Abrahams hjerte langt hårdere såret hermed, end ovenfor, da han måtte uddrive Ismael. Men vi
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kan ikke tænke os eller forstå, hvor stor og tung denne anfægtelse var. For Isak havde jo forjættelsen om det kommende afkom; derfor var dette bud, at han skulle dræbe
ham, Abraham så meget desto tungere, og faldt ham over
al måde svært.
Men ved denne tekst må især mærkes ordet at prøve
eller friste. For dette er ikke forgæves sat i teksten. Heller
ikke skal man behandle det så koldt, som Jakob gør i 1, 13,
hvor han siger, at ingen fristes af Gud. For Skriften siger
her klart, at Abraham fristedes af Gud, ganske vist ikke i
henseende til en kvinde, guld eller gods, heller ikke i henseende til død eller liv, men sådan, at Den Hellige Skrift
synes at modsige sig selv. For Gud modsiger sig åbenbart
her. Hvordan passer nemlig det sammen, at han i 1 Mos
21, 12 siger til ham: I Isak skal afkom kaldes efter dig, og
her: Du skal tage din søn og ofre ham? Han siger ikke, at
der ville komme en eller anden røver og hemmelig bortføre hans søn for ham; for da havde Abraham endnu altid
kunnet have håb om, at hans søn levede, og at han til sidst
ville få ham igen; men nu befales det ham, at han selv skal
dræbe ham, så han ingenlunde kunne tvivle på, at han jo
var død.
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Skulle han nu ikke her have knurret imod Gud og
tænkt: Dette kan dog ikke være Guds bud, men er et bedrageri af den arge Djævel; for Guds forjættelse er jo vis
og klar, så man ikke kan tvivle på den, når han siger: Af
Isak skal du få afkom. Hvordan går det da til, at Gud nu
befaler, at han skal dræbes? Uden tvivl angrer han, at han
har givet denne forjættelse; for ellers ville han jo ikke sådan modsige sig selv; eller også må jeg have begået en eller anden stor synd, hvormed jeg hårdt har fortørnet Gud,
så han nu må tilbagekalde sin forjættelse.
For sådan plejer vi af naturen alle at gøre: når en eller
anden legemlig nød trykker os, er samvittigheden straks
på færde, som Djævelen altid trænger og driver til at sammenplukke alle mulige omstændigheder. Et sådant ængstet og bekymret hjerte ser sig om og tænker på, hvorved
det dog mest kan have fortørnet Gud. Deraf kommer det,
at man knurrer imod Gud, og deraf kommer også den allerhøjeste anfægtelse, nemlig at man i sit hjerte bliver Gud
fjendsk.
Sådan tænkte nu også Abraham: Se, Gud har forjættet
mig en søn, og har også givet mig ham; derfor er jeg af
hjertet blevet glad derover og er ligesom blevet født på ny;
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men måske er jeg blevet alt for stolt og hovmodig over
disse gaver og har heller ikke været Gud så taknemlig derfor, som jeg rimelig havde skullet være; derfor angrer han
nu sin forjættelse osv.
Denne anfægtelse kan man ikke overvinde. Den er
også meget større, end at vi kan begribe og forstå den. For
det er en modsigelse, hvori Gud kommer med sig selv, som
jo er umuligt at forstå for kødet; for det må nødvendigvis
tænke sådan: Enten lyver Gud, hvilken tanke er en gudsbespottelse; eller også: Gud er mig fjendsk, hvilket giver
anledning til fortvivlelse. Derfor kan man ikke tilstrækkelig forklare denne tekst, sådan som det passede med beskaffenheden af disse høje sager.
Vi bliver også ofte anfægtede med fortvivlelsens tunge
tanker. For hvilket menneske er der vel, som skulle kunne
vægre sig mod disse tanker, at han tænker sådan: Hvad nu
hvis Gud ikke ville have dig frelst? Men deraf skal vi lære,
at vi i sådan vore tankers og vor samvittigheds kamp skal
gribe forjættelsen, som er skænket os i den hellige dåb,
som jo er sikker og klar. Men om det sker, så ophører dog
Satan ikke derfor straks, men siger imod i dit hjerte og fortæller dig, at du ikke er en sådan forjættelse værd.
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Dertil kræves da en alvorlig og indtrængende bøn om,
at Gud vil give os sin Ånd, for at ikke forjættelsen skal
fravristes eller fratages os. Jeg kan ikke opløse denne modsigelse; men det er vor eneste trøst, at vi i vor nød og
trængsel kan tage vor tilflugt til forjættelsen. Den alene er
vor kæp og stav, til hvilken vi må holde os. Tager Satan
denne ud af vore hænder, da kan vi ikke forblive nogetsteds. Men vi må holde fast ved forjættelsen og tænke, at
vi således prøves og fristes af Herren, som teksten her siger om Abraham; ikke fordi Gud i virkeligheden vil have
det sådan, men fordi han vil prøve, om vi også elsker ham
over alle ting og kan bære hans vrede, ligesom vi gerne
finder os i, at han gør os godt og giver os sin forjættelse.
Sådan kunne heller ikke Abraham tro, at han blot blev
prøvet; for ellers var han forblevet vis på forjættelsen. Han
ville da have tænkt, at Gud gjorde sådan, som undertiden
forældre plejer at gøre, når de også forsager sine børn og
tager et æble eller noget sådant, som er dem kært, ud af
hænderne på dem, men straks giver dem det igen. Men da
Gud befaler Abraham, at han skal tage og dræbe sin søn,
levner han ham intet håb om, at han kunne få sønnen tilbage, men fører Abraham lige ud i sådanne tanker og tvivl,
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at han må tro, Gud modsiger sig selv, og han, som hidtil
havde vist sig som Abrahams bedste ven, viser sig nu som
hans fjende og en tyran.
Sådan fristes Abraham endnu hårdere end Jomfru Maria, som i Jerusalem mistede sin kære søn; for skønt hun
også tænkte, at hun på denne måde straffedes, fordi hun
ikke flittig nok havde passet på sin søn, havde hun dog
alligevel håb om, at han endnu var i live. Men her farer
Gud til, han som havde givet Abraham sønnen, og befaler,
at Faderen selv skal dræbe ham til et offer. Hvad kunne da
den stakkels fader have for håb? Han kunne sandelig ikke
forstå, at han alene prøvedes dermed, og at dette ikke var
Guds alvorlige mening, sådan som vi oprejser og trøster
os med disse tanker, nemlig at om det end ser ud, som om
Gud er vred på os, så er han os dog ikke fjendsk, vil heller
ikke forkaste os, men gør undertiden, som Es 28, 21 siger,
en fremmed gerning og anstiller sig, som om han var vred
på os, for at døde kødets sind og sans, som er imod Gud;
som Job siger: Om han end ville dræbe mig, vil jeg dog
håbe på ham. For han er vis på, at Gud har andre tanker og
i virkeligheden ikke er vred.
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Derfor er alt dette skrevet os til trøst, så vi kan lære at
holde fast ved de forjættelser, som vi har. Jeg er døbt, derfor skal jeg være ganske vis på, at jeg fra Satans rige er
sat over i Guds rige. En anden er indtrådt i ægtestanden.
Her forefalder mange slags ulejlighed og besvær for ham,
som det jo plejer at gå; derfor skal han se hen til det fjerde
bud og komme i hu, at denne stand behager Gud vel, for
han har jo befalet, at man skal hædre forældrene, og viser
dermed, at denne stand er ham tækkelig og behager ham
vel.
Sådan skal man også gøre i alle andre anfægtelser. For
når vi erfarer, at det går anderledes, end forjættelsen lyder,
skal vi være visse på, at når Gud viser sig anderledes, end
han har lovet i forjættelsen, er dette kun en prøvelse. Derfor skal vi ikke lade denne forjættelsens stav tage os ud af
hænderne.
Næsten alle mennesker anfægtes med fortvivlelse, og
jo frommere de er, desto oftere skyder Satan denne pil af
på dem. Hvad skal du nu her gøre andet end sige: Jeg véd,
at jeg er døbt, og at Gud har forjættet mig nåde for sin søns
skyld. Forjættelsen vil jo dog ikke blive til løgn for mig,
om jeg så end kastedes i det yderste mørke. Derfor er det
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ikke Guds vilje, som Satan foreholder mig, men Gud prøver mig sådan, for at det skal åbenbares, hvad der er i mit
hjerte, ikke som om Gud ikke uden det véd det, men fordi
jeg selv ikke véd det, og for at han ved denne lejlighed kan
sønderknuse slangens hoved i mig. For hjertet er bedragerisk, Jer 17, 9. Og kødets attrå er fjendskab imod Gud,
Rom 8, 7. Og med dette sit kødelige sind forstår mennesket ikke dette undtagen ved lovens ord, hvormed slangens
hoved dræbes, som Skriften siger: Gud fører ned i Helvede, og fører op derfra igen, 1 Sam 2, 6.
Men nu har jeg sagt, hvori Abrahams anfægtelse bestod, nemlig at forjættelsen modsagde sig selv. Derfor
fremlyser hans tro herlig deri, at han med så villigt hjerte
adlyder Gud, som befaler ham at ofre ham sin søn. Og
skønt det gælder Isak, og han skal dræbes, så tvivler Abraham dog slet ikke på forjættelsens opfyldelse, skønt han
ikke véd, på hvilken måde den skal opfyldes. Skønt han nu
er forskrækket og bange; for hvordan kunne en fader være
andet i dette tilfælde? Så hænger han dog fast ved forjættelsen, nemlig at Isak alligevel skal få afkom.
Den menneskelige fornuft vil simpelthen slutte sådan,
at enten må forjættelsen lyve, eller også kan dette ikke
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være Guds, men Djævelens bud. For at forjættelsen her
modsiger sig selv, er åbenbart. For skal Isak dræbes, så er
jo forjættelsen forgæves og spildt; men er forjættelsen sikker og skal blive stående, da er det umuligt, at dette skulle
være Guds bud. Anderledes, siger jeg, kan fornuften ikke
slutte, som erfaringen lærer, selv i ringe sager.
Sådan sige nadverfornægterne også, at det er en modsigelse, at Kristus siger: Tag det, dette er mit legeme, og
at vi i vor tro siger: Han sidder ved Guds højre. Derfor
slutter de deraf og siger, at derfor uddeles der i nadveren
kun brød og vin alene, og ikke Kristi sande legeme og
blod. Ligeledes at Kristus siger i Joh 6, 63: Kødet gavner
intet. I nadveren giver Kristus sit kød. Altså er ikke Kristi
kød i nadveren. Dette er ret egentlig at falde ind i Den Hellige Skrift med uvaskede fødder, og følge fornuftens
blinde dom og mening.
Men Abraham viger her ikke af fra forjættelsen, skønt
den synes streng og modsigende; for der gives jo ingen
middelvej mellem død og liv; men tror, at hans søn, om
han end dør, dog alligevel skal få afkom. Dette skal vi også
lære. Vi begravede i går vor såre kære ven, dr. Sebaldus.
Derfor ser det for fornuften sådan ud, som om det nu var
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ganske forbi med ham; men vi véd, at han nu lever; for
fordi han hensov i den sande tro og bekendelse af Guds
søn, og Gud, som der står i Matt 22, 32, ikke er de dødes,
men de levendes Gud, så lever han visselig også. På denne
måde holder Abraham fast ved forjættelsen og tilskriver
den guddommelige majestæt denne magt, at han vil opvække hans døde søn fra de døde. Ligesom han forhen
havde set, hvordan han var avlet af et uddøet legeme og
født af en ufrugtbar moder, sådan troede han, at han atter
ville opvækkes, om han så end var begravet og blevet til
aske, nemlig for at han endnu kunne få afkom gennem
ham, som Hebr 11, 19: Gud er mægtig endog til at oprejse
fra de døde.
Sådan forstod Abraham artiklen om de dødes opstandelse, og ved den alene opløste han denne modsigelse,
som man ellers ikke kan opløse. Derfor roses med rette
hans tro såre meget af profeterne og apostlene. For han
tænkte sådan: I dag har jeg endnu en søn; i morgen derimod har jeg kun støv og aske; hvor længe denne skal ligge
udspredt her og der, véd jeg ikke; men det véd jeg, at den
atter skal blive levende, det sker nu enten i mit levende
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live, eller over tusinde år efter min død; for ordet siger, at
af denne Isak, som skal blive til aske, skal jeg have afkom.
Men jeg har sagt, at vi ikke kan forestille os eller forstå
denne anfægtelse; men at vi kun ser den langt borte og kan
gøre os en slags tanke om den. Men du ser vel, at der her
endnu ikke tales om nogen gerning, som Jakob siger i 2,
21; for det er endnu ikke kommet til gerning, men troen er
det, som vi rimeligvis forundrer os over og priser hos
Abraham.
Derfor skal man holde godt fast ved denne trøst, nemlig at hvad Gud engang har sagt, forandres ikke. At du
derfor er døbt, og at Guds rige er forjættet dig i dåben, det
skal du vide er en sådan Guds gerning, som ikke kan forandres, skal heller ikke lade dig bortlede derfra. For det
kan vel hænde, at han anstiller sig sådan som mod dem,
der gik til Emmaus, Luk 24, 28, som om han ville gå længere, og synes at handle og omgås sådan med os, som om
han havde glemt sin forjættelse; men dog skal man i troen
holde fast ved ordet og stedse drive på forjættelsen, nemlig
at den er sand og ikke kan fejle, om vi end ikke véd mål,
tid, anledning, sted og andre omstændigheder; for det er i
al fald sandt og slår ikke fejl, at Gud ikke kan lyve.
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Når jeg dræbes, ser jeg vel, på hvilken måde mit liv
går til grunde; men jeg ser ikke de omstændigheder, hvorved mit liv atter skal komme tilbage. Jeg ser hverken tid
eller sted. Hvorfor tror jeg da, hvad jeg intetsteds ser?
Fordi jeg har Guds forjættelse og ord. Det vil ikke tillade
mig at lade håbet falde eller at tvivle på den arv, som er
Kristi, ved hvem vi er antaget til Guds børn.
Hidtil havde Abraham tænkt, at hans søn Isak ville
tage en hustru og avle børn på det sted, hvor han dengang
var; men alt dette falder bort; for nu kommer Guds bud, at
han skal dræbe sin søn. Om end derfor stedets og tidens
omstændigheder falder bort, så tvivlede Abraham dog derfor ingenlunde om sagen selv. Han véd, at hans søn skal få
afkom, om det så end først bliver om tusinde år.
Disse den hellige patriarks øvelser eller prøvelser foreholdes os i den hensigt, at vi også skal lære at fatte mod
i vore anfægtelser og sige med Abraham: Om min søn Isak
end dør, så vil dog, fordi han tror på Gud, den grav, hvori
hans aske skal ligge, ikke være nogen grav, men kun en
seng og et sovekammer. Men man ser alligevel, siger fornuften, det modsatte for sine øjne: Kødet smuldrer hen,
bliver til støv og ormene fortærer det. Men dog kan dette
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hverken hindre eller ophæve Guds ord. For de to ting hænger sammen, at Gud siger til Adam i 1 Mos 3, 19: Du er
støv og skal blive til støv igen, og at han også siger i v. 15:
Kvindens afkom skal knuse slangens hoved.
Jøderne taler her om fire forskellige åbenbaringer, som
ikke skulle være sket på samme tid, som Lyra siger, for
derved at vise hans store lydighed og troens store kraft.
Men her tiltrænges ikke sådan spidsfindighed; for jeg mener, at alt dette skete på én gang. Nu siger Gud Herren
ikke: Din tjener eller din pige, ikke Ismael, men: din eneste, som du har kær, Isak. Dermed gør han budet hårdere
og tungere. Som om han ville sige: Fra nu af skal du ikke
være denne din søns fader, skal heller ikke længere have
en sådan søn, som du elsker sådan; for jeg vil have, at du
skal ofre ham til mig, ikke sådan som man ellers ofrede de
andre førstefødte, som man plejede at beholde, men sådan,
at du dræber ham.
Sådan har Abraham nu intet mere af forjættelsen, end
han havde før Isaks fødsel, og dog er han for Guds skyld
beredt til, ikke alene at give slip på sin søn, sin hustru, sin
arv, sit hus og kirken, men også på sit eget liv. For alt dette
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indbefatter Isaks død i sig, da jo forjættelsens opfyldelse
beroede på ham.
Om Sara fortæller teksten ikke, om hun vidste af dette
bud eller ikke. Måske skjulte Abraham det for hende, fordi
hun var den svagere og ikke havde kunnet tåle et så hårdt
slag. For det er såre hårdt og tungt, hvad teksten siger: Du
skal ofre mig din søn, ikke som en gave eller taksigelse,
sådan som man i Israels folk plejede at ofre det førstefødte,
men til et brændoffer, så han bliver aldeles til aske, og Faderen må tilsøle sine hænder med sin søns blod.
Men hvad mener du vel Abraham følte i sit hjerte? For
han havde jo kød og blod og var, som jeg ofte har sagt,
ingen hård mand. Men det har vel også forøget hans
smerte, at han ikke turde åbenbare sagen for nogen, ellers
ville enhver have frarådet ham det, og den store hob af
dem, som sådan havde frarådet det, ville måske også have
gjort indtryk på ham. Derfor begiver han sig alene på vejen
med nogle tjenere og sin søn. Det er sandelig et mægtigt,
tungt bud, langt hårdere, end vi kan tænke os det; og dog
er alligevel det fuldt af trøst, at teksten klart siger, at Gud
kun gjorde det for at prøve ham. Havde også Abraham
vidst dette, da havde han næret desto mindre bekymring;
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men nu er han ganske nedsunket i disse tanker, at hans søn
virkelig må ofres og dræbes, forjættelsen må så opfyldes
når og hvordan den vil.
Herren bestemmer og nævner også et særligt sted dertil, uden for hans hus, i Morija-landet. Men dette land ligger henimod hundrede km fra Be’ersheba, om ellers geologerne træffer det ret. Det er næsten tre dagsrejser. For
han drog med et æsel, som måtte bære brændet og levnedsmidler; derfor kom de kun langsomt afsted.
Men Morija er, som der står i 2 Krøn 3, 1, det bjerg,
som lå nær ved bjerget Zion, på hvilket Salomo byggede
templet, midt i byen Jerusalem, mod nord, der hvor byen
skråner nedad bjerget. Men dette bjerg gav hele landet
navn, så det blev kaldt Morija-landet. Og muslimerne kalder endnu den dag i dag bjerget med dette navn, og holder
det i stor ære. Sådan hænder det endnu ofte, at et bjerg eller
enkelt sted giver et helt land navn, ligesom jo hele Sachsen
har sit navn af slottet Sachsenburg. På samme måde blev
også dengang hele landet af bjerget Morija kaldt Morijalandet, i hvilket Jerusalem lå, som dengang kaldtes Salem
eller Jabus, og hvorover patriarken Sem regerede.
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Ordet Morija skrives på hebraisk med ij. Og hebræerne
taler meget udførlig om dette ords væsen. Hieronymus har
her opfattet det som et fællesnavn: Gå til synets land. Men
denne afledning af ordet forkastes af alle lærerne, da den
ikke ret stemmer med sprogets regler. Andre sige, at ordet
kommer af ordet myrra, og at morijah skal være så meget
som mirrha mea dominus, dvs. Herren er min myrra, fordi
han der nemlig vil have myrra, det er sin gudstjeneste; for
der voksede på det sted myrra og røgelse, som man brugte
til røgelsesoffer. Og dette træffer til; for ordet mor betyder
myrra; bogstavet j er det vedhængte pronomen, min, og
jah er et af de ord, der udtrykke Guds navn.
Men om jeg end ikke just vil angribe denne afledning
og udlægning af ordet Morija, så følger jeg den dog heller
ikke, især af den årsag, at jøderne efter sin sædvanlige vis
kun har antaget den ydre gudstjeneste med røgelsesofferet,
men ikke forstår den sande og indre gudstjeneste, heller
ikke holder den.
Derfor synes deres mening mig at være mere passende,
som siger, at Morija kommer af ordet jara, som betyder at
lære, hvoraf også loven kaldes thorah, da den jo også kan
kaldes en undervisning eller lærdom. Så altså meningen af
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dette ord er: Herren, som underviser, fordi Gud nemlig lærer og høres på dette bjerg, som profeterne siger: Fra Zion
skal udgå en lov, og Herrens ord af Jerusalem, Es 2. 8.
Denne afledning synes mig bedre og mere passende både
med sprogets regler og med meningen; dog tillægger jeg
mig intet mesterskab i dette sprog, fælder heller ikke nogen dom heri. Burgensis stemmer her overens med mig;
for han oversætter det sådan: Herren, som lærer mig.
Den tredje afledning synes mig den allerbedste; dog
forkaster jeg heller ikke de andre. For man siger, at ordet
Morija kommer af ordet jare, at frygte. For derpå har man
mange vidnesbyrd i Den Hellige Skrift, at det at frygte
Gud vil sige så meget som at tjene ham. For at frygte Gud
og at tjene Gud hører sammen, og det ene henviser til det
andet. For Gud bryder sig ikke om myrra eller røgelse, når
der ingen gudsfrygt er derhos. Det driver jo Den Hellige
Skrift allermest på, at vi skal være Guds ord lydige, som
der står hos profeten Jeremias 7, 22: Jeg har ikke talt med
jeres fædre ej heller befalet dem på den dag, jeg udførte
dem af Egyptens land, om brændofre og slagtofre; men
denne ting befalede jeg dem: Hør på min røst, så vil jeg
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være jeres Gud, og I skal være mit folk, og I skal vandre
på hver den vej, som jeg befaler jer, at det må gå jer vel.
Sådan er ærbødighed og frygt for Gud den rette, sande
gudstjeneste, som er ham velbehagelig. For havde Abraham dræbt sin søn i egen afsindig ivrighed og med foragt
for Guds ord, sådan som kong Akaz gjorde, da havde det
vel også været myrra, det er, et tungt og bittert offer, som
gør hjertet ondt; men Gud ser ikke til den ydre gerning,
men til hjertet; når dette er retskaffent og frygter Gud, da
har Gud behag i alt, hvad mennesket gør.
Derfor tror jeg, at dette ord Morija er egentlig ærbødighed og frygt for Gud. Derfor står der også hos profeten
Esajas i 29, 13 efter den hebraiske tekst: Deres frygt for
mig er menneskers bud. Det har de halvfjerds fortolkere
oversat sådan, som også Kristus anfører det i Matt 15, 9:
De dyrker mig forgæves, idet de lærer sådanne lærdomme,
som er menneskers bud. Hos den samme profet Esajas i
11, 2 kaldes gudstjenesten også Herrens frygts ånd. Sådan
havde både landet og bjerget sit navn af den rette, sande
gudsdyrkelse, som intetsteds er, undtagen dér, hvor Gud
selv lærer.
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Og det lader til at være sandt, hvad jøderne siger, at
just på det samme sted skulle Adam, Abel og Noa have ofret. Visselig havde Sem sit sæde eller sin bolig der, af
hvem den sande gudstjeneste var blevet udbredt i verden.
Dertil kommer også, hvad vi har sagt, at før Syndfloden
var Paradiset omkring dette land, og da Adam blev udjaget af Paradiset, boede han ved Morija bjerg. Sådan var da
dette sted før Syndfloden berømt for gudstjenestens skyld;
forblev også berømt derfor lige til Kristi tid. For efter Helligåndens sendelse blev fra dette sted af evangeliet udbredt
over hele verden, og hverken gudstjenesten eller kirken
selv blev da længere indesluttet og indskrænket til denne
trange krog af det jødiske land.
Derfor slutter jeg mig gerne til dem, som mener, at ordet morija har sit navn af det hebraiske ord jare, som betyder at frygte Gud, at tjene og ære Gud, som om man på
vort sprog ville sige Helligstad, et helligt sted, Herrens
hus; fordi dette sted fra verdens begyndelse af var et tempel og gudshus og sådan blev hædret med Adam og Noa
selv, ja endog den højeste patriark Sem boede der. Mens
nu til dags Morija er så vid som verden er, ligesom også
Jerusalem. Det vil sige: Nu tilbedes og æres Gud ikke
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alene på et enkelt bestemt sted, men over hele verden, hvor
der kun er en skare gudfrygtige folk.
Men hvordan Gud åbenbarede det bud, at Abraham
skulle dræbe og ofre sin søn, derom er der mange slags
meninger. Den største del siger, at det sket om natten i et
syn. Andre mener, at denne åbenbaring, som dengang almindeligt var, blev givet patriarken Sem, og at da denne
på Guds befaling gav Abraham dette bud. Men hermed
være det nu, som det vil, så kan man af Moses’ med sikkerhed forstå, at det var Guds vilje, at Abraham skulle prøves med dette bud.
Men hvad angår Hieronymus, der i sin latinske oversættelse har gjort egennavnet til et fællesnavn, må man
holde ham dette til gode. For dette er det hebraiske sprogs
måde, at den også i egennavnene ene og alene tager hensyn til ordenes afledning og betydning. Ligesom han derfor i Anden Krønikebog har ladet egennavnet stå på
samme sted, sådan havde han med rette også skullet lade
det stå her. Men han er blevet narret ved den følgende
tekst, hvor der står skrevet: Abraham kaldte stedet: Herren
ser. Sådan har han også her gengivet det: Gå hen i synets
land, eller: der hvor Herren ser.

1239

Men de, som vil følge allegorien og den hemmelighedsfulde betydning, kan forklare ordet Morija sådan, at
det er Guds ord og troen på ordet. For disse to stykker
hører gensidigt sammen. Hvor der intet gudsord er, kan
der heller ikke være nogen ret tro eller gudstjeneste, og
atter, hvor ordet er, må der også være nogle, som tror på
ordet. Hvor nu disse to stykker er, følger snart det tredje
efter, nemlig korset og kødets dødelse. Af disse tre stykker
består det kristne liv. Men derom vil vi en anden gang tale
mere.
Nu skal vi ved denne tekst især give agt på disse ord:
Dér skal du bringe ham som brændoffer. For man turde
ikke ofre eller indrette gudstjeneste på alle steder, men kun
på det sted, som Gud udvalgte. Derfor revse profeterne
hårdt jøderne, fordi de ofrede på flere og andre steder, end
det var dem befalet af Gud, og her omtales ikke alene stedet udtrykkelig, men også personen, ligeledes, hvem der
skulle være præst. Du Abraham, siger Gud, skal ikke ofre
mig et ufornuftigt dyr, men din søn, Isak, og ikke Ismael.
Alle disse ord er sådan valgt, at man deraf kan se og forstå,
hvad Gud vil have, og hvad han ikke vil have.
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For Gud vil ikke have, at vi skal tjene ham med vore
selvvalgte gerninger; derfor bestemmer han alt så nøje i sit
ord og bud, hvilket er så sikkert og alvorligt, at om det var
en anden person, eller et andet sted eller også en anden tid,
end han har foreskrevet og befalet dig, så ville du fare vild
og ikke alene ikke gøre ham nogen tjeneste dermed, men
ville også fortørne ham og udrette så meget derved, at han
ville vredes på dig og blive dig fjendsk.
Sådan var jøderne ikke Abraham, det er, de havde
ikke, som Abraham, noget bud om at ofre sine børn; ja, det
femte bud forbød dem alt mord i almindelighed. Og Akaz
mener naturligvis, at han viste Gud en stor tjeneste dermed, om han lod sine børn gå igennem ilden og opbrændes, lod sig deri også lede af det ord, som dog kun var sagt
til Abraham og ikke til ham, så han mente, han også måtte
dræbe sin søn for Guds skyld, ligesom Abraham; derfor,
sagde han, vil jeg også dræbe min søn. Men denne følgeslutning gælder ikke; for omstændighederne er ikke de
samme. Abraham har fået et særligt og nyt bud om at ofre
sin søn, hvilket bud Akaz ikke havde; derfor havde han
heller ikke skullet foretage sig noget imod Guds klare, udtrykkelige bud: Du må ikke slå ihjel.
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v3a. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine
to karle og sin søn Isak med.

Denne tildragelse er vel værd, at man deri flittig overvejer
og betragter ethvert ord. Teksten siger her, at Abraham
stod tidlig op om morgenen. Han tøvede ikke længe,
tænkte ikke frem og tilbage med sig selv eller spurgte, sådan som Adam i Paradiset: Hvorfor befaler Gud mig at
gøre dette? Han adlød hverken sit eget kød eller den gamle
slange; ja han talte ikke engang med sin Sara om denne
sag eller sagde noget til hende; men da han hørte budet,
tvivlede han slet ikke på det, men ilede straks hen for at
udføre befalingen.
Dette er et såre herligt eksempel, hvorved der beskrives en retskaffen og fuldkommen lydighed, at Abraham så
straks og på én gang bortfjerner fra sine øjne og taber alt,
som havde været ham kært i dette liv, hus, hustru, sønnen,
på hvem han i så lang tid havde ventet, og som havde en
så stor, rig forjættelse. Derfor undrer vi os uden grund over
de hellige i Det Nye Testamente og læser uden skøn om
deres faste og spægelse. For lad dem være så hellige som
de være vil, så bliver de dog, når man sammenligner dem
med Abraham, ringe og ligesom stinkende, hvor store og
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herlige de end er at se til. For hvad måtte det ikke være, at
dræbe sin eneste søn, i hvem han havde fået en så stor forjættelse af Gud, og til hvem den gamle fader havde sat alt
sit håb, på hvem alene hans lykke beroede, der hel og holden farer hen i det øjeblik da hans søn skal miste livet.
Dette er i sandhed at fornægte sig selv og forlade alt. Vi
læser ellers på mange andre steder i historien, at andre har
bortkastet guld og sølv, penge og gods, andre igen har forladt hustru og børn, har vel også sat sit eget liv i fare for
troens rette bekendelses skyld; men aldrig har der været
nogen apostel, nogen patriark eller martyr, der med sådan
standhaftighed havde kunnet udvise en sådan lydighed.
Men vi skal også vide at erindre, at man i hele denne
tildragelse især skal se hen til Guds ord og bud, som gør
alle de troendes gerninger herlige og store, hvor ringe de
end i sig selv er, mens derimod de gerninger, som sker
uden Guds befaling, om de end i det ydre synes at være
såre herlige gerninger, dog alligevel er idel skarn, sådan
som pavens og andre sværmerånders gerninger er.
Dernæst beskrives her også, hvor villig og redebon
Abraham var i sit hjerte til at vise Gud lydighed i hans bud,
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hvorom Moses siger: Abraham stod tidlig op om morgenen, tøvede ikke, dvælede ikke længe. For når vi er visse
på Guds vilje og tror, at han har befalet det, hvorom talen
er, da skal man være uforfærdet, skal ikke dvæle længe,
men frejdig begynde sagen tidlig om morgenen, om man
så end derved skulle udsætte sig for mange slags fare, ja
for døden selv. For Guds ord kan jo ikke være forgæves;
men når vi adlyder Gud i hvad han befaler os at gøre, så
må visselig sagen få det udfald, som han har bestemt og
besluttet, om så end Helvedes porte selv lagde sig derimod. Sådan siger David i Sl 119, 50: Dette er min trøst i
min elendighed, at dit ord holder mig i live, det vil sige:
Fordi jeg har dit ord, er jeg tilfreds i mit hjerte og er glad,
selv om jeg skulle påtage mig alle slags fare, og dit ord
vederkvæger mig.
For det er visselig sandt, at når en i sit kald er vis på,
at Gud vil have det, som han har fór og gør, og har befalet
ham det i sit ord, da vil han føle, at dette bud har så stor
kraft, som ikke er at finde i nogen talers ord, var det end
Demosthenes eller Cicero selv. For Guds bud forklarer og
angiver alle årsager, nemlig hvad der er godt og nyttigt i
sagen, og giver mennesket at forstå, at Gud tilsigter utallig
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meget gavn, som langt overtræffer vor forstand og sans,
og som han vil lade følge deraf. Når nu hjertet er styrket
og rustet med sådan trøst, da farer det frejdig frem og bekymrer sig ikke om, enten det er muligt eller umuligt, let
eller vanskeligt at gøre, sådan som Paulus i Rom 8, 35 hel
herlig har beskrevet denne de gudfrygtiges trøst og glæde.
Havde Gideon og Samson ikke haft Guds ord, så ville
de aldrig have udrettet så store ting, men ville være blevet
overvældede af sådanne store, tunge bedrifters byrde. Men
fordi de troede ordet, tænkte de sådan: Jeg har af Gud fået
kald og befaling til at angribe filistrene, midjanitterne og
andre hedninger; derfor vil jeg trøstig fare til. For troen er
det, som udretter disse store undergerninger, som Kristus
siger i Joh. 14, 12: Den, som tror på mig, de gerninger,
som jeg gør, skal også han gøre, og han skal gøre større
end disse.
Sådant ser vi ikke i de hedenske historier, og vi kristne
forstår det heller ikke tilstrækkelig; for vi er dovne og
træge og tror ikke Gud, når han befaler noget, truer, revser
eller forjætter, men er uden sans og forstand. Men disse
hellige fædre og store helte, Abraham, David osv. har troet
ham; derfor har de også udført så store bedrifter. Ovenfor

1245

fortælles også, hvordan Abraham med få mænd overvandt
fire konger; denne sejr vandt han ikke ved noget andet end
ved sin tro, som holdt sig til budet og Guds kald.
Sådan overvinder han også i denne tildragelse ved
troen anfægtelsen, som han uden tvivl følte såre tungt. Han
véd, at Gud har befalet ham det; derfor iler han med at udføre det, og brød sig intet om, at enten Sara eller husfolkene eller nogen anden skabning ville have andre tanker
derom. For dette ligger på bundet af hans hjerte, som David siger i Sl 119, 50: Dette er min trøst i min elendighed,
at dit ord holder mig i live. Sådan skal enhver, som har et
bestemt ord af Gud, i hvad stilling han så end er, kun tro
dette alene og vove det på det, så vil Gud uden al tvivl også
give ham et lykkeligt udfald derpå.
Vi har ingen befaling om sådanne særlige gerninger, som
sker uden for den almindelige orden, og ville måske heller
ikke tro den, om vi så end havde det, ligesom der beskrives
et lignende eksempel i Es 7, 1 om den vantro kong Akaz.
To mægtige konger kæmpede mod ham, nemlig kongen af
Syrien og Israels riges konge; da siger Skriften på samme
sted i v. 2. om denne konge: Hans hjerte blev voldsomt
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bevæget og hans folks hjerte, som træerne i skoven bevæges hid og did af vejret. Da sendte Gud Herren profeten til
Akaz med en ny befaling og lod ham sige i v. 4: Forvar
dig og vær stille, frygt ikke og lad ikke dit hjerte blive
blødt for disse to stykker rygende brande osv. Som om
Herren ville sige: Disse to konger er for mig ikke konger,
men rygende brande, ja kun tiloversblevne stykker af udslukkede brande; vær du kun trøstig, og frygt ikke.
Ja, hvad endnu mere er, Herren lader ham sige, at han
skal kræve et tegn af ham, så hans hjerte og hans tro desto
mere må styrkes og forvisses. Men hvad gør Akaz? Han
siger i v. 12: jeg vil ikke begære tegn, og ikke friste Herren. Sådanne folk ville vi også være og ikke tage derimod,
om Gud så end ville give os et nyt bud.
Nu, da der er overhængende fare for pest, er vi så
frygtsomme og forsagte, som om vi ingen befaling havde
om at leve og påkalde Gud. Vi har jo dog et fast og sikkert
ord, som Guds søn har talt med sin egen mund i Joh 11,
25: Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, om
han end dør, skal han dog leve, og hver den, som lever og
tror på mig, skal ikke dø evindelig. Men hvem bryder sig
stort derom? Hvem giver agt på sådanne ord? Ligeledes
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kan også enhver i sit kald være vis på det guddommelige
ord, hvad enten han er i borgerlig stilling eller i det kirkelige embede. Men vi gør, desværre, intet mindre end flittig
at passe sin gerning, enhver i sit kald. Enhver véd, hvor
doven og efterladen øvrigheden er; biskopperne og præsterne tier stille dertil, ligesom stumme hunde, tror ikke, at
de er sådanne folk, som de dog i kraft af Guds indstiftelse
er. De tragter kun efter ejendom og ære i verden, men gør
ikke de gerninger, som henhører til dette embede. Imens
går de og klager: Vi har ingen anledning til at gøre gode
gerninger.
Vi har et bud, som angår os alle i almindelighed, nemlig at vi skal elske Gud og ikke frygte for nogen, hverken
for Djævelen, eller tyrken, eller pesten, når vi kun vandrer
på vore veje efter Guds befaling, om vi så end kommer i
fare for liv og lemmer, efter ordet i Sl 27, 14: Bi efter Herren, vær frimodig, og han skal styrke dit hjerte, ja bi efter
Herren. Men hvem er det, som sådan overholder dette? Ak
ingen; for ingen tror, at Gud har befalet os at have tillid,
og at han har fordømt fortvivlelsen.
Derfor, siger jeg, er denne tekst vel værd, at man flittig
betragter den, så vi deraf kan lære sand lydighed mod Gud,
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og hvor meget det kommer an på, at man er så vis på Guds
bud, hvilken stor trøst dette også skaffer de fromme i deres
hjerte. Sådan trøst skulle vi dog søge til verdens ende; men
vi behøver ikke at løbe langt derefter eller lede omhyggelig efter den, for vort hus, vort liv og hjerte er fuldt af Guds
bud, og dog tror vi det ikke, derfor glæder vi os heller ikke
derover, føler og erfarer hos os slet intet af den åndelige
frimodighed, mod og trøst, som Guds ord og bud bringer
med sig.
Derfor skal man sætte stor pris på fædrenes eksempler
og flittig indprente os selv og andre dem, eftersom man
deri ser så stor kraft af Guds ord og troen, som David synger i Sl 119, 50: Dit ord holder mig i live. På dette ord
forlod han sig, og dræbte bjørnen og løven og Goliat, filistrene, udførte også andre store og tapre bedrifter. Denne
trøst beholdt han også endnu dengang, da hans søn Absalon forjog ham fra hans rige, og tænkte sådan: Jeg er konge
efter Guds kald og på hans befaling indsat i riget, ikke for
min egen glædes skyld, men kun til Guds ære. Fordi jeg
da er vis derpå, vil jeg ikke lade mig anfægte ved noget,
vil ikke blive bange; og i denne tillid påkalder han Gud og
siger i Sl 7, 7: Stå op, herre! Og vågn op til mig; du har
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befalet ret at skulle ske. Som om han ville sige: Vil du forkaste mig, så er det godt; vil du derimod have, at jeg skal
være og forblive konge, så vil jeg beholde regimentet, om
så end Helvedes porte lagde sig derimod. Med disse ord
overvandt og dræbte han både sin søn Absalon og hans
onde, utro rådgiver Akitofel.
Sådan var dette også Abrahams eneste trøst i denne
store, tunge anfægtelse, at han vidste, han havde befaling
af Gud, og han ville sandelig ikke være flygtet for nogen
pest, heller ikke for mange tusinde muslimer; for hans
hjerte ville have beholdt denne tillid fast og urokket: Jeg
tror på den almægtige Gud. Men hvad er ti tusinde tyrker
mod den almægtige Gud? Derfor nøler han her heller ikke,
men tager straks imod budet og er rede til at fuldbringe
offeret.
Denne Guds ords kraft skal vi lære at forstå, hvilken
Helligånden plejer at hæve så højt, at han gør den større,
end alle skabninger er, Helvede, døden, de gode og onde
engle. Ja, han sammenligner den endog med Gud, ligesom
den jo også i sandhed er ham lig, som Paulus i Rom 1, 16
kalder evangeliet en Guds kraft. Dette må man nemlig forstå om det forkyndte ord. Abraham forstod dette såre vel,
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hvorfor han heller ikke tvivlede på, at skønt Isak skulle dø,
ville han dog atter opvækkes og alligevel få afkom, fordi
Gud ikke vil lade sit bud og sin forjættelse være forgæves.
Sådan står der i Sl 91, 7. 11: Om tusinde falder ved din
side, og ti tusinde ved din højre hånd, skal det dog ikke
komme nær til dig; for han skal befale sine engle om dig,
at bevare dig på alle dine veje. Den, der holder fast ved
denne forjættelse og derhos gør, hvad der sømmer sig for
ham i sit kald, passer sin gerning, hvortil han ved at Gud
har kaldt ham, mon vel han, om der alligevel forefalder
fare og vanskeligheder, tvivler på, at det, som han gør, vil
have god fremgang og få et godt udfald? Han er jo i sit
hjerte vis på, at før skulle alle engle komme fra himlen for
at hjælpe og beskytte ham, før det skulle være forgæves,
som et gudfrygtigt menneske foretager sig efter Guds ord.
Kort sagt, hvad du begynder på hans ord, må lykkes, skulle
der så end ikke blive nogen engel tilbage i himlen. Heri
overtræffer således Den Hellige Skrifts beretninger hedningernes historie; for alt her sker på Guds befaling, mens
det dér går til på en slump og efter menneskenes planer.
Dette er nu meningen af de ord, at Abraham stod tidlig
op om morgenen. Han tænkte ikke længe frem og tilbage
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på, hvad udfaldet ville blive, men tænkte sådan: Jeg er vis
på, at sagen vil få et bedre udfald, end jeg nu ser eller forstår, ikke ved min eller andres kraft, men ved Guds buds
kraft. Derfor vil jeg følge Herren, som har befalet mig at
gøre dette og kaldt mig dertil, som Joab siger til sin broder
Abishajs i 2 Sam 10, 12: Vær frimodig og lad os være frimodige for vort folk og for vor Guds byer; men Herren
gør, hvad som godt er for hans øjne! Sådanne folk er beredte og skikkede til alle gode gerninger. Alle de andre
duer intet og er forkastede; for en tøvende lydighed er ingen lydighed.
v3b. han sadlede sit æsel.

Alt dette beskrives så omhyggelig af den grund, at derved
skal vises, at hans tro blev øvet selv ved den nølen, som
forberedelserne krævede. Han, Faderen, måtte søge og
hugge brændet og læssede den dertil på æslet, for at bruge
den til sin søns brændoffer. Imidlertid følte han vel uden
tvivl stor angst og anfægtelse af sit kød; for han havde intet stålhjerte, men var af en meget øm natur. Tanken på
brændofferet gik ham altid gennem hjertet og på, at hans
enbårne søn, der var ham forjættet som et håb om den
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kommende afkom og mange efterkommere, skulle slagtes
og opbrændes just med det brænde, som han, Faderen selv,
fandt.
Skulle han da ikke, kunne nogen sige, have betænkt
sig længere i en så bedrøvelig og skrækkelig sag? Skulle
han ikke have rådført sig desangående med sin Sara, barnets moder? Alt dette antydes i disse, som det synes, unyttige ord; ellers havde man kunnet fremstille det hele langt
kortere. Men Moses vil dermed vise, hvad Abraham hvert
øjeblik følte for hårde slag i sit hjerte, hvortil uden tvivl
også kom uudsigelige sukke og de bitre tårer, som han,
som fader, udgød derved. Men han selv sadler æslet og
befaler ikke drengene det; så såre beflittede han sig på og
var ængstelig for at give Gud hans ære, frygte ham og tjene
ham ret, så han endog selv næppe følte eller forstod, hvad
han gjorde.
v3c. tog to af sine karle med.

Jøderne taler her frem og tilbage om, hvem disse to drenge
kunne have været? Ismael er, som vi har hørt, uddrevet af
huset, og dog siger de, at den ene var Ismael, den anden
Elieser, hans hushovmester, som også omtaltes ovenfor.
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Hvem de nu end har været, så var de sandelig såre lydige;
for de følger sin herre og holder ham i ære, uden al modsigelse. Men Saracenerne har af denne tekst opdigtet gruelige løgne, nemlig at Ismael blev ofret i Isaks sted, fordi
Isak løb sin vej og blev sin fader ulydig. Og derfor siger
de og roser sig af, at de er Saras børn; for Isak skal ikke
være blevet ofret, men Ismael i sin broders sted.
Sådan gør sædvanligvis alle kættere uden undtagelse,
at de tilriver sig den ære, som tilkommer kirken og Guds
folk; for enhver vil være Gud nærmest. Og denne anfægtelse har altid vedvaret blandt menneskene fra verdens begyndelse af; ligesom jo nu til dags paven og kætterne også
vil være kirken. Muslimerne vil også være Guds folk;
imidlertid berøves de rette kristne sit rette navn og den
ære, som tilkommer dem. Og dette er sådan verdens gang
fra dens begyndelse til dens ende. Kain begyndte først på
dette væsen, og det vil vel vedvare og forblive gennem alle
tider. Den falske kirke vil altid tilrane sig kirkens titel og
navn. Afguderne frarøver med vold Gud hans navn og ære;
sådan syndes i denne henseende næsten mere imod den
første tavle, end imod den anden. Sådan siges det da også
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om Isak, at han skal være blevet ulydig og have flygtet
bort.
v3d. og sin søn Isak.

Da han havde fået befalingen af Gud, så han ikke hen til
noget andet end den alene; alt dør for ham – Sara, tjenestefolkene, huset, ja endog Isak. Det kan man kalde ret at
dødes og sidde i asken. Derfor kun bort med Antonius, Hilarion og andre sådanne eneboere, som kan have gjort
store og vanskelige gerninger. Men alle disse gerninger
var ikke slangehovedets, nemlig den menneskelige fornufts og viljes, dødelse, som munkene og andre sådanne
hellige meget mere levendegør og forøger, fordi de er så
opblæste og stolte af sin egen retfærdighed, fortjeneste og
øvrige gerninger.
Men dette er en stor og ret bedrøvelig hjertesorg, at
Abraham skulle miste den søn, som han havde fået af Gud
ved så mange bønner og tårer, og på hvem hele hans glade
håb om, ved ham at blive fader til det velsignede afkom,
beroede. I denne hjertesorg oprejser han sig dog og er
endnu fuldt forvisset om, at han skal få afkom, om end
ikke i levende live, så dog efter sin død; ligesom også Sara
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ovenfor oprejste sig på denne måde og tænkte: Jeg bliver
ikke dette afkoms moder; jeg har ikke været værdig dertil;
så være da nu en anden det, nemlig min pige, Hagar, om
kun Herren vil give hende børn. Dette er den rette dødelse,
som ikke sker i ørkenen, hvor man ikke har samkvem med
noget menneske, men i det huslige og borgerlige liv,
hvoraf man da også kan slutte sig til Abrahams store lydighed, som han her udviste af sit inderste hjerte.
v3e. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til
det sted, Gud havde givet ham besked om.

Dette tjener alt sammen endnu til at vise den opgave, som
var nødvendigt for Abraham. Ganske vist har han trehundrede og atten karle, men er dog selv alle tjeneres tjener,
hvilket fortælles i den hensigt, at derved hans store, mærkelige lydighed kan fremstilles og prises. Han befaler ingen noget, gør selv alt i stand, og det ilsomt, for han drives
afsted af Guds bud, som regerer og lever i ham.
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v4. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne,

Jeg antager, at det sted, hvor offeret skulle ske, ikke lå
langt fra det sted, hvor han befalede karlene at blive tilbage. For skønt Jerusalem eller Morija bjerg lå temmelig
højt, kan man dog ikke se det særlig langt borte, fordi det
havde lutter bjerge rundt omkring. Jeg forundrer mig nu
såre over, at den stakkels fader ikke døde af denne store
og langvarige hjertekval; for han måtte rejse i hele tre
dage; havde derimod denne kamp kun varet en time eller
to, da havde han så meget desto lettere kunnet overvinde
den. Imidlertid tænkte han vel: Se, her kommer jeg med
min søn, som er en dreng, til hvem jeg har stort håb; han
må nu dø. Sådan kødets dødelse måtte han nu i disse tre
dage udholde og tåle tilligemed andre Satans pile, og dog
måtte han bekæmpe sorgen og tie stille dertil på grund af
det bud, på hvilket han forlod sig, og ved hvilket han sådan
styrkedes og opretholdtes.
v5. Abraham sagde til karlene: »Bliv her med æslet, mens jeg
og drengen går derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til
jer.«

Havde tjenerne været ved hånden, havde de aldrig tilladt
det at ske, som Faderen havde i sinde at gøre, eller de ville
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begge have ment, at han ikke var rigtig vel bevaret. Men
skulle de end ikke have kunnet forhindre det, ville de dog
have skreget ak og ve, have lukket øjnene og løbet bort fra
en så skrækkelig gerning.
v6a. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak.

Dette er en anden opgave, og hans hjertesorg bliver stedse
ny og større, da han havde læsset brændet på sin søn. O
min kære søn, har han vel tænkt, hvis du vidste, hvad det
er for brænde, du bærer, eller hvis din moder vidste det!
Du mener, at du bærer det til offeret; men du véd ikke, at
du selv skal være brændofferet.
v6b. Selv tog han ilden og kniven

Det var intet sværd, og det billede, som fremstiller, hvordan Abraham vil ofre sin søn, afmales i almindelighed
ikke ret; det var en kniv, sådan som slagterne og præsterne
plejede at bruge. Isak lå på ryggen på brændestakken og
vendte ansigtet mod himlen, og sådan ville Abraham
ramme hans strube, ligesom slagterne plejer at dræbe
kalve. Forhen bar æslet brændet, og tjenerne ilden; fra dem
tager han det nu og lagde brændet på sin søn; for han var
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ikke længere nogen lille dreng, men en ung mand på omtrent 25 år. Ilden bar han selv. Men da faldt der vel også
tjenerne mange slags tanker ind.
v6c. og så gik de to sammen.

Disse to var alene og gik omkring i ørkenen; da véd hele
verden ikke af, hvad her går for sig, og der er hellere ingen
til stede, som kan sige den bedrøvede fader et eller andet
trøsteligt ord. Men sønnen véd ikke, at han skal dræbes
der. En sådan gang som denne beskrives intet andet sted i
Den Hellige Skrift. De gik, siger teksten, begge sammen.
Ja hvilke begge? Den kære fader, og hans allerkæreste
søn. Kære, hvordan var de vel til mode? Sådan: Isak vidste
intet om sagen, og er dog villig og beredt til at vise sin
fader lydighed; Abraham derimod har hos sig selv fuldt og
fast bestemt at ofre sin søn og brænde ham til aske.
v7-8. Isak sagde til sin far Abraham: »Far!« Abraham svarede:
»Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden og brændet, men
hvor er offerlammet?« Abraham svarede: »Gud vil selv udse
sig et offerlam, min dreng.« Og så gik de to sammen.

Såre bevægelige, stærke og ynkelige ord er dette, som Moses ikke har villet udelade. Isak, som er offeret, tiltaler sin
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fader og griber ham derved i hans faderlige hjerte, som om
han ville sige: Du er jo min fader. Ordene gik ham uden
tvivl gennem hans faderlige hjerte, for sønnen siger til
ham: Se ilden og brændet; men hvor er lammet til brændofferet?
Deraf fremgår det, at han har været omhyggelig for
Guds ære; for han véd, at hans fader vil ofre et brændoffer,
som han vil se til; derfor påminder han ham om, at han
ikke, i sin hjertelige store andagt må glemme offeret. Hvor
er, siger han, lammet til brændofferet? Da skulle Faderen
have svaret: Du må være offeret. Men han tier stille dermed, og svarer sådan: Gud vil skaffe det. I hvilket ord han
tillige også indbefatter Guds bud.
Han vil ikke ængste og pine sin søn længe; derfor forkynder han ham endnu ikke, at han må dø. Og Moses fortæller heller ikke, at Faderen i de tre dage, da de vandrede
med hinanden, mindede ham om at vænne sig noget til tanken på døden; men det lader til, at han tav stille og ventede,
til han nu skulle gribe ham ved struben.
Og det må man undres over, hvordan Isak så straks
kunne forjage alle dette livs tanker, og glemme sin fader
og sin moder, hjemmet og den forjættelse, som han havde,
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dertil endelig sit eget liv, som han næppe var trådt ind i.
Alt dette kunne slet ikke overvindes uden stor hjertekval
og sorg. For de hellige er jo ikke af stok eller sten eller
uden al følelse, men er mennesker og har længsel, medlidenhed og andre følelser, som er indplantede den menneskelige natur, i større og stærkere grad end andre. Derfor
var det sandelig en herlig tro, at, han så snart kunne give
afkald på livet og begive sig til døden; for han tænkte sig
intet andet, så hellere intet vissere for sine legemlige øjne,
end at han måtte dø.
v9. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om,
byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette

Moses har hidtil udførlig beskrevet dette eksempel på lydighed hos dem begge, sønnen og Faderen, og har stedse
opholdt læseren, så man næsten kunne blive ked deraf, og
ladet ham vente på, hvad dog enden ville blive. Da Abraham nu har bygget alteret og det nu gælder, tier han stille,
som om han enten ikke tiltroede sig at udsige sådanne ting;
for de er i sig selv alt for store til, at de skulle lade sig
skildre med ord; eller han ikke har kunnet skrive det for
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gråd. Han lader altså den dybe forundring forblive i tilhørernes hjerter og vil, at de skal eftertænke og forestille sig
sagen, eftersom han ikke kan skildre den med ord.
For nu, da alteret er færdigt, kniven beredt og brændet
antændt, må jo dog Faderen og sønnen have talt sammen,
for at Isak kunne underrettes om Guds vilje og bud. Faderen har vel sagt: du, min kære søn, som Gud har givet mig,
er bestemt til brændoffer. Da er vel sønnen uden tvivl blevet forfærdet og bange, og har vel atter mindet Faderen om
forjættelsen, sådan nemlig: Min kære fader, kom dog i hu,
at jeg er det afkom, hvem konger og folk og et stort afkom
er forjættet. Gud har jo givet min moder mig ved et stort
under. Hvordan vil da forjættelsen kunne opfyldes, når jeg
er dræbt? Lad os dog først tale og handle mere med hinanden derom.
Dette havde Moses her skullet beskrive; men hvorfor
han har udeladt det, véd jeg ikke; dog tvivler jeg ikke på,
at Faderen må have talt herlige ord til sin søn, hvis indhold
og hovedstykke især vel har været Guds bud og de dødes
opstandelse. Han har vel sagt sådan: Gud har befalet dette,
derfor må vi være ham lydige; og fordi han er almægtig,
kan han godt holde sin forjættelse, selv når du er død og
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blevet til aske. Og uden tvivl har vel Isak allerede forhen
været undervist i denne lære og lige så vel som Abraham
herlig forstået den og troet. For dette er jo beviser på tro;
men troen indeslutter i sig den forjættelse, som er blevet
fortalt ovenfor i kap. 15.
Derfor var disse faderens ord til sønnen sådanne, i
hvilke disse to stykker, som aldeles modsiger hinanden, er
blevet forligt, nemlig: Isak skal være afkommet og fader
til mange konger og folk, og: Isak må dø, og skal ikke være
folkenes fader. Disse to udsagn, som strider aldeles mod
hinanden, kan ikke forenes med hinanden ved nogen menneskelig fornuft eller filosofi; men ordet forliger og forener dem med hinanden, derved nemlig, at en død lever,
og en levende dør. Sådan lever også vi, og dør vi bort. For
nu, da vi lever, regnes vi for syndens skyld som døde, og
når vi er døde, regnes vi dog for levende. Om disse ting
talte her faderen og sønnen med hinanden. Og dette troede
ikke alene Abraham, men også Isak; for han dør i troen på
den forjættelse, at han skal blive fader. Sådan dør Isak, og
lever dog alligevel; han bliver til aske, og bliver alligevel
fader for mange folk.
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Sofisterne og de jødiske rabbinere forstår intet af
denne tekst; for de ser ikke, hvad der er den rette kerne i
Den Hellige Skrift, hvori der handles om dødes opstandelse, om livet, om dødens overvindelse, syndens ophævelse og ikke om forfængelige og tomme ting. Herved kan
man også se, om troen kan være uden gode gerninger, og
om de gode gerninger forkastes og fordømmes, hvor troens retfærdighed læres. For se dog, hvor mange af de allerskønneste gerninger og en såre hellige lydighed der
træffer sammen i dette ene eksempel.
v9b-10. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet
på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at
slagte sin søn.

Denne underfulde tildragelse sammenfatter Moses med så
få ord. Faderen vil nu afskære sin søns strube, og sønnen
rækker struben frem, løfter sine øjne op mod himlen og
venter, at han nu skal blive til aske. Sådan hensættes de
begge to af Gud i den yderste fare for legeme og liv. Havde
der nu ikke været nogen tro, eller havde Gud slumret et
øjeblik og ikke set til, da havde det været ude med Isaks
liv. For kniven er færdig, sønnen er bundet og ligger
ovenpå brændet, og det gælder nu hans liv. Dette er vor
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herre Guds gerninger, hvormed han viser, at han bærer
omsorg for os i vor højeste nød og fare, ja midt i døden.
Jøderne taler frem og tilbage om, at Isak blev bundet,
hvad det vel skulle betyde. Jeg tænker mig, at Isak blev
bundet på samme måde som en slagter plejer at binde et
får eller en ged med et reb, og holde fåret i den ene hånd,
kniven i den anden. På denne måde ville også Abraham
slagte sin søn i dette øjeblik.
Men hvorfor binder han ham? Ikke af den grund, som
om Isak havde villet løbe bort og ikke villet adlyde Faderen, men for at bære sig ad på samme måde, som man plejede ved brændofferet. For Abraham måtte tænke sig, at
han var en præst, der skulle dræbe et offerdyr, og måtte
bære sig ad på samme måde. Derfor gør han det også sådan, som de plejede. Han lægger Isak ovenpå brændet som
en kalv, som man just skal slagte, og sætter ham kniven på
halsen. Sådan var hensigten med, at han bandt ham, ikke
nogen tvang, men kun at overholde den samme skik og
brug, som en præst eller slagter plejer at bruge.
Jeg havde ikke tålt at se derpå, endsige da at være den,
som skulle dræbe. Det er en skrækkelig ting, at en kær fa-
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der sætter sin allerkæreste søn kniven på halsen, og jeg bekender gerne, at jeg hverken med tanker eller med ord kan
nå de tanker, den bekymring og angst, som Faderen følte i
sit hjerte. Med rette skulle heller ikke nogen anden have
udlagt denne tekst, end Paulus. Vi lader ikke sådanne tanker og bekymringer gå os til hjerte, fordi vi ikke ønsker at
føle eller erfare dem eller lignende. Så er også sønnen lydig; som et får, der føres til slagterbænken, oplader han
ikke sin mund, Es 53, 7. Han tænkte: Herrens vilje ske. For
han var blevet opdraget i tugt og lydighed mod sin fader.
Og vi har intet andet sådant eksempel på lydighed, med
undtagelse af den herre Kristus.
v11a. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham,
Abraham!«

Hvor trygt og rolig den guddommelige majestæt leger med
døden og al den kraft, som døden kan bevise mod os, ser
du her. Gud leger her med sin patriark og med hans søn,
som begge står i den højeste angst og under tidens visse
sejr. For ikke alene var Isak beredt til at dø, men hans fader, Abraham, dør vel i sandhed syv gange, mens han blot
tænker sig, at han nu skal ofre og dræbe sin søn.
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Den naturlige død, som intet andet er, end at sjælen
skiller sig fra legemet, er en let død; men hvor man ret føler døden, det er dødens angst og skræk, er det en sand,
virkelig død. Hvor dødens skræk ikke er, er døden ingen
død, men en søvn, som Kristus siger i Joh 11, 25: Den, som
tror på mig, skal ikke se døden. For hvor skrækken er
borte, er også sjælens død borte.
Derfor vil vi beskrive døden sådan: døden har en sjæl
og et legeme. Dens legeme er udslukningen af sjælens
død; men sjælens død er netop dødens angst og skræk. Er
nu sjælen død, så er legemets død kun en søvn. Her hos
Abraham var det sjælens død; for han tvivlede ikke, men
var ganske vis på, at hans søn Isak måtte ofres og dræbes
i dette øjeblik. Men når mennesket er behæftet og bekymret med dødens skræk, og nu er vis på, at det skal dø, da
føler det sandelig denne den rette døds store magt, så han
ikke kan holde sig oppe imod den; da først dør han i sandhed, ikke da, når sjælen skiller sig fra legemet. Denne dobbelte, underfulde død sættes her sammen i den højeste tålmodighed og lydighed. For det havde været lettere at tåle
for Abraham, om han end syv gange havde skullet dø den
naturlige død, end at se på sin søns død, ja selv dræbe ham.
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Sådan dødes de begge, eftersom de intet andet ser eller føler end døden, og dog er de ikke døde for Gud, som vi
sidenhen skal hører; for de holder døden for en leg og tidsfordriv, ikke anderledes, end når vi plejer at lege med en
bold eller et æble.
Men den sejr, hvormed Abraham og Isak og alle hellige har overvundet døden, er troen. Den, der har den,
overvinder dødens skræk, sejrer og triumferer evindelig,
hvorom Paulus taler i 2 Kor 1, 9: Vi stoler ikke på os selv,
men på Gud, som opvækker de døde. Af denne tro har vi
næppe en ringe gnist. For så længe tror vi, som vi ikke
føler døden; men når denne et øjeblik viser sig, da følger
straks angst og skræk derpå.
Derfor er dette en forunderlig ting og umulig for fornuften at tro, at Gud kan og vil udslette døden og forvandle
den til liv. Men dette er endnu meget forunderligere, at
Abraham og Isak var ganske visse på, at hele denne handling kun var en tidsfordriv og ikke døden. Og at døden for
Gud kun er en leg, tror enhver let; men at jeg også for mig
selv og for mit liv skal være forvisset om, at døden ikke er
nogen død, det får aldrig nogen læge, nogen filosof eller
jurist mig til at tro.
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For hvem vil kunne rime dette sammen og få det til at
stemme overens, at der siges: døden er ingen død, men
meget mere livet? Moses siger selv det modsatte. For hører
du loven, så fortæller den dig det samme, som den gamle
kristne sang, som vi synger i kirken: Midt i livet døden os
hvert et sted omringer. Men dette er alene en lovens sang;
evangeliet derimod og troen vender denne sang om og
synger sådan: Midt i døden er vi i livet; vi priser dig, kære
herre Gud, som er vor forløser, har opvakt os fra de døde
og gjort os salige. For evangeliet lærer, at inde i døden er
livet, hvilket for loven og fornuften er ubekendt og umuligt. Deraf kommer det, at Paulus triumferer sådan og siger
om Kristus i Kol 2, 15: Han afvæbnede fyrstendømmerne
og magterne og viste dem åbenlyst til skue osv. Ligeledes
2 Kor 6, 9: Som de, der dør, og se, vi lever. Dette er troens
kraft, der sådan formidler mellem død og liv og forandrer
døden til liv og udødelighed, som den véd, er skænket os
ved Kristus.
Dette har Gud villet vise ved denne gerning som ved
et særligt skuespil, nemlig at døden for ham intet andet er
end en børneleg og en skræmsel for menneskeslægten, ja
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kun en prøvelse, som når en fader leger med sin søn, fratager ham et æble og imidlertid har til hensigt at efterlade
og give ham hele arven efter sig. Men dette er vanskeligt
at tro; derfor har hedningerne, som ikke kender denne
Guds vilje, som han åbenbarer i sit ord, intet håb, som Paulus siger i 1 Thess 4, 13.
Men de kristne, som har ordet, skal med al flid høre og
betragte dette, så deres hjerter kan opvækkes til, om de end
er besværede med syndebyrder og forhindrede af Satan,
dog at opmuntre sig og trøste sig ved det guddommelige
livs og udødelighedens herlighed og erkendelse, så de kan
tro, at dette ord er sandt og holder stik, at man siger, døden
er kun en leg. Dette troede Abraham og var forvisset
derom, og med denne tro overvandt han døden; for han
tænkte sådan i sit hjerte: min søn Isak, som jeg nu dræber,
er forjættelsens fader, og denne forjættelse er i sig selv
sanddru; derfor vil min søn leve evindelig og skal også
blive arvingen; om han end derfor nu må dø, så vil han dog
i virkeligheden ikke dø, men atter opstå.
Sådan kan troen rime de ting sammen, som er stik
imod hinanden, og er ingenlunde en blot og bar kold mening eller tanke, som sofisterne siger. Dens kraft er, at den
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dræber døden, fordømmer Helvede, er synden en synd og
Djævelen en djævel, ja sådan, at døden ingen død er, skønt
alle menneskers sanser og følelse bevidner det. At døden
var der til stede, derpå er Abraham ganske vis og tænker
sådan: Nu gør jeg min søn til aske, og dog dør han ikke;
ja, denne aske vil være arvingen. Er ikke det at drive leg i
sådan stor og vigtig sag, i hvilken ellers alle mennesker er
dobbelt barnagtige?
Men dette er ikke skrevet for Abrahams skyld, der nu
allerede for længst er død, men os til trøst, bestyrkelse,
kraft og mod, så vi skal lære, at døden for Gud intet er, og
for at vi skal synge: Midt i døden er vi i livet; hvem skulle
vi prise, uden dig, vor Gud, alene? Dette er en evangelisk
sang; men den anden hører hjemme under loven. Disse
ting har patriarkerne og de åndelige mennesker forstået
herlig og vel. Vi lærer dette daglig og tydelig nok; men
hvor mange er der vel, som tror det og giver agt derpå?
Og der er ingen forskel mellem disse og andre, som
ikke hører det; ja, med hørende øren hører de det ikke; for
de er ganske døde i sine synder og i gerrighed. Disse lignede i Det Gamle Testamente de skriftkloge, præsterne og
de andre ugudelige, som ikke forstod disse ting; David
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derimod, Esajas, Samuel og Jeremias havde Helligåndens
skøn og kunne se, at Isak og hans fader Abraham alligevel
lever, selv da de dør. Abraham dør vel her syv gange og
forbliver alligevel i live, også i legemlig henseende; sådan
at altså i ét øjeblik Abraham, Faderen, og Isak, hans søn,
er både døde og levende.
Dette kan vi ikke nå med vor forstand, men skal være
betænkte på at forstå så meget deraf, som vi kan. Jeg erkender vel, at jeg er alt for træg dertil; mit æsel står imod
nede ved bjergets fod, og kan ikke komme op på det. Sådan forbliver alle de æsler, som ikke er undervist i troens
lære, og kan ikke fatte de tanker, at døden er livet. Sådan
var også Peter, dengang da han i dødsfaren fornægtede den
herre Kristus, et dovent æsel; ja, han lignede endnu ikke
engang et æsel; for han bliver ikke alene stående nede ved
bjerget, men løber tilbage og flygter derfra.
Lad os derfor ofte tænke på dette syn, som Moses her
har beskrevet, og på den guddommelige majestæts legen
med døden, så vi kan lære at tro, at døden er livet. For hvor
mange mener du vel der er, som véd dette? Se dog, hvordan bærer vi os ad, når vi ser eller er hos dem, som kæmper
med døden, eller når vi kommer i fare for vort liv? Var vi
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da sådan sindede, som Abraham og hans søn var, så ville
vi sige: Jeg skal ikke dø, men leve; Herren tugtede mig
vel, men gav mig ikke i døden, Sl 118, 17. 18.; om jeg end
begraves og opædes af orme, så skal jeg dog leve. Ja, siger
kødet, men du må dog alligevel dø. Svar: Nej, jeg dør ikke;
døden er mig kun en tugtelse.
Abraham og Isak så og vidste intet andet, og sagen i
sig selv og hele handlingen stod jo heller ikke anderledes,
end deres tanker var, og dog er de forvissede om, at det
ikke er nogen død, men kun en leg, ligesom Paulus byder
døden trods og triumferer over den, når han siger i 1 Kor
15, 55: Død, hvor er din brod?
Lad også os lære dette, at vi midt i døden kan sige:
Farvel løv og græs, jeg skal ikke dø, men leve, sådan som
Isak tænkte, da det nu gjaldt hans hals. Men er vi endnu
bange og forfærdes, når vi tænker på døden eller ser den
komme, så lad os erkende vor uvidenhed og ikke rose os
af at være teologer. Ganske vist kan alle mennesker se døden, og selv hedningerne og de ugudelige forstår, at døden
i sig selv er død; men de kristnes visdom og kirkens særlige lære er denne, som Abraham kan, nemlig at han slutter
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sådan: om jeg end dræber min søn, så har jeg ham dog alligevel i live; og som Isak også slutter: om jeg end dør, så
dør jeg dog ikke, om du end skærer min hals over og brænder mig til aske; ganske vist bliver jeg til aske, men alligevel skal jeg leve og avle dem, som skal arve den hele jord.
Men med rette siger Moses ovenfor: Og de gik begge
sammen. For denne tanke om døden var ikke noget andet
sted i hele verden end alene hos disse to. Han, som nu
skulle dræbes, tænkte: Gud, i dine hænder befaler jeg min
ånd, Sl 31, 6.; jeg skal ikke dø, men jeg skal leve, Sl 118,
17, og komme tilbage igen; for Gud vil jo ikke lyve; jeg er
en forjættelsens søn, derfor må jeg avle børn, skulle så end
himlen briste. Men se, er ikke dette at dø en vis død, og
dog alligevel endnu leve i et sikkert liv? Derfor prise profeterne i Den Hellige Skrift overalt de dødes opstandelse,
og denne tekst viser klart opstandelsen selv til dette timelige liv; hvor meget mere da til det kommende?
Men alt dette flyder af det første bud. For deri er læren
om troen og de dødes opstandelse indbefattet, at Gud siger: Jeg, himlens og jordens almægtige skaber, jeg er din
Gud. For det er så meget sagt som så: Du skal leve i det
liv, hvori også jeg lever. For om han så end havde sagt
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dette til okser, ville de leve evindelig. Men til os, til os,
siger jeg, siges dette, og ikke hint ord, som er sagt til okserne: du skal spise korn, halm og græs; men dette: jeg er
din Gud. Men at være en Gud vil sige så meget som at
forløse fra alt ondt og al ulykke, som trykker os, såsom
synden, Helvede, døden osv.
For sådan har profeterne betragtet og forstået disse
ord. Hedningerne véd ikke mere om Gud, end at han er
skaber. Men nu finder du straks i det første bud endog Kristus, dertil livet, sejren over døden og de dødes opstandelse til det evige liv, ja hele Det Gamle og Nye Testamente. Men dette ser alene de, som har Helligånden og
flittig giver agt på, hvad Gud taler og gør; de andre derimod, om de end altid hører dette, agter de dog ikke derpå.
Lad derfor disse to, Abraham og Isak, være os eksempler til denne artikel om de dødes opstandelse. For de tror
begge, at Gud ikke alene kan, men visselig også vil opvække de døde, og at han handler med mennesker om at
dræbe døden, der dog for ham ingen død er, men en søvn,
der ligesom er dødens broder og frænde; for når et menneske begraves, da er han ikke død for Gud, men sover kun.
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Sådan kan man sige om Isak, da han bliver til støv,
hvoraf han også er taget: Han er ingen død aske, men er en
forjættelsens søn, som avler konger. Sådan skal vi også
tænke om vore døde og om vort eget legeme, nemlig at om
det end fortæres af ormene, skal det dog ikke altid forblive
støv, men skal blive levende igen. For vi hører, at Skriften
siger, at døden for Guds øjne kun er en leg, ligesom også
for alle kristne, der tror på den Gud, som levendegør de
døde og anser de døde for levende.
Dette er den kristne lære og Guds visdom, de helliges
kunst og såre høje erkendelse, over hele denne verdens
fornuft og forstand: Død, hvor er din brod? Helvede, hvor
er din sejr? 1 Kor 15, 55. Midt i døden er vi i livet. Jeg skal
ikke dø, men leve, som Sl 118, 17 siger. Den, der kan
denne kunst, han takke Gud. Men vi skal beflitte os på, at
vi ikke alene fører dette i munden, tænker derpå og kan
tale derom, men også at vi har det i dets kraft og virkning
og af ganske hjerte holder os dertil. Spørger man nu, hvorfra dog fædrene har fået denne visdom, så svarer Paulus
derpå i 1 Kor 10, 4: De drak af den åndelige klippe, som
fulgte med folket i ørkenen; det er, de havde det af Kristi,
den forjættede frelsers, erkendelse.
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Men loven og kødets visdom forstår ikke dette, ligesom dengang dette skuespil mellem disse to personer var
skjult for hele verden, men for Gud og de hellige engle var
det vel bekendt, såre lysteligt og velbehageligt, for mennesker og Djævelen derimod grueligt og forfærdeligt. For
når Djævelen ser, at et menneske lever i troen, forfærdes
han, som Paulus siger i 1 Kor 4, 9: Vi er blevet et skuespil
for verden, både for engle og for mennesker. Forstås nu
dette om de onde engle, så er det et grueligt skuespil; forstås det derimod om de gode engle, så er det et lysteligt
syn, som Peter siger i 1 Pet 1, 12: Ting englene begærer at
gennemskue. For Gud og de hellige engle betragter gerne
disse underfulde gerninger, dødens overvindelse, syndens
udslettelse, og hvordan Isak atter kommer frem, genopvakt af asken, og fra intet bliver til mange folks fader. For
hos dette unge menneske var der et stort troens lys. Han
troede på Gud, skaberen, der kalder de ting, der ikke er,
som om de var, Rom 4, 17, og befaler asken, som ikke er
Isak, at den skal blive Isak. For den, der tror, at Gud er
skaberen, der gør alt af det, som intet er, han må nødvendigvis slutte og sige sådan: Derfor kan Gud også opvække
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døde. Hvad, siger Paulus i ApG 26, 9, holdes det for utroligt hos jer, at Gud opvækker døde?
Derfor er det Skriftens mening med disse eksempler at
lære os at tro, at liv og død for de troende er ens. Hvis de
lever, dør de, og om de dør, lever de dog. Ligesom jo i hele
Det Nye Testamente dette læres fra først til sidst, og det
derhos også bevises, at alle de kristnes gerninger er idel
undergerninger, for Herren fører sine hellige underfuldt. I
Joh 14, 12 siger Kristus: Den, der tror på mig, skal gøre
større gerninger end disse; for jeg går til min fader, så jeg
må være almægtig i jer. Disse underfulde gerninger forfærder djævlene, men glæder englene og trøster de
fromme. Men kun bort med den ugudelige, så han ikke
skal se denne Guds ære og herlighed. For verden ser ikke
den sandhedens Ånd, kender ham ej hellere, siger Kristus
i Joh 14, 17; men I kender ham; for han bliver hos jer og
skal være i jer. Jøderne så vel, at Kristus opvækker Lazarus fra de døde, Joh 11, 45, ligeledes at Peter med sin
skygge helbreder de syge i ApG 5, 15, ligesom jo også
vore modstandere ser, at vi gerne vil tjene, råde og hjælpe
alle mennesker med evangeliet; ligeledes ser de vore kærligheds, ydmygheds og tålmodigheds gerninger; men de er
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blinde med sunde øjne; skønt Helligånden fremstiller sådanne gerninger, som ses og høres offentlig, så man kan
tage og føle på dem med hænderne, så ser de det dog ikke.
Derfor bespotter de da os og den Ånd, som taler og virker
i os, og skråler, at det kun er Djævelens gerninger, som vi
giver os af med.
Men nu står Helligånden klart for deres øjne; man ser
hans gerninger og undere i ordet og sakramenterne, så
endog stenene, hvis de ikke var uden sans og forstand,
kunne se og bevidne det; og dog alligevel ser de det ikke.
Men hvorfor ikke? Fordi verden, som Kristus siger i Joh
14, 17, ikke kender Helligånden. Men den, der efter det
første bud kan tro, at Gud er himlens og jordens skaber, vil
ikke disputere eller tvivle om de dødes opstandelse; den,
som derimod ikke tror, at Gud kan og vil opvække døde,
han tror slet intet; ligesom paven, hans kardinaler og biskopper ikke tror på de dødes opstandelse. Derfor kan man
deraf uden modsigelse slutte, at de ikke tror, der er en Gud,
fordi de nægter hans gerninger, intet tror af hans majestæt
og magt, som ses i de dødes opstandelse.
Den, som derfor kan gøre det, skal rigtig udvikle denne
historie og betragte den af ganske hjerte, så han må have
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den som et herligt og skønt eksempel til at styrke troen
med, dernæst også for dermed at gendrive de tåbelige tanker, som papisterne kommer frem med om lydigheden og
klosterløfter, som de priser så højt, mens de ganske spottende foragter denne historie, fordi Abraham var en husfader, simpel lægmand og ægtemand. For sådan siger de:
Dette var lutter simple, verdslige gerninger; vi derimod
gør åndelige gerninger og forsager verden.
Ja ville nogen fortælle munkene, at Abraham var præst
eller biskop, ham ville de straks udråbe som kætter. For de
beskriver en præst sådan, at han skal være en sådan mand,
som bærer en lang kjole, har sit hoved raget, og læser eller
beder på de syv bønnetimer; uden for denne bestemte skikkelse véd de ikke af nogen præst at sige, ret som om Gud
havde behag i sådanne paver, som ikke kan andet end
skråle i kirkerne. Dette er Djævelens præster. Men Abraham er en ret præst; for han ofrer ikke alene får og andre
dyr, men sin egen søn, og her beskrives det, på hvilken
måde han ofrede ham, sådan nemlig, at han bandt ham og
ville slagte ham, som et dyr.
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Men det betænker de ikke, bryder sig heller ikke
derom, fordi Abraham ingen kalot havde på hovedet, hellere ingen dragt eller salvede fingre, men lod skægget
vokse og var ægtemand. Havde han derimod haft en hore
eller horebørn, da ville de rose ham langt mere.
Men vi fordømmer og forbander dem igen som afgudstjenere og djævels-præster, og siger, at de alene er
rette, sande præster, som tror Guds ord og ofrer takofre og
for Guds skyld bærer det kors, som han lægger på dem;
som ikke vandrer i lange klæder, men i Helligåndens gaver
og skønne prydelse, nemlig i tro, i tålmodighed, når døden
kommer, og i håb om et andet og bedre liv. Dette være nu
nok talt om denne historie, som er ret åndelig, hvilket ganske vist jeg, som er kødelig og en af æselfødderne, som
ikke kommer med op på bjerget, ikke fuldkomment kan
forstå eller udlægge. Dog har jeg villet lære og forklare så
meget, som jeg efter min svaghed og mit ringe skøn har
kunnet tænke derom og forstå deraf.
v11. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham,
Abraham!« Han svarede ja.

Hvordan de hellige er underlige for englene og Guds skuespil, kan heraf ses; for de selv er Guds værk. Ved denne
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handling var en engel fra himlen til stede og holdt øje med
Abraham i hele denne sag; ja, Gud selv i himlen og alle
hans engle så til. For englen fløj jo ikke langt borte fra
jorden, men stod lige over Abraham og Isak og så med
egne øjne på, hvordan Abraham bandt sin søn og satte kniven til hans hals, og hvordan sønnen viste lydighed og tålmodig ventede på stødet. Uden tvivl løb tårerne Abraham
ned ad kinderne, da sønnen lå på ryggen og opløftede sine
øjne mod himlen, hvilket alt sammen englen så på.
Da derfor Abraham allerede har draget kniven, råber
han på ham og kalder ham ved navn. Så nær står de hellige
engle ved os, og har sine øjne lige ved os, når vi er gudfrygtige og fromme. Denne lydighed behagede Gud over
al måde vel; for af alle ofre er dette ham det velbehageligste, at døde synden og at leve i retfærdighed, i hellighed, i
lydighed og kødets dødelse. Vel gør dette ondt og er tungt,
men vi må lære og vænne os til at skønne, hvad der er
Guds gode og velbehagelige vilje, Rom 12, 2.
Vi taler kun om disse ting; Abraham og Isak derimod
beviste det i gerningen, og dette er en fuldkommen vilje.
Hos os derimod er den endnu ikke engang påbegyndt; for
Gud er den velbehagelig og god, for os derimod er den ond
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og ubehagelig. For intet er sværere eller hårdere, end kødets og syndens dødelse. Derfor synes den os gruelig og
umulig, vi flyr for den og hader den; dog må man vænne
sig til den og begynde sagen sådan som Abraham her, der
ikke flyr, men venter på den med den mest rede vilje og
just er der for at slagte sin søn, og for at livet skal følge på
døden.
Dette er en i troen gjort gerning, hvorover englene plejer at fryde sig, også hos os, når vi færdes i kristent kald
og kristne gerninger. Sammenligner man nu dermed papisternes lydighed og retfærdighed, fordunkles den ikke
alene, men synes ganske skændig og afskyelig, fordi det
er lutter selvvalgte gerninger, ligesom mange konger og
folk også har villet efterfølge Abrahams eksempel, men
har syndet gruelig dermed og ikke har forstået den rette
dødelse.
Der står i bogen om de helliges levned, der kaldes Vitæ
Patrum, en historie om en eneboer, som med sin eneste søn
havde begivet sig ud i ørkenen og på denne måde havde
villet fornægte verden. Da nu drengen begyndte at græde,
ville han kaste ham i det nærmest vand og på denne måde
drukne ham. Denne gerning priser munkene såre, hæver
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den til skyerne og sammenligner den med den gerning,
som Abraham gjorde; men den ligner i sandhed Djævelens
gerning, som han gjorde i Paradiset; og havde eneboeren
på denne måde dræbt sin søn, havde han været en morder
og ligeså alle de, som nogensinde ville have fulgt hans eksempel eller havde fundet behag deri. Og grunden dertil er
den, at uden ordet kan ingen lydighed behage Gud.
Men denne årsag antager ikke papisterne, de Ba’alpræster, men skriger halsstarrig derimod og siger, at vi fordømmer og forkaster de gode gerninger. Men vi siger, at
det er en sand god gerning, som sker i tro og gudelig lydighed af et sådant menneske, som tror, at Gud er skaber
og saliggører og opvækker de døde. Sig mig derimod, om
vel også en munk, en Ba’al-præst, en muslim og jøde vandrer i gudelig lydighed? Ingenlunde; for de har for sin
stand ingen befaling af Gud.
Sådan gjorde Akaz en stor gerning, men imod Gud og
hans ord. Derfor siges det med rette hos profeten Mika i 6,
7: Mon jeg skal give min førstefødte for min overtrædelse,
min livsfrugt for min sjæls synd? Nej, siger profeten; for
det er dig ikke befalet eller påbudt. Abraham havde et særligt Guds bud derom, hvilket de andre ikke havde. For Gud
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siger ikke i almindelighed, at den, der ofrer Gud sin søn, i
ham har han velbehag.
Vi kan ikke alle sammen gøre samme slags gerninger;
ligesom der jo på menneskets legeme er mange slags lemmer og ethvert må have sin egen virksomhed. Fødderne
gør intet håndarbejde, heller ikke går hænderne. Men der
er kun én lydighed og én Helligånd; men lydigheden skal
være sikker i troen, som er tom og intet, hvis der ingen
guddommelig forjættelse er; heller ikke behager gerningerne Gud, hvor der intet Guds bud eller befaling er. Papisterne og tyrkerne er fulde af tro; men det er en opdigtet
og falsk tro. For de siger: Jeg vil tro det og det; derfor vil
jeg også behage Gud vel på den måde. Men dette er en
selvvalgt og formastelig ting, derfor er det også en sådan
andagt og hellighed, som ikke gælder Gud, men Djævelen.
Dette særlige bud, som Abraham havde, skal man derfor ikke opfatte sådan, at man vil efterfølge det; men vi
skal efterfølge lydigheden og troen på opstandelsen, på
syndens og dødens dødelse, hos ham og sønnen; derefter
skal enhver forblive i sit embede og kald i samme tro og
være Gud lydig deri, så bliver vi de hellige engles venner
og gæster i Guds rige.
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Forresten kan der spørges på dette sted, hvorfor dog de
hellige engle altid åbenbarer sig mindre og sjældnere hos
os og i Det Nye Testamente, end i Det Gamle Testamente?
Derpå svarer jeg sådan, at dette sker af den grund, at Guds
søn og arvingen over alle ting nu er åbenbaret og sendt.
Ganske vist blev budene og tjenerne sendt før (sådan som
også kongerne og fyrsterne i verden plejer at gøre), som
skulle minde folket om Herrens komme; men nu, da Herren selv er nærværende, tiltrænger han ikke sådanne tjenere og forløbere.
For efter at Gud har sendt sin søn, har han åbenbaret
alt ved ham og fyldt verden med himmelsk visdom, hvilket
de tegn og undergerninger, som Kristus har gjort, bevidner, som Paulus siger i 1 Tim 3, 16: Gud er åbenbaret i
kød, er retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket blandt
hedninger osv. Derfor skal man ikke ønske sig engleåbenbarelser.
Men efter Kristi komme og fødsel har Djævelen gruelig bedraget verden, idet han ofte har sendt spøgelser og
onde engle, som den tids eksempler, der har været før os,
bevidner; men det har været en straf for menneskers utak-
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nemlighed, fordi de har foragtet Herren selv i hans nærværelse og af idel nysgerrighed søgt og begæret nye åbenbaringer.
Sådan er det også gået til i vor tid, i begyndelsen, da
evangeliet atter kom for lyset; da optrådte Thomas Müntzer, Karlstadt og nadverfornægterne, som lod det evangelium fare, som ved Helligånden er givet fra himlen, og
ventede på en særlig oplysning, af hvilke også nogle er
kommet ind på sådan afsindighed, at de har rost sig af at
høre Guds stemme tale med dem fra himlen. Her skulle
man holde sådanne sværmere evangeliets sandhedslys i
møde og med alvor modsætte sig sådanne sektånder, som
mener, at man uden ordet skal udforske Guds vilje. Sådanne løgneånder var før i tiden forskellige slags sværmere, som Mani og alle kættere, som har villet være patriarkerne lige, hvem Guds ord og forjættelse stedse blev
åbenbaret klarere og klarere, indtil Kristus, det sande lys,
selv kom til verden.
Sådan har også paverne opdigtet en ny løgn af Kristi
forjættelse, som de ikke ret have forstået, nemlig når han
siger i Joh 16, 12: Jeg har endnu meget at sige jer; men I
kan ikke bære det nu; men når sandhedens Ånd, kommer,
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skal han vejlede jer i hele sandheden. Deraf har de opfundet og lært, at Kristus og apostlene ikke har lært alt, som
er os fornødent til salighed; men at der endnu skulle være
biskopperne og dem forbeholdt nogen guddommelig undervisning, som de stedse fra tid til anden skulle foreholde
kirken klarere og tydeligere. Men imod alt dette narreværk
skal man holde Kristi ord i Luk 16, 29: De har Moses og
profeterne osv.; ligeledes: Portene skal åbne sig, at ærens
konge kan komme ind, Sl 24, 7; for han er ikke en tjener,
som Moses eller som de tjenende ånder, men Herren selv.
Dette skal man lære, og skal også lade det gå i arv til
efterkommerne, så de skal fly og fordømme åbenbarelsen
af ny lære og flittig have denne befaling for øjne, at Gud
siger om sin søn: Hør ham! Matt 17, 5, det er evangelisterne og apostlene; for dem skal man læse og høre, desuden også Det Gamle Testamente, som også trolig vidner
om alt dette.
Åbenbares nu noget mere, så må det være efter troens
regel og må være en åbenbarelse efter Skriftens mening;
ellers er det en djævelsk åbenbaring. Vel har Djævelen
ofte fristet mig (ligesom han også gjorde med Augustin,
som beder om, at ingen engel må åbenbare sig for ham) til
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at begære et tegn af Gud. Men det være langt fra mig at
give denne fristelse rum og følge den. De hellige martyrer
er blevet styrkede uden åbenbarelse af engle, alene ved ordet, så de for Kristi navns skyld er gået i døden; hvorfor
holder vi os da ikke også til det samme ord og lader os nøje
dermed? Vi har skønne og tydelige åbenbarelser nok,
nemlig dåben, Herrens nadver, nøglerne, ordets forkyndelse, som er lige så gode som alle engles åbenbarelser,
ja langt overgår dem, hvorimod Abraham kun havde enkelte dråber og brødsmuler.
Derfor spørger jeg ikke efter englene, og plejer daglig
at bede Gud, at han ikke må sende nogen til mig, det være
i hvad sag det vil. Og skulle end en vise sig for mig, ville
jeg dog ikke høre ham, men ville vende mig fra ham, medmindre han åbenbarede mig noget om en eller anden nødvendig sag i det borgerlige, ligesom vi jo undertiden plejer
at finde glæde i behagelige og glade drømme i borgerlige
sager. Dog véd jeg ikke, om jeg endda ville høre og tro
ham heri.
I åndelige ting skal vi slet ikke spørge efter engle. For
den guddommelige forjættelse er nu rigelig nok åbenbaret
og opfyldt i Kristus; han har efterladt sit ord, for at jeg skal

1289

hente lærdom og kraft derfra, og jeg behøver ikke at frygte
for, at han skulle være så ubestandig og vankelmodig, at
han skulle komme frem, snart med denne, snart med hin
lære, som der står i 4 Mos 23, 19: Gud er ikke et menneske,
at han skulle lyve, ej hellere et menneskes barn, at han
skulle angre noget. Vi har Guds ord, Herrens nadver, dåben, De Ti Bud, ægtestanden, den borgerlige øvrighed
med dens orden og det huslige liv; dermed skal vi lade os
nøje og øve os deri indtil verdens ende.
Gregor har, som man kan se af hans dialoger, glat væk
troet alle åbenbarelser, ligesom man blandt andet har opdigtet mange løgne om Mikaels fest, nemlig at Mikael skal
have indviet en kirke på bjerget Gargarus og dræbt en
okse, som havde pløjet på denne festdag. Jeg ville have
sagt: Hvad har du at bestille med bjerget Gargarus, som
kongen i Apulien er herre over? Du er ikke Mikael, men er
Djævelen.
Af sådanne løgne er papisternes bøger fulde; og dette
er vor egen skyld, fordi vi ikke har villet høre Herren, men
har begæret at høre engle, har villet have særlige åbenbarelser og syner; derfor har vi også i stor mængde fundet,
hvad vi har søgt, til vor store skade. For sådan dømmer
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Paulus derom i 2 Thess 2, 10. 11: Fordi de ikke har taget
imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst,
derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror
på løgnen. Vi have foragtet den store lærer, om hvem der
blev sagt i Matt 17, 5: Hør ham! Ligeledes: Herrens Ånd
er over mig osv. Es. 61, 1 og Luk 4, 18. Vore ører har
kløet, vi har vendt dem bort fra sandheden og vendt os til
fabler og løgne; derfor har vi også fundet sådanne lærere,
som har kildret vore ører.
Var jeg en konge og havde sendt min eneste søn til en
eller anden mand og havde dermed tilbudt at give ham mit
rige og alle goder deri, og han foragtede denne store velgerning, så ville jeg skikke ham al pine og plage på halsen.
Havde da ikke også vi, som ikke har taget imod evangeliet,
der er bekræftet med tegn fra himlen, også fortjent, at en
hel legion djævle åbenbarede sig for os for hver god engel,
som Abraham så?
v12. og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og gør ham
ikke noget!

Nu opstår her et andet spørgsmål, nemlig hvordan Abraham dog kunne adlyde englens stemme og afholde sig fra
at slagte sin søn? Hvad om han nu var blevet tvivlrådig og
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havde ment, at det ikke var en engel, men en djævel, eftersom han jo havde et udtrykkeligt bud af Gud, at nemlig
Gud havde sagt til ham: Tag din søn og bring ham som
brændoffer? Imod dette bud befaler nu englen ham at
spare sin søn og ikke gøre ham noget.
Den første anfægtelse var imod forjættelsen om afkommet. Da denne var overvundet, og han nu i sit hjerte
havde beskikket sig til lydighed, og Isak også havde grebet
denne trøst, at om han end skulle blive til aske, så ville dog
alligevel forjættelsen blive stående, og Gud opvække ham
igen fra de døde, så råber nu englen til ham og siger: Gør
ikke drengen noget. Denne befaling er ham atter en anfægtelse, fordi den strider mod det foregående bud, ligesom
han ovenfor blev anfægtet med det bud, som var imod forjættelsen.
Men på dette spørgsmål svarer jeg sådan: Den Hellige
Skrift siger klart, at dette ikke var en bedragerisk eller
løgnagtig, men en sand, ret engel, som virkelig bragte
Guds ord. Dette troede Abraham, at det ikke kunne være
talt forgæves, og da han hos sig selv var fuldt bestemt på
at slagte sin søn, formanede Helligånden ham i det indre
ved englens ord som ydre middel og redskab, og styrede
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hans tro og ånd. Havde han derimod ikke haft noget ydre
ord, da havde han ikke troet det modsatte, og var ikke afstået fra sit forehavende.
Dernæst er det vel også troligt, at Abraham af en særlig
og hemmelig bevægelse holdt hånden stille, imod det første bud, som han havde fået; ligesom også profeterne i Det
Gamle Testamente gjorde meget imod ordet, sådan at
Elias bygger et alter på bjerget Karmel og dræber Ba’alpræsterne, 1 Kong 18, 30 imod Moses’ bud i 5 Mos
12, 5: På det sted, som Herren jeres Gud udvælger, skal I
søge ham og du skal komme derhen og ofre osv. Dette
overholdt Elias og Elisa ikke. Ligeledes var der i Israels
rige mange profeter, som ikke kom til Jerusalem for at
lære eller prædike der.
Alle disse havde som forrang en særlig drift. Sådan
havde Samson en særlig ånd, da han sønderrev løven og
med æslets kæbeben slog og dræbte tusinde filistre. Sådanne særlige drifter og en sådan særlig, nidkær ånd hos
de store, tapre helte er uden for den almindelige regel og
måde, ligesom vi også i det borgerlige liv ser forskel mellem fyrsterne. For nogle af dem holder sig i regeringen efter almindelig orden, lov og ret, men andre ikke, ligesom
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Alexander ikke ville lade sig binde af nogen lov, men brød
igennem dem med et særligt mod og en fri ånd, hvilket
ikke på samme måde kunne ske af andre.
Og dette ser vi i hedningernes eksempler; hvor meget
mere har da Gud i sit folk forbeholdt sig sådanne helte?
Gideon slog med trehundrede krigere hele midjanitternes
hær, Dom 7, 7. Ovenfor overvandt Abraham med en ringe
skare fire mægtige konger, 1 Mos 14, 15. Dette er ikke
almindelige og sædvanlige eksempler, men undergerninger, som Gud sådan forbeholder sig. Sådan kunne det vel
ske, at Gud også hemmelig og på en særlig måde indgav
Abraham, at han ikke skulle dræbe sin søn. Sådan, synes
jeg, kunne man enfoldig besvare dette spørgsmål.
Men teksten sætter endnu desuden et ydre tegn dertil.
For den siger klart, at englen kom ned fra himlen. Men han
kom ikke sådan, som Satan plejer at komme. For Gud gør
heri en særlig forskel, sådan nemlig, at de gode engle kommer sådan, at de indgyder skræk, nemlig med en særlig
majestæt, ligesom Sl 104, 4 kalder englene eller tjenerne
ildsflammer, sådan at de mennesker, til hvem de kommer,
forfærdes for dem, ligesom Jomfru Maria i Luk 1, 29 for-
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færdes, da hun ser englen, og bliver bange for ham. Ligeledes Daniel i 8, 17. Derfor åbenbarer de sig med en særlig
glans og majestæt.
Sådan kom også denne engel her fra himlen, og uden
tvivl åbnede himlen sig, en ny glans fremlyste, ild og lyn
blev set, og en flok af de andre engle var vel derhos, for
hvis majestæt Abraham forfærdedes og gav slip både på
kniven og på tankerne om at slagte sin søn. Sådan gik det
også til på Sinaj bjerg, hvor man så ildsflammer og hørte
torden, så folket faldt til jorden derfor, 2 Mos 19, 16 og
20, 18. Men til sidst forsvinder englene og drager atter bort
med glæde og lader hjerterne forblive fredelige og glade.
Sådan bærer Gud sig ad, når han sender gode engle, og ved
dette tegn blev også Abraham påmindet om, at der var en
sand engel hos ham.
En ond engel derimod sniger og lister sig sagte og stilfærdig frem, som en slange, indtil han får mennesker lokket til at blive sikre og falde i synd; så forsvinder han atter
med gruelig skræk.
For det andet har Abraham den rette troens regel at
rette sig efter. For englen bringer ham ikke et ord, som er
imod forjættelsen, men som stemmer overens med det,
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som var sagt til ham: I Isak skal afkom kaldes efter dig.
For man må prøve og gøre forskel mellem ånderne efter
troens regel, og om de også forholder sig i overensstemmelse med den. Når sådan Djævelen ved paven befaler, at
jeg skal tilbede den mejszenske afgud Benno, holder jeg
dette bud imod troens regel og rettesnor og ser efter, om
det også stemmer overens dermed.
Men troens rette regel er den, som står i Apostlenes
Gerninger 4, 12: Der er ikke givet mennesker noget andet
navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Sådan er
der ingen lighed efter troen mellem Kristus og Jakob i Santiago de Compostela; derfor forkaster jeg denne Jakob som
en afgud, om så end en engel forkyndte et andet evangelium, Gal 1, 8, eller denne afgud kunne opvække døde. For
med de guddommelige forjættelser er det sådan fat, at de
ikke kan forandres eller vendes om, men står fast. Derfor
holdt også Abraham det, som forhen var befalet ham, dog
sådan, at han sammenlignede det med forjættelsen om det
kommende afkom. Til sidst må man også se hen til, hvorfor Gud især handlede sådan med Abraham her, hvorom
der nu videre følger i teksten:
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v12b. Nu véd jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig
din eneste søn.

Det vil englen have, at man skal frygte Gud, hvilken endelige hensigt Djævelen ikke plejer at foreskrive mennesker. Heller ikke gælder gudsfrygt noget, medmindre man
først har Guds ord. Og sådan kan de, som har åndens rette
dom og troen, tilstrækkelig skelne i det ydre mellem åbenbarelserne. For den onde ånd kan ikke nære sig for at søge
sin egen ære, ligesom de ugudelige og falske lærere stedse
plejer at komme frem med nye og uhørte ting, så verden
må forundre sig over deres store visdom og så store tanker
om den, men ikke for at Gud skal frygtes og æres.
Det andet og allersikreste tegn og bevis på, at det er en
god engel, er, at han kommer fra himlen. For det tredje,
stemmer hans budskab overens med troen. Ved alt dette
blev Abraham bevæget til at adlyde englens stemme, ved
hvilken det bud, at han skulle slagte, sin søn, er ophævet.
Dertil kom uden tvivl også Helligånden, som altid er forbundet med ordet.
Sådanne ord i Den Hellige Skrift, som synes at modsige hinanden, fremkalder megen underlig snak frem og
tilbage hos de ærgerrige hoveder; for Djævelen opsøger
med al flid sådanne vanskelige steder i Skriften, og når han
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dermed intet udretter, så udtænker han en anden forfalskning for derved at bedrage og forføre mennesker. Skulle
da Gud, siger han, være imod sig selv og have løjet? Forhen befalede han Abraham at ofre sin søn; her forbyder
han ham det igen. Men vi kristne skal tænke efter sådanne
ting med ærbødighed og i gudsfrygt og lære Gud at kende
som den, der går frem på forskellig måde i det forskellige,
skønt denne de helliges styrelse, at Gud fører dem så underlig, såre liflig minder os om meget og mangt, og er fuld
af skøn, rig trøst. Og fromme, gudfrygtige folk kan godt,
hvis det kan ske uden krænkelse af den guddommelige
majestæt og sandhed, bruge denne måde at tale på, at de
sagde: Gud digter og lyver sådan for os; han anstiller sig
anderledes, end han dog mener det, og leger på denne
måde med os; som man plejer at sige i det tyske ordsprog:
skal det være sandt, så er det en stor løgn. For når det lakker mod døden, kan de sige til Gud: Dette er ingen død,
men er livet; du leger og spøger med mig, som en fader
spøger med sit børn; du taler anderledes, end du mener.
Dette er os en god og gavnlig løgn.
Og o, hvor salige var vi, om vi kunne lære Gud denne
kunst af! Han forsøger os og forelægger os en fremmed
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gerning, for sådan at kunne gøre sin egen gerning; ved vor
trængsel søger han en leg for sig og en salighed for os. Gud
har sagt til Abraham: Du skal dræbe din søn; men hvad er
hans mening dermed? Kun en spøg og leg; for han anstiller
sig anderledes end han i virkeligheden mener det. Det er
sandelig en salig og lystelig legen.
Sådan anstiller han sig undertiden, som om han vil
træde langt bort fra os og dræbe os; men hvem kan vel tro,
at han kun anstiller sig sådan, og at det ikke skulle være
hans alvor? Men nu er det sandelig en leg af Gud, ja så at
sige en løgn. Der er ganske vist en ret død, som vi alle må
gå igennem, men Gud mener det ikke alvorlig med, hvad
han sådan i det ydre lader os se og erfare. Han anstiller sig
kun sådan, og det er for at prøve om vi er villige til at miste
denne verdens nærværende goder og livet selv for Guds
skyld. Sådan siger Moses i 5 Mos 13, 2-4: Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og
han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel,
han har givet, indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre
guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem, « da skal
du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på
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prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele
jeres hjerte og af hele jeres sjæl.
Dette er ikke ord af en vred dommer, men er faderlige
ord. Som om han ville sige: Jeg har givet dig mit ord, for
at du skal tage imod det med et godt, sagtmodig hjerte og
holde dig til det; men jeg vil sende falske apostle og vil
forsøge, om du også mener det alvorlig med mig og mit
ord og elsker mig.
Sådan tager en fader et æble fra sin søn, og mener dog
intet dermed, har ikke i sinde at berøve ham det, men forsøger kun barnet dermed, om det også har ham kær og tror,
at Faderen vil give ham æblet tilbage. Giver nu sønnen
gerne slip på æblet, så glæder Faderen sig derover, på
grund af den lydighed og kærlighed som barnet da, nærer
til ham. Sådan er den prøvelse, hvormed Gud prøver os,
også faderlig; for sådan siger Jakob i 1, 13: Gud frister ingen; det vil sige: han forsøger os ikke i den hensigt, at vi
skal blive bange for ham og blive ham fjendske som en
tyran, men kun i den hensigt at øve os og opvække os til
tro og kærlighed.
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Satan derimod frister folk til det onde, nemlig for at
lede dig bort fra Gud og bringe det derhen, at du skal mistro Gud og bespotte ham; men Gud leger med de børn, som
han har kær, viser sig som det synes kødet, vred og skrækkelig mod dem; hvoraf sådanne klager i Salmerne er kommet: Jeg er udryddet fra dine øjne, Sl 31, 23; skjul ikke dit
ansigt for mig, Sl 27, 9. Men det er lutter spøg; Gud vil
ikke bedrage dig; hold du kun fast ved hans forjættelse,
som ikke kan slå fejl eller forandres. Og måtte du end miste ære og gods, liv og lemmer derover, skal du dog ikke
mene, at Gud er vred på dig og derfor har forkastet dig;
men du skal af ham vente andre gaver, som er langt herligere og bedre, såsom evig ære og et bedre liv end dette;
som Job siger i 13, 15: Se, vil han slå mig ihjel, skulle jeg
dog ikke håbe? Han skal være mig til frelse.
Forresten har fædrene på dette sted i stedet for: ”Nu
véd jeg” oversat: ”Nu har jeg ladet dig kende, at du frygter
Gud.” Som Peter formaner 2 Pet 1, 10, at vi skal befæste
vort kald og udvælgelse med gode gerninger.
Når sådan en har overvundet en anfægtelse, bliver han
mere forvisset om Guds hjælp, og kan nu sige: Dette er et
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sikkert tegn på, at Gud har hjulpet mig; for med egne kræfter havde jeg umulig kunnet udrette dette. Sådan kaldes
åndens frugter troens vidnesbyrd, som gør os visse på vort
kald og vor udvælgelse.
Her må man fremdeles mærke reglen om Guds dobbelte erkendelse, eller hvordan Gud ser på to måder. Når
der i Den Hellige Skrift siges: Gud så, opstille lærerne en
dobbelt erkendelse, en, som er evig og usynlig, hvorved
Gud har set alle ting før de blev til, og en anden, hvorved
han anskuer en ting, som nu er til stede. Gud så ikke jomfru Maria før hendes fødsel ved dette syn, hvormed han
ser på de ting, som allerede er til, og dog så han hende fra
evighed. Sådan har Gud set alle skabninger, før de er
skabt; men nu, da de er skabt, siges det også om ham, at
han ser eller erkender dem. Just på denne måde taler Gud
her også: ”Nu véd jeg”, det er, nu erfarer jeg og forstår af
din gerning, at du frygter Gud. Herhen hører Augustins
skelnen mellem aftens- og morgens-erkendelsen, eller
mellem den erkendelse, som skabningerne efter sin natur
har, og erkendelsen efter Guds ord og åbenbaring.
For Gud har adskilligt ved sig, som er lempet efter den
menneskelige fatteevne; derfor mener jeg, at denne måde
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at tale på: ”Nu véd jeg” må forstås ganske enfoldig, simpelthen sådan, som den i sig selv lyder, skønt jeg ikke forkaster fædrenes udlæggelse, nemlig at Gud taler på menneskelig vis, som om han først dengang ved denne lydighed havde set og erkendt Abrahams fromhed og rette
gudsfrygt.
For sådanne beskrivelser, hvori Skriften taler om Gud
som om et menneske, og tilegner ham alt, hvad menneskeligt er, er såre kostelige og trøstelige, at han nemlig taler
venlig med os og det om sådanne ting, som mennesker plejer at tale med hinanden om, at han glæder sig, er bedrøvet
og lider som et menneske, på grund af Kristi kommende
menneskeblivens hemmelighed. For derfor læser og leder
vi i Det Gamle Testamente, for at vi deri kan se, hvordan
det er blevet forudforkyndt, ikke alene med ord, men også
med mange slags billeder og billedlige gerninger, at Kristus skulle blive menneske.
Derfor elsker vi denne måde at tale på, at Gud i Skriften beskrives med menneskelig skikkelse og menneskelige miner, som i Salmen: Herre, hvorfor sover du? Sl 44,
24, ligeledes Sl 34, 16: Herrens øjne er vendte til de retfærdige; ligeledes Sl 145, 16: Du åbner din hånd, og hvad
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mere der er, som mennesker tillægge Gud, for vor forstands svagheds skyld. Og med dette billede, hvori Gud
ligesom afmales for os i Skriften, skal vi gerne lade os
nøje, og vogte os for den menneskelige fornufts og visdoms nysgerrighed, som vil udforske Guds majestæt; for
derfor er det blevet forudforkyndt, at Gud skulle blive
menneske, så vi kunne have en bestemt måde, hvorpå Gud
kunne erkendes og gribes.
Dernæst plejer man her også at spørge, om Abraham
blev retfærdiggjort ved gerninger? Som Jakob taler om i
sit brev 2, 21; for fordi teksten siger: Nu véd jeg, at du
frygter Gud, vil Jakob deraf slutte, at han forhen ikke var
retfærdig. Men derpå er det let at svare, eftersom ordene
selv giver svaret. For også efter grammatikken er det at
være retfærdig noget andet end at erkende for retfærdig.
Abraham var retfærdig ved troen, før han af Gud kendes for retfærdig. Derfor slutter Jakob ikke rettelig, at han
nu først er blevet retfærdig efter denne lydighed; for ved
gerningerne erkendes troen og retfærdigheden som ved
sine rette frugter. Men deraf følger ikke, som Jakob tåbelig
slutter, at frugterne derfor skulle gøre retfærdig; ligesom
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man heller ikke kan slutte sådan: Jeg erkender træet af
frugterne, derfor bliver træet godt af frugterne.
Lad derfor kun modstanderne fare med deres Jakob,
som de så ofte forekaster os, mens de driver meget unyttigt
snak om gerningernes retfærdighed; men de forstår intet
deraf. Ja, sofisterne selv skelne jo også mellem at erkendes
for noget, og efter sit væsen at være noget. Den retfærdige
bliver ikke retfærdig ved, at han erkendes derfor; men retfærdiggjort af troen, som ovenfor i kap. 15 blev sagt om
Abraham, erkendes han at være retfærdig af frugterne og
gerningerne.
Men her må man også bemærke, at det, hvorfor Abraham roses, nemlig at han frygter, elsker og ærer Gud, er
sagt ikke alene om troen, men om hele hans gudsdyrkelse,
om træet tilligemed dets frugter; for at frygte Gud betyder
hos hebræerne så meget som at elske Gud eller tjene ham,
have Gud kær og holde ham i ære. Sådan står der i Sl 14,
5: ”Da skal de gribes af rædsel”, hvor han ikke taler om
frygt eller skræk; for de ugudelige har ikke gudsfrygt, men
om de ugudeliges gudsdyrkelse, at de nemlig tjener Gud
sådan, som man ikke skal tjene ham, brændemærkede i sin
egen samvittighed, som Paulus kalder det i 1 Tim 4, 2.; det
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er, de har en løgnagtig og falsk samvittighed, som er fremtvunget med magt og ikke naturlig eller ret; sådan som paven har det, når han forbyder at gifte sig eller at spise kød.
Sådan vil de ugudelige stedse frygte Gud, det er, ære og
tjene ham, på en sådan måde, at det dog ingen ret gudstjeneste er.
Når det sådan siges i Matt 15, 9 efter profeten Esajas
29, 13: De dyrker mig forgæves, idet de lære sådanne lærdomme, som er menneskers bud, da er dette netop så meget sagt som: De frygter mig forgæves. For gudsfrygt er i
Den Hellige Skrift den højeste gudstjeneste. Derfor kalder
Jakob i 1 Mos 31, 42 Gud Herren Isaks rædsel, og forstår
derved intet andet end guddommen selv.
Sådan vil de ugudelige være ærbødige og ydmyge, gå
stille og sagtmodig, hænge med hovedet og ryste dermed
som et rør; de vil se ud, som om de var fromme og gudfrygtige fremfor alle andre; men alligevel frygter og ærer
de Gud ganske forgæves.
Og dette er en almindelig plage og vildfarelse gennem
al verden, at vi frygter Gud, tjener og ærer ham, ja lige til
engles andagt, men alt med en falsk og brændemærket
samvittighed. Sådan led Ba’als-præsterne meget, som var
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hårdt og surt; for de stak sig med knive og syle, så blodet
flød, 1 Kong 18, 28, men det var selvvalgte sårmærker,
som de gjorde sig, og ikke sådanne som de, hvorom Paulus
taler i Gal 6, 17: Jeg bærer den herre Jesu sårmærker på
mit legeme.
Derimod frygter de ugudelige slet ikke det, hvori man
dog allermest skulle frygte Gud; ja de er frække og dristige
nok til at foragte den rette gudstjeneste og træde Guds ord
under fode.
Men man skal intet andet sted frygte Gud end i hans
ord alene, som skrevet står i 2 Mos 20, 3: Du må ikke have
andre guder for mig; du må ikke gøre dig udskåret billede
eller nogen lignelse osv. Hvor Gud åbenbarer sig i sit ord,
skal du frygte ham og bevise ham ærefrygt; da frygter du
ham på ret måde, sådan som man skal frygte ham.
Derfor træder vi paven, sekter og partier under fode,
frygter dem ikke eller ærer dem, fordi de anstifter særlige
gudstjenester uden for og imod Guds ord, men derimod
fordømmer den sande religion og den rette lære og kalder
den kætteri; derfor frygter de, hvor de ikke skulle frygte;
men dér, hvor de skulle frygte, frygter de slet ikke.
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Sådan har nu Abraham hidtil forrettet offeret med sin
søn, skønt det ikke kom så vidt, men kun var en forberedelse til offer.
v13. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang
fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og
tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn.

Ovenfor blev det sagt, at vi uden synd og med gudsfrygt
kan gøre os de tanker, at englen kom med særlig majestæt,
med stormvind og ildflammer, og at Abraham forfærdedes
og faldt på sit ansigt, eller i al fald bøjede sine knæ og sine
ører, da englen sagde: Nu véd jeg, at du frygter Gud. Men
efter at han havde forbudt ham at slagte sin søn, forsvandt
englen, og Abraham blev alene tilbage med sin søn. Da de
nu så sig omkring, opdager de vædderen bagved sig (eftertrykket ligger på ordet ”bagved”), som med sine horn
hænger fast i den forviklede og sammenvoksede hæk.
For det hebraiske ord sebath betyder egentlig grene
som fletter sig sammen og vokser uordentlig om hinanden.
I dem var vædderen blevet hængende med sine horn. Sådan står der i Sl 74, 5: ”Det så ud, som når man løfter økser
i skovens tætte krat.” Hvorved det antydes, at fjenderne
sådan larmede og rasede imod helligdommen, som når en
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skov eller et krat omhugges med øksen, som om templet
og helligdommen var en forvirret og tæt skov. Andre har
ment, at hækken var navnet på et bestemt sted; men det er
det ikke. Vædderen stod neden for bjerget, og blev der
hængende fast i hækken eller busken.
Men her plejer man at spørge, hvorfra vel denne væder
var kommet. Jøderne siger, at den var blevet skabt på den
sjette dag tilligemed de andre dyr, og at den ved en guddommelig styrelse var blevet opretholdt indtil den dag. Vi
kristne véd, at for Gud er det at skabe og at opretholde én
og samme ting. Den, der nu kender skaberens kraft og
magt, vil ikke nysgerrig spørge frem og tilbage, hvorfra
vædderen kom. Scotus taler om, hvorfra Gud skal få den
ild på den yderste dag, hvormed verden skal opbrændes.
Men hvordan kan man komme frem med tåbeligere
spørgsmål og tanker? De, som på denne måde vil være
vise, falder i de største dårskaber, og når de farer vild, farer
de såre groft vild.
Men for alligevel at sige noget til sådanne spørgsmål,
skal vi vide, at Den Hellige Skrift lærer, at Gud ved en
engels eller et sendebuds røst plejer at frembringe det, som
forhen ikke var til, eller formerer det, som allerede forhen
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var til. Sådan flyder på et ord af Moses, som også er et
menneske, vand af den hårde klippe i 3 Mos 17, 6. Ligeledes falder der vagtler ned her og der i Israels folks lejr i 2
Mos 16, 13. Når Gud har én vagtel, så har han hundrede
tusinde, ja utallig mange. På samme måde tager han fem
brød og bespiser dermed femtusinde mand i Joh 6, 11.
Tror vi, at ved Guds kraft og magt alle ting er skabt af
intet, hvorfor skulle vi da ikke også tro, at han kan forøge
det, som allerede er for hånden? Hvorfra kommer ofte regnen og sneen så snart, når himlen nu er smukt klar, men i
næste øjeblik, om det behager Gud, lader regn og sne
strømme ned? I 1 Kong 17, 14 siger Elias til enken i
Sarepta: melet i krukken skal ikke fortæres, og oliekruset
skal ikke blive tomt osv. Ved dette ord ernæres enken med
sin familie hele dyrtiden igennem, ja, også hendes søn,
som var død, opvækkes atter.
Sådan befaler Elisa sin tjener og siger til ham i 2 Kong
4, 42: Giv folket, at de må spise; for sådan sagde Herren:
Man skal spise, og der skal levnes. Her bespistes hundrede
mand og blev mætte af tyve bygbrød. Men hvor meget
mere kunne nu englene gøre sådan? Det er ikke umuligt
for Gud at frembringe en væder af en busk, når en engel
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taler, ved sin almindelige magt og kraft; hvor meget mere
havde han da kunnet gøre det, om han havde villet bruge
sin umiddelbare almagt? Som når han lader ilden i ovnen
ikke brænde eller fortære, men køle og forfriske.
Derfor dadler jeg det ikke, om man ville sige, at enten
englen bragte vædderen derhen, eller at den dengang blev
skabt ved englens befaling, hvilket jeg hellere vil tro. Men
dog lader det til, at fædrene har haft sin mening med at
sige, at denne væder var beredt dertil fra verdens begyndelse; for de havde erkendelsen af kvindens afkom, nemlig
Kristus, og forstod, at denne væder var et billede på dette
afkom.
For han var til før skabelsen, som Paulus siger i Tit 1,
2: hvilket Gud, som ikke lyver, havde lovet fra evige tider.
Kristus var sådan fra evighed af dertil beskikket og forordnet, at han skulle knuse slangens hoved, blive offeret
for menneskeslægten, dræbe synden og atter levendegøre
os. Men han ventede, indtil hans åbenbarelses bestemte tid
kom. Denne allegori og hemmelighedsfulde tolkning er
god nok, og jeg dadler den ikke.
Da de nu så vædderen, hvordan nu end Gud havde
bragt den derhen, tog Abraham den og ofrede den til
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brændoffer i sin søns sted. Da var Isak tjener og hjalp sin
fader at fuldbringe offeret; men vædderen var et tegn,
hvorved Abraham blev påmindet om, at han ikke skulle
ofre sin søn Isak, men denne væder. Sådan føjes altid et
ydre tegn til ordet. For han forstod straks, at vædderen af
Gud var bestemt til at ofres, så han ikke forgæves skulle
have bygget alteret og flere andre ting, som han havde tilberedt til offeret.

*)

Luther oversætter: på det bjerg, hvor Herren ser.

v14. Abraham gav dette sted navnet: »Herren ser«. I dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig.«

Alle, som har udlagt denne tekst, mener, at man her skal
tolke passivisk: på bjerget skal Herren ses. Og jeg tvivler
ikke på, at også Hieronymus oprindelig har gengivet det
sådan på latin, men at det af en eller anden kløgtig persons
eller afskrivers vildfarelse og uforstand er blevet forandret, idet han har ment, at de følgende ord måtte stemme
overens med det foregående. Men ovenfor blev der talt om
bjerget eller meget mere om landet Morija, som var et særligt sted, forordnet til Guds ære og tjeneste, hvor fædrene
ofrede.
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Men jeg vil nu hellere følge Burgensis mening, som er
vel hjemme i det hebraiske sprog og dygtig til at udlægge
Skriften. For han mener, at man her må oversætte: på det
bjerg, hvor Herren ser, og angiver som grunden for denne
mening, at Abraham ovenfor, da hans søn spurgte ham,
hvor lammet til brændofferet var, svarede ham: Herren
skal se sig om efter lammet, min søn, det er, han vil skaffe
det. Som om han ville sige: skønt vi ikke véd det, så véd
han dog, hvorfra vi skal tage lammet til brændofferet; lad
ham sørge derfor.
Denne mening kan jeg ikke dadle; for Herren har set
til, det er, han har bevirket, at dette ord, som Abraham
havde talt til sin søn, Herren skal se sig om derefter, gik i
opfyldelse; hvoraf da bjerget fik dette navn: Herren skal
se; som om han ville sige: Herren ser og har et øje med
dette sted. Og det er ligesom en tolkning, der passer til
bjerget Morija og stemmer dermed; for på dette bjerg udførte man gudstjeneste, og dette navn Herren ser tyder ligesom hen på dem, der er på bjerget og der tjener Gud. For
dem ser Gud atter til og bønhører dem.
Dette bjerg, som fra ældste tider af hædredes af fædrene dermed, at de holdt gudstjeneste på det, som ovenfor
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sagt, bliver sådan nu også helliget af Gud selv, som så til
og gav agt på dette sted, og dertil også helligede dem, som
kom derhen for at tilbede og tjene Gud.
Sådan er dette bjergets navn fuldt af trøst; for det indeholder i sig, at de, som frygter Gud, det er, påkalder og
takker ham, og Gud, som tager imod dette af dem eller hører deres bøn, eller den, som tilbeder, og den, som tilbedes,
hører sammen. Og fordi dette sted allerede forhen var bestemt til gudstjeneste, bliver nu Abraham fuldt forvisset
om, at Gud, der er nærværende og vender sine øjne og ører
til dem, som tjener og tilbeder ham på dette sted.
Om det derfor end bedre oversættes på dette sted sådan, som også hebræerne vil: Herren ses, så er det dog blevet almindelig sædvane at oversætte: Herren ser eller skal
se, så det derved skal antydes, at Gud er nærværende der
og giver omhyggelig agt på dem, som tjener ham der. Da
sådan sidenhen i kap. 28. Jakob, da han drog til Mesopotamien, om natten i drømme så en stige og Guds engle
stige op og ned på den, sagde han i v. 16: Sandelig, Herren
er på dette sted; dette er himlens port; det vil sige: på dette
sted skal man tjene Gud, her skal man takke ham og ofre
til ham.
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Sådan blev også dette bjerg Herren skal se holdt helligt
hos alle efterkommerne, og fædrene indstiftede af særlig
ærefrygt og andagt en gudstjeneste der, sådan at den der
ville se Gud, skulle komme derhen; for der ville Gud ikke
alene åbenbare sig og ses, men ville også selv se der. Som
om de havde villet sige: Dette bjerg skal nu kaldes Herrens
åbenbarelse; for Gud ser der, åbenbarer sig, lader sig se og
høre, åbenbarer sig i sit ord ved at høre bønner og ellers
bevise sig med alle andre rige velgerninger. Dette er ganske vist at give ordene en noget anden betydning; men det
sker ikke til det onde, men os til trøst.
Men fordi han ikke alene ser til dette sted, hvori vi
havde nok, men også lader sig se og åbenbarer sig, så følger deraf, at Herren ses der, mens man forhen alene sagde:
Herren skal se. Og det er min tro, at dette bjerg var det
sted, hvor Herren gav svar ved sine tjenere; og denne
herre, hvorom der her siges, at han ser, var vel også den,
som Rebekka sidenhen spurgte til råds; det er, hun begærede råd af patriarken Sem, som var en Herrens præst og
uden tvivl lærte og prædikede på dette sted.
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v15. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen

Dette er nu den sidste samtale, som Herren holdt med
Abraham, og Abrahams historie går nu dermed til ende.
Men her vil jeg nu atter have formanet til, som jeg ofte
gør, at man i Den Hellige Skrift og de historier, som deri
beskrives, især skal give agt på Guds ord og taler, som
man ikke hører i de helliges stumme legender. Alene Den
Hellige Skrift indeholder sådanne åbenbarelser af Herren.
Men hvad er dette dog for en stor og herlig ære for
Abraham, at han så ofte samtaler, med Gud! For vi finder,
at Gud vel har talt otte gange med ham. I vore legender,
som man skriver om vore kirker, står slet intet lignende;
og dette er en forkert måde hos alle mennesker, at de mere
forundrer sig over Guds gerninger, end over hans ord,
hvilket dog virker og udretter alle underfulde og vanskelige gerninger; og dog gaber vi alene på gerningerne, men
Guds ord anser vi for et menneskeord, al den stund vi ingen forskel ser mellem et menneskes ord og Guds ord, som
tales ved mennesket, og det er samme stemme, samme lyd
og tonefald, enten du taler guddommelige eller menneskelige ord. Derfor forlader vi ordets majestæt og bryder os
intet om, hvad her står: Herren ses, og spørger intet om
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Guds åbenbarelse, men foragter, at Gud taler med os, og
sætter imidlertid stor pris på karteusernes og andre strenge
ordeners afskyelige gerninger.
Derfor skal man især og allerførst se hen til Guds ord
og betragte det, og om end en kunne gøre alle slags undergerninger, ja opvække døde, skal man dog kun lade ham
fare, hvis han kommer uden Guds ord, hvortil alle apostle
og profeter flittig har formanet os, og Moses siger i 5 Mos
13, 9. 10, at man skal dræbe en falsk profet eller drømmer;
for han søgte, siger han, at føre dig bort fra Herren din
Gud.
Tillige skulle vi rimelig lade os advare af vor egen fare
og blive kloge af skade; for med sådanne undergerninger,
som har været uden Guds ord, har paven stadfæstet sit tyranni, som han har udøvet i kirken. Sådan har man opdigtet en løgn om pave Sixtus, at han nemlig engang, da han
var kommet i fare på havet, skal have befalet bølgerne og
sagt: Så sandt jeg er Kristi statholder, skal du rasende hav
holde op og blive stille; hvorpå det da straks skal være blevet roligt.
Med en sådan undergerning har de villet bevise, at paven er Kristi statholder. Ligesom de da også har gjort det
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med mange andre undergerninger, som enten virkelig er
sket eller har været falske og opdigtede, ligeledes med
særlig åndelighed og andagt, med faste, vågen og andet
møjsommeligt arbejde af munkene, hvormed de har bedåret det stakkels uforstandige folk og skammelig bedraget
det.
Dette skal vi vide at erindre os og skal også flittig foreholde vor ungdom det, så den kan lære at vogte sig for
sådanne afskyelige gerninger og hade dem, men derimod
elske Guds ord og højagte det; for dette er over alt og skaber alt, som den skønne, kære sol, vort legeme og liv og
alt, hvad verden har.
Hvorfor roser vi da nu gerningerne så højt, hvor kostelig de end kan se ud? Vi skulle meget mere forundre os
over gerningernes skaber og udfører, og allerførst forvisse
os om, enten de undergerninger, som roses så meget, er
sket ved Guds ord eller ikke.
Men her sige papisterne sådan: Hvordan kunne disse
gerninger ske, hvis det ikke var Guds vilje? Det er ganske
vist sandt Gud vil have, at sådanne gerninger skal ske, til
straf, fordi folk foragter Guds ord og bliver kede deraf,
som Paulus siger i 2 Thess 2, 10-11: Fordi de ikke har taget
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imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst,
derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror
på løgnen.
Derfor skal paven fremfor alle ting af Guds ord bevise,
at pave Sixtus er Kristi statholder. Ja, siger de, men der
står jo dog skrevet i Matt 16, 18: Du er Peter, og på denne
klippe vil jeg bygge min kirke. Ganske sandt; men med
disse ord vil Kristus have, at Peter skal bekende og prædike ordet, men ikke, at han skal være en tyran, som besværer de stakkels samvittigheder med menneskelærdomme, skal ikke udrydde Kristi erkendelse; for det er
ikke at være Kristi statholder, men en ret Antikrist. Om
end derfor Sixtus eller hvem det nu var, opvakte døde, så
vil jeg dog spytte ham i ansigtet og ville sige, at han ikke
blev drevet af Helligånden, men af den urene ånd, fordi
han intet gudsord viste for disse sine gerninger,
Derfor sætter vi ordet imod gerningerne, mens derimod de, papisterne, sætter gerningerne imod ordet. Og de
har vel den fordel, at folkene stedse lader sig mere bevæge
ved gerningernes ydre bram og anseelse, end ved Guds
ord; men vi, handler og taler så flittig om disse historier,
for at man skal betragte, hvad der er det fornemste i dem.
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Men det ser de ikke, men siger, at Abraham var en simpel
lægmand, der havde sine tjenere og drog omkring i landet
som en fattig tigger, men ser ikke, at han var fuld af tålmodighed, ydmyghed og kærlighed; meget mindre giver
de agt på de ord, som Gud taler med ham. Blev han derimod rost for at have båret en sælsom usædvanlig og særlig klædedragt, for at have fastet og haft et særligt andægtigt væsen, da ville de klappe og rose ham. Men nu, da han
havde en ægtehustru, børn, tjenestefolk og kvæg, siger de,
at han var et kødeligt menneske. Men vi vil kun lade dem
fare med sine storartede gerninger, og derimod ganske vist
mene og tro, at Guds ord er alt i alle. Og tror du det, så vil
det ikke mangle på store og underfulde gerninger; men det
vil være sådanne gerninger, som ingen anseelse har for de
ugudelige og ikke anerkendes eller agtes af verden.
Men vi har ved ordet og bønnen udrettet mange store
ting og endnu opretholder vi ved bønnen freden og forhindrer og afværger derved alle onde planer og listige anslag
af vore modstandere. Men dette ser kun de kristne, som
har Helligånden og agter de rette åndelige og underfulde
gerninger højt, som den hellige dåb, Herrens nadver, ab-
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solutionen, og at enhver er flittig i sit kald, lydig mod forældrene og øvrigheden; hvilke gerninger papisterne alle
foragter, eftersom det er simple, uanseelige og dagligdags
gerninger.
v16. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren

Gud, den høje majestæt, forjætter ikke alene, men sværger
endnu dertil ved sig selv, som ordene viser. Var det nogen
større og højere, end han er, så ville han gerne sværge ved
ham; men fordi han ingen sådan har, sværger han ved sig
selv. Vore folk har denne skik, at de sværger ved sin tro,
ja ved sin sjæl, hvilket ikke er nogen let ed, skønt den, når
du vil se hen til mennesker, synes ganske simpel og ringe;
for de er upålidelige og løgnagtige; men i virkeligheden er
det ikke mindre, end om du svor ved Gud selv.
Sådan udlægger jo Kristus det i Matt 5, 34–36: ”I må
slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds
trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller
ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort.” Langt mindre skal man da sværge
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ved sin sjæl. For den ed, som man gør ved håret, ved himlen eller jorden osv., sker ved en Guds skabning, det er,
ved noget sådant, som ikke er vort, heller ikke i vor magt.
Derfor tager denne ed også Gud selv med, skønt Guds
navn ikke udtrykkelig nævnes. Så ofte der sådan i Den
Hellige Skrift siges: Så sandt min sjæl lever, er dette en
ed, der sker ved Gud, hvis skabning sjælen er.
Men dette er en stor og underfuld ting, som også forfatteren af Hebræerbrevet har set på dette sted og flittig
overvejet, nemlig at Gud sværger ved sig selv, Hebr 6, 13.
Det vidner om et sådant hjerte, som aldeles brænder af stor
uudsigelig kærlighed og længsel efter vor salighed. Som
om Gud ville sige: Så meget begærer jeg, og så inderlig
længes jeg efter, at man dog vil skænke mine ord tiltro, at
jeg ikke alene forjætter, men sætter mig selv til pant. Jeg
har intet større, som jeg kan sætte til pant; for der er jo intet
større, end jeg selv er. Så sandt jeg er Gud, holder jeg ikke
min forjættelse, vil jeg ikke længere være den, jeg er.
Det er sandelig en høj ting, som man rimelig kunne
forfærdes over, og den er vel værd, at man flittig giver agt
derpå. For den guddommelige sandhed vil dermed vise og
have sagt: Du menneske, er ubestandig, forunderlig sindet

1322

og vankelmodig; derfor vil jeg til min forjættelse føje en
bestandig og sikker ed og vil dermed bevidne, at jeg før
vil lade være at være Gud, end jeg ville skuffe dig.
Havde han alene svoret sådan: Jeg vil hellere lade himmel og jord, sol, måne og hele verdens skønne, herlige
bygning gå til grunde, før jeg vil lade min forjættelse være
forgæves, så havde det sandelig også været en stor ting,
som man lige så vel burde forundre sig over; men han føjer
noget endnu langt vigtigere og helligere dertil og siger:
Jeg, som er Gud, jeg, som har magt til at knuse eller til at
skabe himmel og jord, jeg sværger, og sætter til pant, ikke
en skabning, ikke himmel og jord, men mig selv, som er
alle tings skaber.
Denne ed, der er så hellig, vil fordømme alle vantro,
ligesom den på underfuld måde har opvakt og forøget de
hellige fædres tro. For sådan har vi tænkt: Gud har forjættet os liv, forløsning fra døden og Djævelen, og svoret ved
sig selv; det er vort lys og vor ret, 2 Mos 28, 32. Tror vi
ham derfor ikke, må vi fordømmes.
Derfor lad også os lære, at Gud gør sin forjættelse så
rig og overstrømmende, at det langt overgår vore tanker
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og vor tro; for han forøger og bekræfter den ved sin majestæt, for at vi ikke skal have nogen som helst anledning til
tvivl eller vantro. Det kan man kalde ret at nedlade sig og
ganske og aldeles rette sig efter vor svaghed. Vi skulle
have nok med, om han kun rører en finger for at bevise sin
faderlige godhed imod os; men nu foreholder han os sit
ord og forjætter os ikke alene, men sværger endog og forbander ligesom sig selv, hvis vi kan tale sådan, for at tilbringe os sin velsignelse.
Men her skal vi vende vore øjne bort fra al tale om det
evige nådevalg og andre sådanne ting, som er fulde af fare
og fordærvelse. For de forsker efter Guds vilje og hans
hemmelige råd uden for ordet, og understår sig alt for nysgerrigt til at forske og gruble over, hvorfor Gud har åbenbaret sig på denne eller anden måde; hvorfor han så omhyggelig holder ved med os og går efter os, for at vi skal
tro ham. For vi véd, hvor nysgerrig Adam var, at han i Paradiset søgte Gud uden for ordet, ligesom også Satan
gjorde i himlen; og ganske vist fandt de ham begge, men
ikke uden stor, fordærvelig skade.
Lad os derfor lære, at man skal gribe Gud, ikke efter
sin egen fornuft, men sådan, som han selv har åbenbaret
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sig og har nedladt sig til at tale med os og handle med os
på menneskelig vis. Ja, vi skal med glæde tage imod den
guddommelige majestæt, som sådan nedlader sig og viser
sig ydmyg imod os, for ikke alene at lokke og drage os til
sig med forjættelsen, men for også med eden, som den føjer dertil, at nøde os til at antage det, som Gud lader tilbyde i ordet.
Og just denne lære udlægges og behandles såre skønt
i Hebr 6, 16-18: ”Mennesker sværger jo ved en, der er
større end de selv, og eden gør en ende på alle indvendinger og stadfæster dermed sagen. Da Gud med al tydelighed
ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans
vilje er, så indestod han for det med sin ed; dermed skulle
vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at
Gud lyver, have en sikker trøst, vi som har taget vor tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os.”
Hvad sikrere eller tryggere kunne nu tænkes eller siges
til at forøge og styrke vor tro? Og hvad andet gør vi vel
ved vor vantro eller tvivl end at gøre Gud til en løgner i
hans forjættelse og ed, som han har føjet dertil? Vi træder
ham ligesom trodsig under øjnene og siger: Herre Gud, du
lyver!
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Men hvor mange er der vel, som betragter denne gruelige bespottelse, som desværre er alt for almindelig og af
naturen stikker i alle menneskers hjerter? For enten foragter folk med stor tryghed Guds ord og forjættelse og hader
den, eller, hvis de hører derom, siger de, at de endnu tvivler derpå og ikke kan vide, om Gud er så barmhjertig, om
han antager sig og hører dem, som påkalder ham, især de
uværdige og arme syndere.
Når nu et hjerte sådan står i tvivl, kan det i et øjeblik
bevæges og lokkes til gudsbespottelse og fortvivlelse.
Derfor formaner Paulus så ofte til, at vi skal lære, fast og
sikkert at erkende Guds nådige vilje mod os, så vore samvittigheder derved må forvisses og styrkes mod al tvivl og
mistro.
Og derfor er pavens lære så meget desto grueligere og
mere forbandet, fordi han ikke alene foragter alt dette, men
også gudsbespottelig mener og lærer, at man skal tvivle,
det er, han siger åbenlyst, at Gud er en løgner, om han end
forjætter os sin nåde, sværger, sætter sin majestæt til pant
og forbander sig selv.
Men hvor meget ondt der er i ukristen og gudsbespottelig lære, det beviser de ydre synder, såsom gerrighed,
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utugt og alle slags anden synd og skam, der, ligesom onde
frugter af et ondt træ, kommer og udspringer af et gudsbespotteligt hjerte, som ikke anser Gud for sanddru, enten
han nu forjætter, eller befaler, eller truer dem, som overtræder hans bud.
Derfor påminder Hebræerbrevet os så flittig om, at
Guds råd ikke er foranderligt og hans forjættelse vis, for
at vi ikke endelig skulle tænke eller mene om Gud, at han
er ubestandig eller løgnagtig. Således siger også Paulus i
Tit 1, 2 klart: ”Gud, der ikke lyver”. Ja, siger du, men hvortil nytter det, at man så omhyggelig formaner om denne
ting; for hvem turde vel sige, at Gud lyver?
Mener da ikke også paven, tyrker og jøder, at Gud er
sanddru, retfærdig, vis og god? Men just idet de allermest
siger dette, holder de allermest Gud for løgnagtig, uretfærdig og uvis; for de har ingen anden erkendelse af Gud end
kun en filosofisk eller naturlig, nemlig at Gud er et sådant
væsen, som er adskilt fra skabningerne, som Aristoteles
siger; som fremdeles er sanddru og i sig selv beskuer skabningerne. Men hvad kommer det os ved? På denne måde
erkender også Djævelen Gud og véd, at han er sanddru.
Men når der i teologien og Den Hellige Skrift læres om
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Guds erkendelse, så må man erkende, og gribe Gud, ikke
sådan, som han er i sit eget væsen og i sig selv, men sådan
som han uden for kommer til os, så vi nemlig tror, at han
er vor Gud.
Den aristoteliske eller filosofiske Gud er jødernes,
muslimernes og papisternes Gud; men han kommer ikke
os ved, derimod er den Gud, som Den Hellige Skrift viser
os, vor Gud; for han giver os sin åbenbarelse, lys og ret,
og taler med os.
Derfor er det ynkeligt, at vi ikke tror og stoler på denne
Gud, som har åbenbaret sig for os med ord og tegn. For
denne gudsbespottelse stikker i vores alles kød og blod, at
vi mener og siger: Jeg véd det ikke, jeg tvivler endnu på,
om Gud også tager sig så meget af mig, som han har forjættet i sit ord. Men hvad er det andet end at mene og sige,
at Gud er en løgner?
Herskede nu utugt, gerrighed og andre sådanne synder
alene i os, så ville Gud endda ikke vredes så såre på os;
men denne rod og oprindelse til al ulykke, vantroen, hader
han og straffer han gruelig. Ganske vist roses i Den Hellige Skrift mange konger på grund af alle slags høje gaver
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og dyder, som de har haft, sådan at de har været afholdende, sædelige, mådeholdne, gode, velgørende osv.
Hvori til nød et velopdraget menneske kan bevise sig; men
dog klager Skriften over dem, at de har handlet ilde for
Herren, det er, de har fornægtet denne Gud, som taler og
giver forjættelse, og tilbedt kalvene og afguderne, sådan
som Jeroboam og andre gjorde.
For så aldeles ondt og forvendt er det menneskelige
hjerte, at det langt lettere og med større begærlighed antager fremmede guder, end at anse denne Gud, som har
åbenbaret sig for os ved forjættelse og tegn, for sanddru.
For er ikke dette en overstrømmende, rig velgerning af
Gud, at han, har forløst os ved sin søn? Men hvor vanskelig vi har for at tro det, ser man vel, når faren er på færde
med pest, dyrtid, elendighed og andre straffe; for da kommer vi i sådan angst og skræk, ganske og aldeles uden tillid, som om vi var aldeles uden håb og forjættelse.
Men hvad er nu grunden? Netop dette, at ved arvesynden denne store skrøbelighed af naturen hænger ved os, så
vort hjerte altid sætter sig op imod de guddommelige forjættelser og knurrer sådan imod dem: Gud lyver, og det,
som han sværger på, er ikke sandt. Men kunne vi fast tro,
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at Gud ville holde sin forjættelse, og at hans ed, hvori han
har sat os sin guddom til pant og givet os sin søn til tegn,
var fast og sikker, så ville vi agte døden, fattigdom, forsmædelse, og selv Helvede lige med liv, rigdom, ære og
himlen; for Gud er der jo ingen forskel derimellem. Men
fordi dette ikke sker, er det et sikkert bevis på vor vantro
og mistillid.
Derfor tror papisterne, muslimerne og jøderne slet
ikke, forstår heller ikke, hvad synd, hvad barmhjertighed,
sandhed og nåde er; men alle disse ting er dem lutter gåder; og dog vil de anses for vise. Og de er jo også vise folk,
men på sin vis, nemlig i filosofien, men ikke i himmeriget;
for de forstår sig slet ikke på disse åndelige ting, men foragter dem. Og hvordan skulle de også bryde sig stort om
sådanne ting eller have stor lyst dertil, da jo dog vi, som
vil være kristne, finder denne skrækkelige jammer hos os,
at vi slet ikke hvert øjeblik glæder os i vor ånd over Guds
uudsigelige nåde og barmhjertighed imod os, ikke spotter
og foragter døden, verden og Djævelen?
Men dette tjener til forherligelse og pris for Guds underfulde tålmodighed og nåde, som ikke alene forlader os
de forrige synder, men også dem, som vi daglig fremdeles
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begår, og med så stor, hjertelig langmodighed kan tåle og
finde sig i denne almindelige foragt for hans nåde.
Vi har Kristi bud, hvortil der både er føjet en forjættelse og en trussel i Matt 10, 32: Hvem som helst der vil
bekende mig for mennesker, vil jeg også bekende for min
fader, som er i himlene; ligeså i v. 28: Den, som ikke tager
sit kors og følger efter mig, er mig ikke værd. Og i Joh 12,
25-26: Den, som elsker sit liv, skal miste det, og den, som
hader sit liv i denne verden, skal bevare det til et evigt liv.
Om nogen vil tjene mig, da skal han følge mig, og hvor
jeg er, skal også min tjener være. De som nu ikke lader sig
bevæge ved disse og lignende ord af Kristus, men foretrækker sit legemes velfærd og denne verdens gods for
Kristi bekendelse, de mener og tror sandelig intet andet,
end at Gud ikke er sanddru i sine forjættelser og trusler.
Hvor ofte gentages det ikke i Salmerne: Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit hjerte; ja bi efter
Herren! Sl 27, 14. Ligeså Sl 31, 24. 25: Elsk Herren, alle
hans hellige! For Herren bevarer de trofaste og betaler
overflødigt den, som øver hovmod. Vær frimodige, og han
skal bekræfte jeres hjerte, alle I, som håber på Herren! Alt
dette véd vi; det foreholdes os daglig, og dog tror vi det
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ikke og følger ikke Gud, som kalder os til bekendelse af
sit ord og forjætter os hjælp og redning. Men nu må vi ikke
tro, at Gud har lyst og glæde af sådan tvivl og mistro, som
findes hos os. For blandt alle synder er dette den allersværeste, som vil fordømme verden og de vantro. For man kan
regne og forstå denne synds størrelse af forjættelsens og
den guddommelige eds storhed og deraf, at Gud selv sætter sig til pant for os og forpligter os, ja, endog forbander
sig selv.
Den, der derfor har endnu kun en ringe dråbe eller
gnist af denne åndelige tillid, véd, at det er en Guds velsignelse og en særlig gave. For kunne vi tro disse forjættelser fast og uden tvivl, da ville vi finde meget mere mod
og en glad ånd i os, end at vi skulle frygte for verden, Djævelen eller alle Helvedes porte.
Derfor indprentes denne lære så ofte, så vi skal opvække vore hjerter og dog engang begynde at lære, i al
fald med abc-børnene i skolen; for vi bliver aldrig udlærte
og mestre i denne kunst. Gud give, at vi kun var Kristi disciple! Dernæst også for at vi skal komme i hu, at Den
Hellige Skrift lærer om andre og meget højere ting end filosoffernes kunster og bøger, som slet intet kender til Guds
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store nåde og sandhed, heller ikke forstår, hvor stor den
synd er, at alle mennesker tillægger Gud, at han er en løgner; for de kender intet til de forjættelser, som vi af Guds
nåde har.
Derfor skal man med flid betragte disse ord, at Gud
sværger en ed. Gud formaner os som en nådig fader, lokker og driver os på enhver måde, forjætter, sværger, sætter sig selv til pant, så han endog forbander sig selv, om
man turde tale sådan, blot for at vi skal tro ham.
Men ved denne tvivl og vantro har alle hellige haft megen møje og anfægtelse, og Paulus siger ikke uden grund
i Tit 1, 2: Gud, der ikke lyver. Måske er han også selv blevet anfægtet dermed og har måttet kæmpe med tvivl på
Guds nåde og sandhed. Som om han ville sige: Gud har
forjættet det; men verden vil ikke tro det; ja det falder også
mig selv vanskeligt at overvinde vantroen og mistroen.
For dette stykke, at han siger: Gud, der ikke lyver, har han
uden tvivl tilføjet med uvilje og harme.
Sådan skal vi også erkende vor jammer og svaghed.
For fordi vi lader os nøje med den førstegrøde, som vi på
en måde har fået, og ikke begærer at tage mere til og
komme videre frem, er vi såre dovne og træge til bøn, til
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bekendelse og taksigelse, og tror ikke, at den ed, som Gud
har svoret, er sand, men tvivler endnu for største delen
derom, mener også for størstedelen, at Gud lyver for os og
ikke vil holde, hvad han har lovet.
Derfor skal vi ikke retfærdiggøre os selv, om Gud vil
gå i rette med os, men skal ydmyge os i troen og erkende
vore synder, skal lade det gøre os ondt, at sådan gammel
bærme og øvrige så skrækkelige synder endnu altid hænger ved os, så vi gør Gud til løgner i hvad der hænder os,
og skulle råbe til ham: Gud, vær mig nådig efter din miskundhed, Sl 51, 3, og, som vi sige i Fadervor: Forlad os
vor skyld, Matt 6, 12.
Men er vi stolte og hovmodige over vor retfærdighed
og foragter vore brødre, som endnu er svage, da er det vist,
at vi intet forstår af denne lære; ligesom farisæeren i Luk
7, 39 foragter og fordømmer den stakkels kvinde, som var
en synderinde, men Kristus atter foreholder ham dette:
Min gode mand, erkend dig selv; du tror mig ikke, om jeg
så sværger og sætter dig min majestæt til pant; det er den
allerhøjeste synd; du anser mig ikke for din Gud, men gør
dig din egen retfærdighed til afgud.
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Men da er vor tro fuldkommen, når død og liv, ære og
skændsel, lykke og ulykke gælder os lige. Men det vil vi
ikke opnå med grublerier og trygge tanker, men må lære
det i anfægtelsen og påkaldelsen. For talen er her ikke om
de ord: Gud er sandheden, men om sådant som at der siges:
Gud lyver ikke, når han sværger og forjætter os de allerhøjeste goder, nemlig livet, forløsning fra synden og Helvede, tilsiger enhver af os dette så vist og siger: Du menneske skal visselig leve, eller også vil jeg ikke selv leve.
Helvede er for dig overvundet og udslettet, eller også vil
jeg selv før udslettes og ophøre at være Gud. Ja, for at du
slet ikke skal tvivle, har du her også min søn, som jeg har
givet dig.
At tro disse store og rige forjættelser og med fast tillid
vente disse goder af Gud er den sande tro, og Gud vil, at
vore hjerter skal opvækkes til sådan tillid, ikke alene ved
Abrahams og andre hellige fædres eksempler, heller ikke
alene ved forjættelse, men også derved, at han har givet
sin egen søn for os til at være en gave og et pant på disse
himmelske goder.
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Når vi nu med denne lære sammenholder jødernes og
papisternes læresætninger, så finder vi hos dem begge grueligt mørke og vildfarelse; for de lærer slet intet af disse
ting. Hvad skal troen til, siger papisterne; man må gøre
gode gerninger. Men de stakkels afsindige mennesker kender slet intet til troens kraft og art; men ligeså meget som
papiret forstår af disse tre bogstaver ”tro”, ligeså meget
forstår også de deraf. Papiret holder dem, som læser, disse
tre bogstaver for øje; mere véd heller ikke de om troen. De
mener, troen er en tom tanke eller kun en kundskab alene,
sådan som også djævlene har; men de véd ikke, at det er
troen, når man tror Guds forjættelser, som han bekræfter
med ed, og holder dem for sande. De forstår nok, at der er
en Gud, ligesom også djævlene forstår det; men det er os
ikke nok, ja det angår os ikke først og fremmest; for det er
uden for os.
Den rette, sande tro derimod slutter sådan: Gud er mig
en Gud; for han taler med mig, forlader mig synden og
vredes ikke på mig, som han forjætter: Jeg er Herren din
Gud, 2 Mos 20, 2. Her må du nu udforske og spørge dit
hjerte, om du også tror, at Gud er din Gud, din fader, forløser og frelser, som vil frelse dig fra dine synder og fra
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døden? Og hvis du føler, at du endnu vakler eller tvivler,
så tragt efter at blive denne tvivl kvit ved daglig og flittig
øvelse i Guds ord. Sådan skal vi styrke og ruste os mod
papisternes tvivl og lære, at dette er den eneste og velbehageligste gudstjeneste, at vi tror og stoler på vor Gud,
som sværger så højt og dyrt.
Men der står intet andet sted i Den Hellige Skrift end
her, at Gud svor. Deraf har da alt dette sit udspring, som
Sl 110, 4 og Sl 132, 11 siger om den ed, som lød til David.
For ligesom forjættelsen fra Abrahams afkom gik over på
Davids afkom, sådan henfører Den Hellige Skrift også den
ed, som blev givet Abraham, til Davids person.
Og David antog denne ed ikke anderledes, end om den
var givet ham selv, som han højt og herlig roser sig af i
Salme 110, hvor han taler om sin herre. For han studerede
flittig i Den Hellige Skrift, og da han traf forjættelsen om
afkommet og hans livs frugt, slutter han mesterlig og gudfrygtig mange ting heraf og tilegnede sig dem. For sådan
tænkte han: Gud tilsvor Abraham en ed i forjættelsen om
afkommet; denne ed angår uden tvivl også mig. Og derfor
har han også gentaget den så ofte, og forstår så kraftig at
trøste sig dermed; sådan i Sl 89, 36 og Sl 132, 11.
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Men hvorfor det? Fordi jeg ved den forjættelse, som er
mig givet, er sikker på, at Abrahams afkom, som er gået
gennem så mange fædre, også er kommet til min stamme
og min slægtslinje, ja til min person og mit legeme; hvad
der derfor er sagt eller forjættet til Abraham, det må efter
al ret også komme til mig. Det var sandelig en herlig, stor
ære og værdighed, som uden tvivl har opblæst hans hjerte
noget. Derfor følger også ydmygelsen, idet han faldt i den
gruelige og skændige synd, så han ikke skulle hovmode
sig for meget og blive for stolt.
Og fordi dernæst velsignelsen lægges på Abrahams afkom, sluttede han deraf fremdeles, at denne velsignelse må
komme på ham og hans stamme. Abrahams afkom, sagde
han, er nu mit afkom. Messias skal være min søn og min
herre, og jeg er den mand, ved hvem forjættelsen hænger,
ligesom den hang ved Abrahams person. Og dertil sigtede
Matthæus, når han siger i 1, 1: Davids søns, Abrahams
søns. Men velsignelsen tilkommer præsterne, og ikke kongerne, sådan som ovenfor i 14, 19 Melkisedek velsigner
Abraham. Men mit afkom, siger David, er kongens søn og
er tillige den, som skal give velsignelsen; derfor må han
blive både konge og præst.
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På den måde overvejede David denne ed, viklede dens
indhold ud af hinanden og behandlede det hos sig selv ved
Helligåndens oplysning, så han ikke tvivlede på, men
endog herlig roste sig af, at Messias, hans søn, ville være
en konge, som han jo også skulle nedstamme fra en konge,
og at han alligevel også skulle velsigne, og derfor tillige
måtte være præst.
Men fordi David ikke var født af præstelig eller levitisk stamme, tænkte han på, hvorfor dog Gud ikke ville
lade velsignelsen komme fra Levi stamme; nemlig i den
hensigt, at han derved ville vise, at det levitiske præstedømme skulle ophæves, mens denne præsts, Messias’,
præstedømme skulle være evigt og uforanderligt; for den
forjættelse, som var Abraham forjættet, er også evig. Derfor sluttede han, at han skulle blive en præst efter Melkisedeks vis, hvis ende og begyndelse ingen kendte.
Dette så ikke alene forfatteren af Hebræerbrevet, men
også fædrene og profeterne, og forundrede sig over Guds
store, rige nåde og barmhjertighed, som så aldeles hengiver sig selv ved sin forjættelse og den ed, som han føjer
dertil. Derfor overvejede de denne tekst med højeste flid,
og deraf sang David de skønne salmer, ligesom også de
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hellige i Det Nye Testamente med stor glæde priste denne
ed. For sådan synger Zakarias i Luk 1, 72 om den hellige
pagt efter den ed, som han svor Abraham. Ligeså taler
Jomfru Maria i Luk 1, 55 om den barmhjertighed, som han
tilsagde Abraham og hans afkom til evig tid.
v16b–18. »Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din
eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så
talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred.
Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.«.

Af denne tekst er, ligesom af en fuld brønd, udsprunget
mange profetier og prædikener af Esajas, David og den
hellige Paulus. Men den stemmer overens med de forrige
forjættelser, som stå ovenfor i 12, 3: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes.” Ligeledes i 15, 5: »Se på himlen,
og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive.« Men denne forjættelse her er noget klarere og tydeligere.
Ovenfor sagde Gud: I dig skal alle jordens slægter velsignes. Der indbefattes afkommet med, men nævnes ikke
med udtrykkelige ord. På dette sted derimod siges nu klart:
I dit afkom. Dette afkom forklarer Paulus i Gal 3, 16 og
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udlægger den sådan, at det er den herre Kristus, imod jødernes afsindige indbildninger.
Dernæst nævnes her også alle folk, hvorfor denne forjættelse også angår os hedninger og alle dem, som til alle
tider skal høre og modtage ham; ikke jøderne alene. Ganske vist har forjættelsen ikke lydt til os; deri har jøderne
fortrin fremfor os; men alligevel er vi dog de personer,
hvorom Gud taler. Den første person er Gud, som taler;
den anden er Abraham; den tredje er os hedninger; derfor
skal vi holde denne tekst i ære og af hjertet have den kær.
For lød ordene sådan: I dit afkom skal dit folk velsignes,
så var vi udelukkede derfra; men fordi forjættelsen taler
om alle folk og om os, så kan vi sandelig glæde os ved
denne velsignelse.
Og disse ord er sandelig værd at opskrives og males
med store gyldne bogstaver, for at vi stedse kan have dem
for vore øjne og i vort hjerte. For dette er vor ros af velsignelsen ved Abrahams afkom, som vi lover og priser, ikke
mindre end jøderne.
Ganske vist har Gud ikke talt med os, heller ikke tilsvoret os; men dog har han talt om os, og der er kun en
forskel mellem personerne. For jøderne er anden person,
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vi er tredje. Men den første person, Gud nemlig, som taler,
taler til begge personer og vil have, at først jøderne, og
dernæst også grækerne (som Paulus plejer at sige i ApG
13, 46, idet han lader jøderne beholde sit fortrin og sin forrang) skal tro og bruge alle de goder, som Abrahams velsignede afkom bringer med sig, Jesus Kristus nemlig, som
er alle folks frelse og velsignelse.
Endelig er det sandt, at vi bor på et bestemt sted på
jorden og har det i eje, lige så vel som jøderne havde sit
land; i teksten tilføjes nemlig: alle jordens folk. Derfor må
vi nu også af denne årsag blive delagtige i denne velsignelse.
Det ord ”velsigne” skal man omhyggelig lægge mærke
til. For på hebraisk står her et andet ord end det, som brugtes ovenfor i 12, 3. Men forståelsen af dette ord må man
hente fra verbernes konjugationer på hebraisk, i hvilke
verberne har forskellig betydning. Til den første konjugation hører de neutrale eller absolutte verber, såsom: jeg løber, eller når jeg siger: jeg lærer, jeg velsigner, uden at tilføje noget andet ord, som styres deraf, sådan at altså handlingen intet objekt har; for her siger jeg ikke: Gud velsig-
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ner mennesket, eller lignende. Men disse selvsamme verber får i den anden konjugation et objekt; f.eks.: Han lærer
talekunsten; han har velsignet mennesket; her går velsignelsens handling ud på en anden. Den tredje konjugation
giver verbet transitiv betydning, og forekommer såre hyppig i Den Hellige Skrift, ligesom når jeg på latin siger: doctifico, amatifico, dvs. Jeg bevirker, at du lærer; jeg bevirker, at du elsker. Sådan også benedictifico, dvs. Jeg bevirker, at du bliver velsignet. Og denne betydning passer
alene på Gud; for han alene gør viis, det er, giver disse
goder; dog kan det også tillægges mennesker. Sådan Moses doctificat populum, det er, Moses lader Aron undervise
folket, for at det kan lære noget. Den fjerde konjugation
giver verbet den betydning, at handlingen eller gerningen
ikke går ud på en anden, men på den selv, som udfører den,
f.eks.: benedico me ipsum, jeg velsigner mig selv, skønt
dette reciprokke pronomen ikke tilføjes, når selve ordformen indeslutter i sig denne betydning, at handlingen går
tilbage på mig selv. På vort sprog og på latin må man derimod tilføje pronomenet, fordi disse sprog ikke har sådanne ordformer. De verber, som man på latin kalder inkoative, har noget tilfælles hermed, men er ikke ganske
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lige, såsom calisco, jeg bliver varm eller varmer mig. Herhen høre altså verba transitiva, resiproca, eller reflexiva
actionis, som de sproglærde kalder dem, såsom: in domino
laudabit seipsum anima mea, det er, jeg fryder mig og opløfter mig, eller min sjæl roser sig, det er, den hæver sig
såre højt, agter sig værdigere og højere end himmel og
jord, men i Herren. For egentlig betegnes derved, at en i
fremmed kraft gør, hvad han ikke kan gøre i egen kraft. Vi
gengive det passivisk: i Herren skal min sjæl roses. Sådan
også: folkene skal velsignes. Gud er det, som velsigner;
men Kristus er det afkom, ved hvem han velsigner, ved
hvem de velsignes eller velsigne sig selv; det er, Guds velsignelse vil komme over folkene ved Kristus, som giver
dem velsignelsen, når de i troen tilegner sig den og siger:
jeg er velsignet, ikke i mig selv, men i afkommet. Sådan
når jeg siger: jeg lover og priser mig selv, men i afkommet;
da roser jeg mig af en andens ære og kraft, som Paulus
siger i Gal 2, 20: ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus
lever i mig.” Jeg er stolt på grund af min salighed og syndernes forladelse; men hvorved? Ved en andens ære og
stolthed, nemlig den herre Kristi.
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Og Moses bruger dette ord også i 5 bog kap. 29, hvor
han efter at have opregnet velgerningerne og bekræftet den
guddommelige pagt, imødegår de ugudeliges tryghed og
hykleri og i v. 19 siger sådan: Når han hører denne forbandelses ord og dog velsigner sig i sit hjerte og siger: det skal
gå mig vel, skønt jeg vandrer i mit hjertes stivhed osv. Det
vil sige: de ugudelige vil ikke lade sig bevæge hverken ved
forjættelse eller trussel, men vil sige: lad kun Gud eller
Moses forbande; hvad kommer det mig ved? Jeg velsigner
og trøster mig selv. Sådan står der også i Jer 9, 22-23:
”Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke
skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være
stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af
dette, at han har indsigt og kender mig.” Her er i alle stykker en sådan reciprok betydning. Den, der roser sig selv
af, at han er vis, stærk, rig, han roser sig selv, ikke af sin
visdom, styrke eller rigdom, men han roser sig selv af Herren. På vort sprog tilføjer vi pronomenet: han ernærer sig
osv.; men på hebraisk ligger dette allerede udtrykt i verbets form. Sådan kunne man, efter det hebraiske sprogs vis
i stedet for dette: i dig skal alle folk velsignes, også godt
sige: i dit afkom skal alle folk velsigne sig.
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Dette har jeg villet sige, for at de, som vil studere i Den
Hellige Skrift, skal lære at beflitte sig på det hebraiske
sprog, så de må kunne gendrive rabbinernes løgne også af
grammatikken. For denne fare må man værre meget bekymret for, at de engang med sine forklaringer atter kunne
undertrykke og forfalske den hellige bibel. Men på et andet sted har jeg sagt, at velsignelsen kan være af to slags,
enten med ord, at man priser og roser en; om denne velsignelse forstår jøderne dette sted, fordi de kun ser til en
sådan velsignelse, som sker med ord. Den anden sker i gerningen, og det er en ret guddommelig velsignelse. For
hvor Gud udtaler velsignelsen, der følger også gerningen
efter, eller det, som siges i velsignelsen, som der står i Sl
148, 5: Han bød det, da blev de skabt, og ovenfor i kap. 1,
3: Gud sagde: bliv lys! Og der blev lys. Han er en sådan
Gud, som velsigner i gerningen, og hans ord er gerningen
selv; for hans velsignelse er intet andet, end at han rigelig
og overstrømmende gør godt, både til legeme og sjæl.
Men egentlig betyder velsignelse en forøgelse, sådan
som englen siger til Hagar i 1 Mos 16, 10: jeg vil mangfoldiggøre dit afkom, og om Ismael i 17, 20: Jeg har vel-
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signet ham og vil gøre ham frugtbar og gøre ham såre meget mangfoldig. Dette er ikke en velsignelse med ord
alene, men gerningen selv er virkelig derved, om det end
lyder legemlig, nemlig at Ismael skal avle tolv fyrster.
Deraf kommer det, at der ofte læses i Den Hellige Skrift:
Dette er de børn, hvormed Gud har velsignet mig.
Jøderne forstår denne tekst alene om en velsignelse
med ord, sådan nemlig, at alle folk skal prise det jødiske
folk, forundre sig derover og prise dets velsignelse. Dette
siger jeg, for at ingen skal lade sig anfægte af rabbinernes
fortolkninger. For de udlægger disse ord sådan: Abrahams
afkom skal velsignes, det er, den skal rigelig forøges med
alle slags ting, sådan at alle folk skal forundre sig derover
og velsigne sig og glæde sig derover, for at de også må
blive delagtige i denne velsignelse.
Sådan hovmoder de sig over hedningerne og vil være
over dem, alene for den legemlige velsignelses skyld. Men
betragter du historien, så vil du finde, at hedningerne,
f.eks. assyrerne og perserne, har været langt højere og
mægtigere end jøderne; for de har haft regimentet over
hele verden.
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Derfor bliver hedningerne ikke ved denne velsignelse
underkastet jøderne som trælle; dette kunne med større ret
kaldes en forbandelse end en velsignelse, hvis hedningerne ingen anden ære eller ros havde, end at jøderne med
sådan stolthed skulle herske over dem. Ja, hedningerne har
været herskere over jøderne, har betynget dem med tung
trældom og haft magt over dem. Derfor må jo ved denne
velsignelse andre goder gives, nemlig himmelske og evige
goder, som hedningerne nyder tilligemed jøderne, så altså
den sande og guddommelige velsignelse forjættes hedningerne; ikke at de skal underkastes andre og betynges med
trældom, sådan som jøderne drømmer om.
Derom taler også Burgensis godt og kristen, nemlig at
der her ikke handles om menneskelig velsignelse eller,
som vi ovenfor sagde, om velsignelse med ord; men om
guddommelig velsignelse, det er, om guddommelige velgerninger og om de himmelske goders rigdom, for hvilke
goders skyld hedningerne skal prise og rose sig selv, men
i det velsignede afkom. Denne mening er ret, al den stund
den hellige Paulus også udlægger dette sådan, at hedningerne højlig skal rose sig og prise sig salige, som herrer
over himmel og jord, som han siger i Ef 1, 3: ”Lovet være
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Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse”.
Denne mening vil uden tvivl også nogle af jøderne,
som er forstandige og lader sig sige, og som i al fald tror
de dødes opstandelse, antage. For fordi deres fædre ikke
har opnået opfyldelsen af forjættelsen om de legemlige goder, vil de nødvendigvis måtte indrømme os, at denne forjættelse er at forstå om en anden velsignelse, end om dette
usle og elendige liv, hvori ellers de ugudelige er rigere og
har mere lykke end de fromme.
Men efter at vi nu har forklaret betydningen af ordet at
velsigne og dets natur, skal man også betragte, hvad der
står derhos: I DIT AFKOM. Alle folk vil velsigne sig og
stolt rose sig af, at de er salige, velsignede og overøste med
alle åndelige gaver. Men hvordan skal de rose sig? Skal de
rose sig af sig selv? Nej, men de skal rose sig af sejren over
døden, af at synden er udslettet og ophævet, og at det evige
liv er dem skænket, ikke for deres fortjenestes eller retfærdigheds skyld, men i dit afkom. Og de arme syndere skal
ikke rose sig af eller pukke på, at de i sig selv er rosværdige og retfærdige, men skal rose sig af, at de er hellige,
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forløste og rensede med Kristi blod, og fra mørkets rige er
blevet sat over i lysets rige.
Jøderne derimod vil fare højt frem, vil være stolte og
hovmodige af sin visdom, styrke, magt og store rigdom.
Men dette bringer ikke forjættelsen af denne velsignelse
med sig, men lærer, at man skal rose sig i Herren, som Jeremias også såre skarpt indskærper imod jødernes medfødte hovmodighed, som altid er blevet sporet hos dem.
På denne måde forkaster vi og støder tilbage vore gerningshelliges falske fortrøstning, som de sætter til sine
klosterløfter eller munkene til sine kutter. For selv de allerstørste helgener, om det så end er Paulus eller Peter
selv, må ikke rose sig af sine gerninger, om de end havde
opvakt døde, som Paulus i Fil 3, 4 så lidt roser sig af sin
farisæiske retfærdighed og andre gaver, som han der opregner, at han agter det alt sammen for skarn mod ypperligheden af kundskaben om Kristus Jesu vor herre.
Derfor er al ros udelukket ved disse ord, som er føjet
til forjættelsen: I dit afkom; for dette afkom borttager al
anden velsignelse og ros for egen retfærdighed, og giver
os sin retfærdighed; det er, retfærdigheden ved troen på
Kristus, retfærdigheden af Gud ved troen, Fil 3, 9. Derfor
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vil, siger Gud, alle folk ikke rose sig i nogen anden, end i
det afkom; for i ham er alle kundskabens skatte, retfærdighed og hellighed, og hvad priseligt og rosværdigt, der findes hos dem, det har de ene og alene ved dette afkom. Som
Paulus siger i 1 Kor 1, 30: Kristus Jesus er blevet os visdom fra Gud og retfærdighed og helliggørelse og forløsning, at, som skrevet står: Den, som roser sig, skal rose sig
i Herren; han er vort liv, vor frelse og vor fred, Joh 11, 25:
jeg er opstandelsen og livet, den, som tror på mig, om han
end dør, skal han dog leve.
Abraham var prydet med mange skønne og herlige dyder og gaver, som han jo skulle erkende og prise. Men for
Gud har han ingen ros; for al ros er frataget alle hans dyder. Hvor meget mere skal vi da dømme sådan om andre
hellige, hvor megen fortjeneste de end har, enten helt eller
delvis (congruo - condigno). For Gud velsigner Abraham
alene i dette afkom og vil, at også vi skal velsignes og velsigne os selv i dette afkom; det er, vi skal rose os af den
og være fuldt forvisset om, at dette afkom er vor og med
alle sine goder og himmelske skatte tilhører os.
Dette har Burgensis, der blev omvendt fra jødedommen til den kristne tro, også set, idet han siger, at det ord
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velsigne indeslutter i sig den, der giver velsignelsen, og
ikke folkene, men Abrahams afkom, sådan at denne er hovedgrunden for denne velsignelse og tilvejebringer den.
Ja, han giver ikke alene denne velsignelse, men han er selv
velsignelsen; for af ham og i ham er vi de velsignede og
salvede, og enhver enkelt iblandt os kan rose sig og sige:
Kristus er min rette velsignelse, min salvelse, mit liv og
min salighed, fordi jeg ved troen hænger ved ham. Af
denne velsignelsens herre kaldes jeg en velsignet, og kalder mig også selv sådan.
Sådan skal man omhyggelig mærke og overveje det
hebraiske sprogs måde i dette ord ”velsigne”: alle folk skal
velsigne sig selv; for det betegner troens faste og stærke
tillid og rette art, at jeg nemlig skal være fuldt forvisset om
og ikke tvivle på, at jeg er velsignet, og kan sige om mig
selv, at jeg er levende, retfærdig, salig og velsignet; for
ellers gør jeg uret mod Abrahams afkom, den herre Kristus, af hvem jeg har livet og saligheden. For forjættelsen
beror jo ikke på min fortjeneste eller mine gerninger, men
på Abrahams afkom. Af ham velsignes jeg, når jeg griber
og tilegner mig ham ved troen; da hænger atter velsignelsen ved mig og udbreder sig gennem hele legemet og hele
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sjælen, så også legemet bliver levende og saligt ved det
samme afkom.
Det begynder i dette liv ved troen, idet sjælen, som ligger i dødens og syndens angst, oprejses og får livets og
salighedens trøst. Snart derefter, i de dødes opstandelse,
vil legemet også følge sjælen efter uden nogen forhindring
og blive fuldkommen levende, salig og forklaret, og ligedannet med Kristi herlighedslegeme, Fil 3, 21.
Men denne fortrøstning og hellige ros forhindres
mangfoldig i os. For på grund af arvesynden fødes en gruelig jammer med os, som vi er undfangede i, nemlig hovmodighed og formastelighed, at menneske forlader sig på
og hovmoder sig af sine egne kræfter, sin visdom, magt og
rigdom.
Derfor er intet lettere for kød og blod end at velsigne
sig selv og hovmode sig for Gud af sin egen retfærdighed
og hellighed. men denne kødets velsignelse må man
dæmpe og døde som en såre fordærvelig gift, og vi må
også, førend vi gribe denne velsignelse, betænke og erkende den forbandelse, ved hvilken vi er druknet i synder
og vantroens gruelige fordærvelse, gudsbespottelse, tryghed og utallige andre syger og onde lyster.
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For fordi Gud forjætter, at folkene skal velsignes, viser
han, at de forud er forbandede. For det siger Gud ikke forgæves, men giver derved at forstå, at de mangler velsignelsen og fattes den ros, de skal have for Gud, Rom 3, 23.
Dette må være følgen deraf, og ingen kan slippe forbi, som
også Paulus underkaster sig under denne dom, når han siger i 1 Kor 4, 4: vel er jeg mig ikke noget bevidst; men
derved er jeg ikke retfærdiggjort.
De gerningshellige og hyklerne derimod ser og tænker
slet ikke derpå, tror heller ikke, at de er forbandede, ligesom farisæeren i Luk 18, 11 med stor stolthed roser sig og
siger: Jeg er ikke som andre mennesker. Derfor kommer
heller ikke velsignelsen dem ved, om de end altid fører den
i munden og velsigner sig selv; men i sig selv og ikke i
afkommet. Men dette er en djævelsk og forbandet velsignelse, og profeterne kæmper altid hårdt imod denne velsignelse, og kalde den løgn, forfængelighed, afguderi,
trolddom, sandsigeri osv. Derfor siger Paulus i Gal 3, 10:
Så mange, som holder sig til lovens gerninger, er under
forbandelsen. Deraf følger da, at alle folk, fordi de mangler velsignelsen, er under forbandelsen og synden, så al
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verden skal være skyldig for Gud. For Skriften har indesluttet alt under synd, at forjættelsen ved Jesu Kristi tro
skal blive givet dem, som tror, Gal 3, 22. Alt dette og meget mere sådant er udsprunget af denne forjættelse, ligesom af en såre fuld brønd.
Men disse den guddommelige doms ord er ikke kødet
og fornuften særlig behagelige; for syndernes bekendelse
flyr alle mennesker, også de, som åbenbart er ugudelige
og misdædere. Men især kan hyklerne såre vanskelig finde
sig i, at, når de hører evangeliets lære, deres synder og
ugudelige væsen revses. Velsignelsen kan de alle sammen
godt lide, roser sig også deraf; men at man siger, at de for
syndens skyld er fordømt og forbandet, kan de ingenlunde
tåle, ja, hvad mere er, de hader og forfølger endnu dertil
på fjendtlig vis alle dem, som lærer og revser synden.
Derfor skal vi vide, at denne tekst ikke angår dem, som
er mætte, genstridige og opblæste og stolte på grund af sin
egen retfærdighed, men dem, som er ydmygede og bedrøvede, hvem deres synd plager og gør angst og bange; som
føler Guds vrede og forbandelse, som går over de forbandede og arme syndere. Om disse end har retfærdighed, visdom og andre gaver, må de dog bekende, at disse gaver
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intet andet er end kun ydre masker og skygger; derfor klager de over, at de blandt alle mennesker, som lever på jorden, er de allermest usle og elendige, påkalder derfor Gud,
at han vil være dem nådig og barmhjertig. Sådan var David
såre mægtig og rig, og dog, fordi han vidste, at han var
underkastet Guds vrede, synden, døden og Djævelens
magt, tænkte han: Hvad gavner mig al verdens guld og
gods, al den stund det ikke bringer mig velsignelsen, heller
ikke bringer mig hverken liv eller evig salighed.
Sådan går det med alle folk, der erkender sig for at
være fordømte og har et ængstet og sønderknust hjerte, tillige har dødet fortrøstningen til sine gaver og egne kræfter;
om end disse vandrer i Helligåndens skønne gavers store
pragt og herlighed, sådan som David og flere andre har
gjort, holder de sig dog for arme, elendige og forbandede
mennesker, for de fornemmer syndens store kraft og føler
hos sig skrækken for Helvede og Guds vrede. Derfor skal
man foreholde disse bedrøvede hjerter denne forjættelse,
ligesom jo profeterne heraf har taget alle sine trøstelige
prædikener.
I Det Nye Testamente har vi denne forjættelse såre
herlig og tydelig forklaret. For den hellige apostel Paulus
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forklarer i Gal 3, 16 såre skønt, hvem dette afkom er, og
siger, at det er Kristus, uden tvivl ved Helligåndens oplysning, som lærte ham dette. For jøderne, og almindelighed
al kødets visdom, forstår slet intet deraf, vil heller ikke på
nogen måde indrømme, at dette ene afkom er den herre
Kristus.
Dernæst er i Det Nye Testamente også dette klart og
tydelig fremstillet, at dette Abrahams afkom er sand Gud
og sandt menneske. Han er menneske; for han er blevet
kød og er Jomfruens søn. Dette nægter jøderne ikke, al den
stund han jo er Abrahams afkom. Men at han også er Gud,
beviser denne velsignelse; for alle folk er under forbandelsen, ligesom også alle andre skabninger. Derfor er han ingen skabning, er heller ikke kommet af hedningerne, ellers
var også han forbandet. Han velsigner ikke alene andre,
men er også i sig selv velsignet, så ved dette afkom hele
verden velsignes. Dette kan ikke siges om nogen hedning.
For det har aldrig nogensinde noget menneske med rette
turdet anmasse sig, at han skulle kunne velsigne og forløse
fra døden sig og andre.
Derfor indprenter Burgensis såre godt, at velsignelsen
alene kan komme fra skaberen og ikke fra nogen skabning,
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hvorfor da han, som giver velsignelsen, må være sand
Gud. For at forløse alle folk fra forbandelsen, er en guddommelig gerning, intet menneske eller engleværk. Og sådan er dette afkom sand Gud og sandt menneske i én person. Menneske er han; for han er af Abrahams afkom; men
Gud er han, fordi han bringer velsignelsen.
For det tredje må han også være et sådant menneske,
som er født uden synd. Her er nu vor tro først ret underfuld. Vi tror, at han er sandt menneske, og dog ikke født af
menneskeligt blod. For han er ikke undfanget i arvesynden, og velsignelse og forbandelse kunne ikke bestå samtidig hos hinanden, hvilket måtte ske, om han var undfanget i synd. Derfor har Jomfru Maria ikke på naturlig måde
undfanget dette afkom, er heller ikke en sådan moder, som
ellers alle folks mødre er. Hun måtte være moder og føde
et nyt menneske; men hun var en ren moder og jomfru,
som undfangede, ikke af en mand, heller ikke af en god
eller ond engel, men af Helligånden, Luk 1, 35.
På denne måde har Paulus, Esajas og de andre profeter
flittig overvejet denne tekst, og har ikke faret den så løselig over, som vi gør, men har med flid læst forjættelsen.
For når Gud taler, taler han så store, høje ord, at himmel
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og jord ikke kan begribe dem. For han taler om de største
ting, som overgår al verdens hele forstand, nemlig at alle
folk er under synden, døden og den evige fordømmelse.
Og dette kan enhver af daglig erfaring lære af sig selv. For
vi føler og fornemmer alle stor fare, utallig jammer og
elendighed, som er hårdere og tungere, end døden selv; årsagen kender vi ikke; langt mindre kan vi se, hvorfra forløsningen må komme.
Denne vises os her i denne forjættelse, som vidner, at
alle folk er under forbandelsen og Djævelens magt, og dog
tilbyder dem forløsningen, hvis de erkender sin jammer og
ikke forsager, men tror på afkommet og velsigner sig for
hans skyld, roser sig af livet og enhver for sig antage forløsningen med ret tro og siger: Jeg er nu ikke længere nogen synder, men er retfærdig, er ikke forbandet, men velsignet ved Abrahams afkom, som er sandt menneske, født
af Abrahams afkom, og tillige sand Gud.
Denne velsignelse er så mægtig og kraftig, at den kan
udslette og ophæve både døden og al forbandelse, som vi
har fået af arvesynden.
Og dette er en stor, uendelig herlighed for den arme
menneskeslægt, at Gud ingensteds antager sig englene,
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som der siges i Hebr 2, 16, men antager sig Abrahams afkom. For det havde ikke været vanskeligt eller umuligt for
Gud, at bringe sin søn til verden uden moder; men han
ville bruge det kvindelige køn dertil.
Sådan havde han også pludselig kunnet skabe et legeme af jomfruen, ligesom han gjorde Adam, det første
menneske, af jordens støv og byggede Eva af hans ribben;
men det behagede ham ikke her; han overholdt den orden,
som han selv havde gjort; for en kvinde er sådan skabt, at
hun kan undfange og gå frugtsommelig i ni måneder og så
føde børn. Derfor ville han også lade sin søn undfanges,
bæres og fødes i en kvindes liv, og ikke lade ham gøres af
jordens støv eller fødes af mands sæd.
Dette er sandelig en stor trøst, at det ikke har behaget
Gud, at hans søn skulle blive menneske af noget andet stof
end af den menneskelige slægt, så han kunne blive vor
broder og pryde os med så stor herlighed, at vi har en Gud,
som er født til menneske i vort kød og blod.
Og dette er så store og høje ting, at man ikke kan fatte
og begribe dem på nogen anden måde end med troen, som
i os vækker sådan åndelig trøst og tillid, at vi kan tro fast,
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at vi har evig fred i himlen og på jorden, ganske vist ikke
for vor skyld, men i Abrahams afkom.
Men her må man bortskaffe og lade fare al formastelig
indbildning om egen retfærdighed, og omhyggelig adskille dette afkom fra alle gerninger. For Abrahams afkom,
undfanget af Helligånden, er ikke min gerning; men vor
retfærdighed og afkommet er to forskellige ting. Gerningerne kaldes vel også en velsignelse og er det også, som
der står i Joh 14, 12: Den, der tror på mig, skal gøre større
gerninger end disse. Men da først er de i sandhed gode, når
denne velsignelse først er der.
Men velsignelsen af dette afkom er ikke vor, men en
fremmed gerning. Retfærdiggørelsen skal man derfor ikke
tilskrive hverken lovens retfærdighed eller de pavelige bestemmelser; men i Kristus Jesu, vor forløser, vil jeg velsigne mig selv, så den, som roser sig, skal rose sig i Herren, 1 Kor 1, 31, og som der står i Sl 105, 3: Ros jer af hans
hellige navn. Lad os heraf rose os med evig trøst og glæde!
Hidtil har vi talt om meningen af denne tekst, hvordan
der i den udtrykkelig tales om troen på Kristus, Abrahams
afkom, sådan, at her al værdighed og fortjeneste af gerninger ganske udelukkes og forkastes, eftersom teksten klart
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siger, at alle folk, om de end i sig selv er forbandede og
uden al værdighed og retfærdighed, dog alligevel skal velsigne sig selv med fremmed velsignelse.
Sådan er al velsignelse uden for denne velsignelse fordømt, dertil også al visdom, retfærdighed, magt og alt,
hvad mennesket har efter sin oprindelse og fødsel fra
Adam. For om det end går os vel og lykkelig med al verdens gods og ære, så er dog al sådan legemlig velsignelse
fordømt, fordi forbandelsen bliver bestående hos mennesket, og intet menneske har den ære, magt eller ros, at han
derfor kan undtages derfra; for alle folk betyder alle mennesker.
Alt dette stemmer ret og vel med vor lære om retfærdiggørelsen og om troen, som papisterne fordømmer og
forfølger som vildfarende og kætterske; spotter os og kalder os ”Solarios” [substantiv dannet af det latinske ord
for ”alene”], fordi vi alene tilskriver troen retfærdigheden.
Men nu kommer denne lære oprindelig ikke fra os;
men vi har øst den af denne og andre lignende forjættelser,
ved Kristi Ånds oplysning; for her forkastes åbenlyst al
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indbildning og tillid til gerningernes retfærdighed, og retfærdigheden, livet og saligheden sammenfattes og indesluttes i denne ene velsignelse, som kommer ved Abrahams afkom.
Men fordi de så frækt modsiger den åbenlyse sandhed,
må vi også tale lidt med dem om deres lære, hvori de nægter, hvad denne forjættelse bringer med sig, og indfører en
sådan lære, som er vores lige modsat, tilligemed en ny fortolkning, som de nylig har opdigtet for dermed at besmykke sin vildfarelse.
For retfærdigheden tilskriver de ikke de blotte og bare
gerninger, men gerningerne og troen i forening, fordi de
ser, at de er grebet i en åbenlys og skændig vildfarelse,
nemlig at de har lært alene om gerningerne og det om menneskesætninger, uden tro, at man ved dem kunne blive retfærdig. Derfor drejer de nu lidt på sig og kræver, i stedet
for sin menneskesætning, til retfærdiggørelse gerninger,
nemlig lovens retfærdighed. Men fordi heller ikke dette
endnu er nok til at afryste den skam, som med rette ligger
på dem, tager de nu den udvej, at de sammenflikker troen
og gerningerne og siger, at hverken gerningerne alene eller troen alene, men troen i forening med gerningerne gør
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retfærdig; for troen uden gerninger, siger de, er en død
ting.
Så lad os da nu prøve dette lidt, at de siger, at troen
alene ikke retfærdiggør. Ovenfor har vi set, at vi ved troen
alene holdes og erkendes for retfærdige, hvilket bekræftes
og bevises af denne tekst, hvori der siges, at folkene skal
velsigne sig, ikke i sin visdom og retfærdighed, heller ikke
i loven, men i velsignelsen af Abrahams afkom, det er i
Kristus Jesu, som er blevet os visdom af Gud, og retfærdighed og helliggørelse og forløsning, 1 Kor 1, 30.
De derimod siger, at troen alene ikke retfærdiggør,
men troen i forening med gerningerne. Til denne forsætning føjer de en listig forklaring eller indskrænkning, og
siger sådan: om vi end kræver gode gerninger som fornødne til salighed, så lærer vi dog alligevel ikke, at man
skal forlade sig på gerningerne. Denne djævel er listig nok,
men udretter dog intet dermed, om han end kan strø sand
i øjnene på de enfoldige og uerfarne og på fornuften og
forføre dem derved.
For står det fast, at fortrøstningen til gerningerne forkastes og fordømmes, så gælder jo gerningernes retfærdighed slet intet, al den stund det er umuligt, at der kan værre
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sand retfærdighed hos mennesker, uden at tillid og fortrøstning dertil finder sted, også efter Guds bud, hvori der
forbydes os at lyve og anse dette for ingen retfærdighed at
være, som dog i virkeligheden er en retfærdighed; for jeg
skal jo dog ikke sige, at den er en synd. Men er der nogen
gerningernes retfærdighed, sådan som de siger, at troen
uden gerninger intet er, da skal jeg efter Guds ord og bud
mene og sige, at dette virkelig er en retfærdighed, og tro,
at såfremt jeg vil blive salig, er denne retfærdighed tilstrækkelig til at erholde saligheden og det evige liv.
Derfor er det jo bedrageri og løgn, at de lærer, man
ikke skal forlade sig på gerningerne. Det modsatte må man
sige, nemlig at med gerningernes retfærdighed følger nødvendigvis tilliden til dem. For al retfærdighed og sandhed
bringer med sig fortrøstningen, som er retfærdighedens
indre kraft og væsen, begyndelse og ende.
Sådan kan retfærdigheden i det borgerlige og huslige
liv heller ikke være uden fortrøstning og tillid til den.
Hvordan kan man da nægte dette ved den retfærdighed,
som skal være en retfærdighed for Gud? I det huslige liv
må jeg være vis på, at denne kvinde er min ægtehustru og
dette barn mit. I det borgerlige liv skal jeg også være vis
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på min øvrighed, hvem der er, som jeg er underdanig,
hvem der er mine medborgere, som sammen med mig er
statens love underkastede. Her må jeg sandelig ikke tvivle
eller vakle. Ja, hvad endnu mere er: hertil hører en sådan
standhaftighed og vished, at jeg ikke må tage i betænkning
eller vægre mig ved at hengive legeme og liv og alt mit
gods, hus, hustru og børn, for derved at beskytte og redde
øvrighed og medborgere. Men tvivler jeg endnu på, om
dette er min ægtehustru, min fader, mit barn, min fyrste
eller medborger, så er det da ikke min hustru eller min fader eller søn eller min fyrste osv., og sådan ophæves derved både den huslige og borgerlige retfærdighed. Sådan
må der altså ved enhver retfærdighed og sandhed, også i
det borgerlige og huslige liv, være en tillid og fortrøstning,
som hænger derved som dens rette, egentlige væsen.
Når nu papisterne siger, at de lære gerningernes retfærdighed, og dog tillige også siger, at man ikke skal forlade sig på gerningerne, da modsiger de sig selv og bekender, at gerningernes retfærdighed slet intet er. Sådan går
det jo også i det huslige liv. Tvivler du her endnu angående
denne kvinde, om hun også er din ægtehustru, så er hun
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ikke din ægtehustru, men en skøge. For ved enhver retfærdighed, ikke alene de kristnes, men også hedningernes og
muslimernes, må der være vished og overbevisning. En
muslim er vis på sin hustru, sit hus, sine tjenestefolk og sin
kejser osv. Sådan må også en kristen slutte og være vis på,
at hans gerninger behager Gud og er gode, hvad enten de
sker i kirken, i det huslige eller borgerlige liv. Og det er et
sandt bedrageri, når modstanderne lærer, man skal gøre
gode gerninger og dog alligevel ikke forlade sig på dem.
For hvoraf kommer ellers profeternes prædikener: De tilbeder sine hænders gerninger, Jer 1, 16, og flere sådanne,
uden alene deraf, at alle, som vil blive retfærdige ved sine
gerninger, i virkeligheden er afguderiske mennesker? For
de kan ikke bare sig for at forlade sig på gerningerne.
Hvorfor forrettede jeg så tungt arbejde i klostret? Hvorfor
pinte og plagede jeg her sådan mit legeme med faste, vågen og frost? Fordi jeg ville være sikker og forvisset om,
at jeg ved sådanne gerninger skulle få syndernes forladelse.
Derfor skal du svare en papist sådan: Du modsiger dig
selv, og hvad du foregiver i din lære, strider stik imod hinanden. Du lærer gerningernes retfærdighed, og vil dog
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ikke have, at man skal forlade sig derpå, da jo dog enhver
retfærdighed nødvendigvis i sig indeslutter tillid, men mistilliden er det bevis, hvoraf man kan slutte, at der ingen
retfærdighed er til stede. Men sætter du din lid til gerninger, da er du jo en afgudstjener.
Er nu ikke det at lære sådanne ting, som strider stik
imod hinanden? For hvem kan her ikke se, at de slår sig
selv slemt på øret? Retfærdiggørelsen ved troen indrømmer de snart, snart nægter de den atter, ganske vist ikke i
ord, men i gerning, fordi de siger, at troen i forening med
gerningerne gør retfærdig; og dog vil de har tilliden til gerningerne udelukket.
Og hvad de forhen unyttig har opdigtet og foregivet
om menneskesætninger og lovens gerninger, forkastes
også ved deres egen dom og bekendelse, og gælder slet
intet. Men efter at de har grebet og fået fat på det ord tro,
sådan at de nægter og siger, at troen alene ikke er nok til
salighed, men indfletter gerningernes fortjeneste tillige,
mister de nu også troen tilligemed gerningerne.
Men derfor anfører de teksten i Luk 17, 16, hvor Kristus siger: Når I har gjort alle ting, som jer er befalet, da
sig: Vi er unyttige tjenere; for vi gjorde det, som vi var
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skyldige at gøre. Dermed forsvare de sin lære, at man ikke
skal forlade sig på gerningerne, men støder derved atter
skammelig an. For netop dette, som de mener tjener dem
til at bekræfte deres lære, svækker og omstøder den ganske. For Kristus forkaster og fordømmer her ikke alene
fortrøstningen til gerninger, men også al retfærdighed og
fortjeneste ved dem. For skal man sige, at gerningerne intet nytter, så følger jo deraf med nødvendighed, at de ikke
er retfærdigheden, heller ikke kan hjælpe til det evige liv,
men er ganske og aldeles udygtige og intet.
Derfor forkastes ganske al tillid, retfærdighed, visdom
og hvad mere der er af gerninger, og det er falskt og løgn,
at vi bliver retfærdige ved tro og gerninger i forening; men
det velsignede afkom alene forløser fra døden, han giver
retfærdighed og evigt liv, når man i troen griber og modtager det.
Vi siger bestemt ikke, at man ikke skal gøre gode gerninger; men det revser vi, at modstanderne sammenblander troen, som gør retfærdig, og gerningerne af dem, som
forhen er blevet retfærdige ved troen. Ganske vist hører
troen og de gode gerninger sammen, og er sådan forbundne med hinanden, at man ikke kan skille det ene fra
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det andet; men dog er det troen alene, som griber velsignelsen. Derfor lærer vi, at troen alene gør retfærdig; for
denne alene velsignes; gerningerne derimod har ikke
denne ros, at de skulle kunne give velsignelsen, men er
kun frugter af den person, som er velsignet.
Og dette er vor retfærdighed, som kommer ved troen,
om hvilken man ikke skal tvivle, og som man heller ikke
skal sige er udygtig eller forgæves, så vi ikke skulle hører,
hvad der står i Es 5, 20: Ve dem, der kalder det onde godt.
Derfor skal jeg ikke sige: Jeg har velsignelsen, derfor er
jeg udygtig; men jeg skal sige, at jeg i sandhed er hellig,
retfærdig og velsignet, ikke på grund af min egen, men på
grund af en fremmed retfærdighed, som jeg kan holde op
imod Guds vrede og dom, og kan være vis på, at Gud ikke
kan fornægte sig selv eller gøre sig til løgner, heller ikke
forkaste sin søn, Abrahams afkom. Derfor holder jeg mig
med fuldkommen tillid og uden nogen tvivl for retfærdig
og en arving til det evige liv.
Og i denne forjættelse indeholdes næsten hele den
kristne lære, dertil Kristi menneskebliven og retfærdiggørelsen, med undtagelse af sakramenterne, som blev forklarede siden, da Kristus var kommet. Dertil finder man i den
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også en gendrivelse af den papistiske lære, ikke alene om
menneskesætninger og gerninger, men også om troen og
gerningerne i forening, hvormed de så hårdt strider imod
os, vi som sådan lærer om troen, at den alene er retfærdigheden. Og denne sætning bliver stående fast, at troen alene
gør retfærdig. For her forkastes og fordømmes aldeles al
anden tillid hos alle mennesker, og der tales kun om tillid
til Abrahams afkom.
Derfor vil vi imod modstanderne slutte og sige: Jeres
retfærdiggørelse, hvori I lærer, at gerningerne og troen må
virke i forening, er en løgn; for I modsiger jer selv. I sætter
en retfærdighed af gerninger, og nægter dog tilliden dertil;
men når denne ophæves og borttages, da må nødvendigvis
også retfærdigheden selv ophæves. For forvisningen og
tilliden er retfærdighedens liv og hele væsen.
Men derimod er det den rette, sande retfærdiggørelse,
når jeg ved troen er vis på, at det velsignede afkom bor i
mig, ved hvilken jeg velsigner mig. Og man skal ikke tvivle
eller mene, at denne velsignelse er intet og forgæves. For
Abrahams afkom lader mig ikke være udygtig, men bevirker, at jeg bliver fuld af god frugt, som der står i Joh 14,
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12: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger,
jeg gør.
Men modstanderne forekaster os også det, der på dette
sted i teksten står: Fordi du har gjort dette; ligeledes: Fordi
du adlød min røst; heraf synes det jo at følge, at Abraham
med sine gerninger fortjente velsignelsen. Derfor, siger de,
må jo dog også vore gerninger fortjene noget. For dette
følger af disse ord, at Gud siger: jeg vil velsigne dig, fordi
du adlød min røst. Som om han ville sige: jeg ville ikke
velsigne dig og de andre, hvis du ikke havde været mig
lydig. Dermed forsvarede de sig og holder det som en jernmur imod det, som vi hidtil har sagt, og kan derved let strø
sand i øjnene på enfoldige og uerfarne mennesker. Hvordan går det nu, siger de, med det, som du sagde: alle folk
skal velsigne sig i Abrahams afkom; ligeledes: gerningernes retfærdighed må fordømmes? Moses siger her det
modsatte, nemlig: fordi du gjorde dette; fordi du adlød.
Deraf følger jo åbenlyst, at velsignelsen gives Abraham,
fordi han adlyder og gør, hvad der var ham befalet. Men
nu er jo at adlyde også at gøre gerninger; derfor får vi velsignelsen ved gerninger.
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Derpå svarer jeg, at der i denne tale indeholdes to
spørgsmål. Det første er, om vi bliver retfærdige ved gerninger; det andet er, om Gud gør store gerninger og undere
for de udvalgtes skyld, fordi de nu allerede er hellige og
retfærdige ved troen. Om det første spørgsmål handler vi
her, nemlig om vi fortjener retfærdiggørelsen ved gerninger eller får den uden fortjeneste af Guds nåde og barmhjertighed, som en gave. Men derom spørges ikke, om
den, som allerede er retfærdiggjort ved nåden og troen fortjener eller af Gud erholder, at Gud for hans skyld gør undere og store, herlige gerninger, ligesom han jo fører sine
hellige underlig og pryder dem på mange slags og underfuld vis.
Disse to spørgsmål sammenblander de og roder sammen af djævelsk ondskab, da de dog ikke hører sammen,
men må adskilles vidt fra hinanden. Og sådanne lærere hader og forkaster man med rette; for de forfører det stakkels
folk med purt bedrageri og gør ingen forskel mellem de
sager, hvorom talen er. For en retskaffen lærer og dialektiker sømmer det sig for, at han først ret og klart viser,
hvad det er, hvorom han vil tale, og smukt forstår at adskille og dele det, men dernæst at han fremfører sine
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grunde og uddrager sine slutninger. De første to stykker
gør ikke modstanderne, men sætter uden videre sin sætning og slutter straks deraf, hvad de vil, uden nogen oplysning og adskillelse. Med denne uorden kan de ikke lære
noget ret eller rigtigt, men forvirrer og forfører kun stakkels enfoldige hjerter.
Men vort spørgsmål er dette, om en arm synder kan
fortjene retfærdigheden ved gode gerninger alene eller
ved gode gerninger og troen i forening, eller om troen
alene, uden gerninger, gør retfærdig. Fra dette spørgsmål
må man nøje skille det andet, nemlig om Gud for deres
skyld, som allerede er retfærdiggjorte, hellige og arvinger
til det evige liv, gør undere, hvorom Sl 17, 7 taler: ”Vis
din underfulde troskab! Med din højre hånd frelser du
dem, der søger tilflugt for deres modstandere.” For dette
ord forstår de med uret om de Guds undergerninger, der
sker i dem, som allerede har retfærdigheden og Helligånden, er Guds børn og arvinger, så de altså sammenblander
deres gerninger, som først skal blive retfærdige, og deres,
som allerede er det.
Men hvorfor svarer de ikke meget mere på, om Abraham blev retfærdig og fik det evige livs arv derved, at han
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ofrede sin søn? For dertil svare vi nej, og vor grund er den,
at han blev retfærdiggjort ovenfor i kap. 15. Og teksten
siger her, at Gud prøvede Abraham, siger ikke, at Gud retfærdiggjorde Abraham, for han havde allerede forhen fået
syndernes forladelse og retfærdighed ved troen, idet Moses siger: Abraham troede på Herren, og det blev regnet
ham til retfærdighed. Her står der ikke: Fordi du gjorde
dette; fordi du adlød mig osv.
Derfor gælder modstandernes mening og bevis intet;
men dette er den rette mening af disse ord: Du har gjort en
underfuld gerning, fordi du er retfærdig; så vil jeg nu også
gøre en underfuld gerning med dig: jeg vil ved dit afkom
give alle folk velsignelse. Derved retfærdiggøres Abraham
ikke; for hvad kommer alle folks velsignelse ham ved, og
den er det jo ene og alene, som her menes med disse ord:
Jeg har svoret ved mig selv osv.
Sådan lød denne forjættelse ikke til Abraham for at
gøre ham retfærdig, men den er ligesom en belønning og
et skønt smykke, som Gud føjer dertil, for derved at vise,
at han vil skænke de troende og dem, som påkalder ham,
store, rige gaver og velgerninger. For det er jo en stor ting,
at Abraham er troens, velsignelsens og dertil den herre
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Kristi fader. Dette er store, utrolige gaver; men derved bliver han ikke retfærdig; for han er velsignet allerede før,
end velsignelsen over alle folk forjættes.
Det er noget ganske andet, når Gud giver sine hellige
store undere og gaver, end når han retfærdiggør dem og
tager dem til nåde. Kristus har i Joh 16, 23 forjættet sine
troende, at alt, hvad de beder Faderen om, skal de få. Ligeledes: Den, der bliver i mig, skal bære megen frugt, Joh
15, 5. Men ved sådanne gerninger, som de får af Faderen,
bliver de ikke retfærdige, ligesom vinstokken ikke bliver
vinstok først ved frugten, men allerede før er det.
Derfor indrømmer vi dem dette, at Gud gør dem godt,
som er blevet retfærdige, belønner dem og pryder dem
med store, underfulde gerninger. Men alle disse gaver og
gerninger ville ikke skaffe dem syndernes forladelse og
Guds nåde, hvis ikke den forhen var i de troende; men just
fordi de hellige er i Guds nåde og har Helligånden, er de
duelige til alle gode gerninger. Var Abraham ikke retfærdig og ikke prydet med Guds nådes og barmhjertigheds
herlige gave, og ikke fuld af retfærdighed og tro, da havde
han aldrig ofret sin søn, havde heller ikke fået denne ære,
hvorom denne tekst taler.
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Sådan beder jeg daglig, at Gud vil styrte tyrken og paven og træde dem under fode; men ved denne bøn bliver
jeg ikke retfærdig; ja, var jeg ikke retfærdig, ville jeg ikke
bede. Men jeg føler og erfarer, at denne min og hele kirkens bøn driver muslimerne, paven og hans tilhængere tilbage og holder dem i tømme, og det er en stor Guds velgerning, at derved modstandernes rasende vrede, hvormed
de dag og nat øver og prøver, hvordan de blot kunne udgyde uskyldigt blod, afslås og forhindres.
Men dog gør denne bøn ingen kirke; men kirken opsender bønnen, hvorved den vinder denne underfulde sejr
imod Djævelens listige anslag, fordriver de onde engles
grusomme tyranni og modtager de gode engles beskyttelse. Dette er de helliges gerninger og fortjenester,
hvorom Kristus siger i Joh 14, 12: Den, der tror på mig,
skal gøre større gerninger end disse.
På denne måde taler Gud også her med Abraham. Du
har, vil han sige, gjort denne store, herlige gerning, har
været mig lydig; derfor se, jeg vil nu også pryde og benåde
dig med et herligt, stort under, ikke for at du derved skal
blive retfærdig, men for at du skal vide, at Gud har sine
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hellige kær, at han ikke alene vil kalde dem og retfærdiggøre dem, men også gøre dem store og herlige.
Sådan gør de, som er retfærdige, store undere; men de
bliver ikke retfærdiggjorte ved disse undergerninger. Sådan har Paulus denne ære og ros, at han er hedningernes
lærer, Rom 11, 13. Sådan roser vi os af sejr mod Satan og
hans lemmer, at de intet formår mod os; men ved denne
ros bliver vi ikke retfærdige. For Gud elsker sine hellige
sådan, at han finder behag i alt, hvad de gør, pryder og
belønner det, ikke på grund af gerningerne i sig selv, men
ved troen på Abrahams afkom, som er virksom og kraftig
til at bevise sig i alle slags dyder.
Kunne nu de retfærdiges gerninger og troen skilles fra
hinanden, hvilket de ikke kan, så var de i sandhed udygtige, og man måtte sige: Vi er unyttige tjenere, Luk 17, 10,
som papisterne siger om sin retfærdighed. For de øvrige
synder, som endnu bestandig hænger ved os, gør gerningerne urene. Men man må tage troen med, da den hænger
ved gerningerne og ikke kan adskilles derfra, og skønt der
endnu bliver mangel og skrøbeligheder tilbage, så opsluges og borttages dette dog ganske og aldeles ved velsignelsen af det forjættede afkom.
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Derfor anbefaler jeg denne tekst til alle fromme
kristne, da den er fuld af rig og mangfoldig åndelig lære
og visdom. Og om nu i udlæggelsen ikke alt er blevet behandlet sådan af mig, som det vel var værd, skal en kristen
læser give min ringe evne skyld derfor. Dog tror jeg, at
dette er hovedstykkerne af de vigtigste ting, hvorom her er
handlet.
Nemlig for det første, at denne tekst såre rigelig og
fuldkomment bekræfter læren om retfærdigheden af troen,
at vi bliver retfærdige ved troen alene; for man må ikke
håbe på nogen velsignelse uden ved Abrahams afkom
alene. For her står klart: Alle folk. Hvor retfærdige, hvor
vise, hvor prydede med herlige gaver de end kan være, bliver de dog, kære Abraham, ikke velsignede på nogen anden måde end ved dit afkom alene, sådan at de velsigner
sig selv ikke i sig selv, men i dit afkom.
Og her beskrives tillige også troens art og natur, nemlig at man med vished må tro, at vi er velsignede, ikke ved
os selv, men ved Kristus, der er vor velsignelse. Derfor
velsigner vi os selv og mener, at vi er dem, hvem denne
velsignelse tilhører; for troen er det, som griber velsignelsen.
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Til denne bestyrkelse og bekræftelse på læren om troens retfærdighed kommer også gendrivelsen af modstandernes lære om gerningernes retfærdighed. For fordi gerningerne ikke er denne velsignelse ved Abrahams afkom,
er det åbenbart, at det må være afguderi og en forbandelse
alt, hvoraf man formastelig venter sig retfærdighed eller
velsignelse ved gerninger.
Dette er hovedstykkerne af vor lære, nemlig at vi siger,
at retfærdigheden kommer alene ved troen, og at vi derhos
revser pavens afguderi og gendriver det for ham. Deraf
følger det jo at papisterne selv ikke forstå, hvad de snakker
om troen og gerningerne, og især skal man revse det hos
dem, at de lærer at tvivle og berøver retfærdigheden dens
rette egentlige væsen, som er tilliden.
Men vi prædiker og lærer af den grund så meget om
troen, for at vi kan vedligeholde fast og urokket den tillid
og faste forvisning, at vi er velsignede ved Abrahams afkom.
Men det skal man også mærke, at Den Hellige Skrift i
denne forjættelse tillige har indhyllet ikke alene Kristi
guddom, men også personernes forskellighed. For Fade-
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ren er det, som giver forjættelsen; men afkommet er Sønnen, som forjættes og derved adskilles fra den, som giver
forjættelsen. Sådan er dette to forskellige personer, den
evige Fader, som forjætter, og den evige Søn, som forjættes. Dette har profeterne skønt udviklet af disse ord. For
de har ikke læst Den Hellige Skrift så koldt og skødesløst,
som vi gør, og især jøderne, hvis tanker kun går ud på en
velsignelse med ord. Sådan siger profeten Esajas i 65, 16:
Den, som velsigner sig på jorden, skal velsigne sig ved den
trofaste Gud; det er, hvor der er en velsignelse på jorden,
vil den være i den rette, sande Gud. Derved viser han sådan, at Abrahams afkom er sand Gud, ved hvem forjættelsen skulle komme, så ikke jøderne skal sige, at vi tilbeder
et korsfæstet menneske. For profeten Esajas siger jo klart,
at det skal være den sande Gud, som ikke skal slå fejl med
sin forjættelse. Af sådanne sprog er mange udsprunget af
denne tekst ligesom af en levende brønd, hvoraf der flyder
levende vand.
Men nu vil vi atter betragte forjættelsens ord og sammenligne dem med de forrige forjættelser. De forrige ord
gentages her med en tilføjelse, hvilket er almindeligt i Den
Hellige Skrift, idet nemlig forjættelserne eller de forrige
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ord gentages, hver gang noget nyt skal komme dertil, hvilket også sker her. Men forskellen består ikke i ordene
alene, men også i selve sagen. Forskellen mellem ordene
er, at han siger: Dit afkom skal eje sine fjenders port. For
ovenfor i 12, 3 sagde han også: Dem, som forbander dig,
vil jeg forbande, hvilket vil sige det samme. Men forskellen i sagen selv består deri, at han her tilføjer en ed, og i
ordet velsigne, idet han nemlig siger, at alle folk skal velsigne sig, og det i Abrahams afkom. Dette gør forjættelsen
ikke alene klarere og tydeligere, men også meget rigere og
herligere.
De andre stykker i forjættelsen kan man let sammenligne med hinanden. For hvad Gud her siger: jeg vil stort
velsigne dig og meget mangfoldiggøre dit afkom, står i
kap. 12, 3 med de samme ord: jeg vil gøre dig til et stort
folk og vil velsigne dem, som velsigner dig. Sådan står der
også i 13, 16: Jeg vil gøre dit afkom som støv på jorden.
Her forandres disse ord lidt, nemlig sådan: jeg vil mangfoldiggøre dit afkom som sand, der er på havets bred.
Ovenfor har jeg vist, at der hermed hentydes til en dobbelt
slags Abrahams afkom, en, der sammenlignes med stjernerne på himlen, hvilket er hedningerne, og en anden, der
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sammenlignes med sandet ved havets bred og jordens
støv, hvilket er de ugudelige.
Den der begærer en videre udlæggelse, gjorde ret og
vel, om han sammenlignede alt dette med profeternes prædikener, men især med Davids Salmer; for han har flittig
eftertænkt denne tekst, som man kan se af Salme 110, hvilken han, som en såre skøn væv, har uddraget af denne forjættelse. For først kalder han Abrahams afkom sin herre,
ja, han sætter ham ved Guds højre, det er, han tilskriver
ham lige magt med Gud selv. For fordi alle folk skal velsignes i ham, må han jo adskilles fra folkene, som alle
sammen er født af Adam og derfor også under forbandelsen. For at borttage synden og døden, at velsigne mennesker og meddele dem åndelige og evige goder, er guddommelige gerninger og velgerninger. Derfor slutter nu David,
at dette afkom, som er født uden mandlig sæd, sidder ved
Guds højre, det er, er lig Gud, fordi han gør sådanne gerninger, som er de guddommelige gerninger lige.
Men fordi han er Abrahams afkom, måtte han også
tage menneskelig natur på sig; for i sin egen natur og sit
guddommelige væsen kan Gud ikke kaldes Abrahams afkom. Dette slutter David først heraf. Dette afkom er Guds
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søn, Gud lig, og en sådan konge, som sidder ved Faderens
højre.
Dernæst siger forjættelsen, at han ikke alene skal herske og regere, men også velsigne. Derfor skal han tillige
også være præst. For her handles ikke alene om riget, men
også om præstedømmet, og det præstelige navn og embede indeslutter i sig Kristi fornemste velgerninger. Og
David tilføjer, oplyst af Helligånden, en ed, ikke til kongemagten, men til præstedømmet, idet han i v. 4 siger:
Herren svor, og det skal han ikke angre: du er præst evindelig osv.; det vil sige: min herre skal sidde ved Guds højre
hånd, dog sådan, at han ikke alene skal herske, men også
velsigne.
Sådan havde David en såre stor erkendelse om Kristus,
det kommende afkom, som skulle komme af hans stamme
og kød, og uden tvivl har han vel erkendt og højlig glædet
sig over, at han fremfor andre konger skulle benådes med
så stor ære og herlighed, da Natan bragte ham denne forjættelse: Af dit livs frugt vil jeg sætte på din trone, Sl 132,
11. For deraf sluttede han, at denne velsignelse skulle
komme fra hans liv og hans afkom, og at Guds søn skulle
fødes af hans afkom.
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Dette budskab tog han imod med glæde, da han hørte,
at Abrahams slægtslinje i Israels folk skulle gå over på
ham, for at dette afkom skulle fødes af hans liv og blod.
Denne ære og herlighed havde han forhen ikke engang
tænkt på, ligesom heller ikke jomfru Maria nogensinde
havde kunnet håbe på denne ære, at hun skulle blive moder
til den herre Kristus; hun havde tænkt, at Abrahams afkom
var adspredt hist og her, og at man ikke med vished kunne
vide, hvilken person forjættelsen sigtede til. Derfor anviste
profeten en bestemt stamme og person den: Af dit livs
frugt, siger han, vil jeg sætte på din trone.
Og dette var visselig stort, at han vidste, at Guds søn
som menneske skulle nedstamme fra ham, og at man af
hans kød skulle vente velsignelsen for alle folk. Han glædede sig derfor ikke alene for sin egen skyld, men for hele
verdens, over at forjættelsen nu var gentaget og henlagt til
hans legeme, så menneskers hjerter fra nu af ikke længere
skulle vakle hid og did eller tvivle på, hvorfra man skulle
vente Israels forløsning.
Derfor skal vi flittig og vel mærke denne Davids ære,
så vi kan lære at skelne mellem kaldelsen, retfærdiggørel-
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sen og herliggørelsen. Der kaldes mange, som ikke retfærdiggøres, og retfærdiggøres igen mange, som ikke sådan
forherliges, som Abraham eller David forherligedes og
indsattes i stor ære. Og dog hører denne Davids ære og
berømmelse ikke med til hans retfærdiggørelse; for Skriften har selv skelnet derimellem og lærer, at Gud forjætter
og skænker dem, som er retfærdiggjorte, store og herlige
gerninger, som opregnes i Sl 149, hvor der i v. 8-9 står:
”De skal lægge deres konger i lænker, deres fornemme i
fodjern. Sådan vil de fuldbyrde den dom, der står skrevet,
til herlighed for alle hans fromme.” Ligesom vi jo læser
om, at nogle hellige har opvakt døde. Alt dette er en særlig
benådelses gerninger, men hvorved de ikke er blevet retfærdige, om de end har været fuldt forvissede om, at være
retfærdige og i nåde hos Gud. For havde de ikke forhen
været retfærdiggjorte, havde de ikke gjort sådanne gerninger.
Dette har jeg i forbigående villet minde jer om på
grund af det tåbelige foregivende, hvorom jeg talte ovenfor: Fordi der siges til Abraham: fordi du adlød min røst
osv., derfor bliver vi retfærdige ved gerninger. For man
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må ikke sammenblande retfærdiggørelsens og herliggørelsens gerninger.
Men hvad der i forjættelsen fremdeles står: Dit afkom
skal eje sine fjenders port, har David udtrykt med disse
ord: Indtil jeg lægger dine fjender som dine fødders fodskammel. Deraf kan man da forstå, at dette afkom skal
have fjender og modstandere, og det mange slags, mægtige og heftige; men dog skal sejren blive hos sandet på
havets bred og hos stjernerne på himlen, men allermest hos
den enbårne søn. For sådan ser vi at det er gået, og at dette
folk har haft store og fordærvelige fjender, men dog
mange store, herlige sejre mod disse fjender, også i timelige og legemlige ting. Sådan læser vi i dommernes og
kongernes bøger, at selv ugudelige konger i Israel, såsom
Akab og Joas, har vundet store, herlige sejre imod filistrene, syrerne, ammonitterne, for dette afkoms skyld, hvis
fjender Gud lægger som hans fødders fodskammel.
Og disse sejre vandt de ugudelige, som sammenlignes
med sandet ved havets bred og jordens støv. Stjernerne på
himlen derimod, det er, de fromme og gudfrygtige har
vundet den rette sejr i åndelige ting. For de har taget de
åndelige porte i eje, det er, har omvendt deres legeme og
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sjæl, som var Djævelens magt underkastede, til troen og
har ødelagt Helvedes porte, Djævelens, dødens og syndens
rige, dertil alle slags trængsel for sjæl og legeme og fået
fred i himlen og på jorden, så de ikke mere forskrækkes
for Helvede og ikke forsager, når synden og loven anklager og truer samvittigheden.
Dette er langt herligere kampe og sejre end de mod
ammonitterne, filistrene og lignende var, og dette stemmer
såre skønt med den første forjættelse, som blev givet i Paradiset: Kvindens afkom skal knuse slangens hoved, 1
Mos 3, 15, som jo også alle de andre lyder, kun at den ene
er klarere end den anden.
Og vi, som tror, at dette afkom er vor velsignelse, har
også storlig årsag til at rose os og trodse imod alle Helvedes porte og mod Djævelen selv med alle hans skæl og
tilhængere. Ganske vist må vi tåle, at fjenderne hader os
og øver grusomt tyranni mod os, men i alt dette mere end
sejrer vi ved ham, som elskede os, Rom 8, 37.
Så snart vi er kristne og tror på det velsignede afkom,
hvad kommer det da os ved, om Djævelen og verden raser? Lad dem kun med magt tage, hvad vi har, og dræbe
legemet; vil de vel derfor beholde os i døden? O nej! For

1388

vi er velsignede og visse på livet imod døden og på Guds
nåde og nådige vilje imod verdens had og fjendskab.
Sådan trøstede David sig ved denne forjættelse, og
glædede sig med rette over, at dette afkom skulle komme
af hans hus, kalder ham Adonaj, sin herre, og slutter, at
han skulle blive konge og præst. For konge er han, al den
stund han sidder ved Guds højre side, som har alt i sin hånd
og magt, som han siger i Matt 11, 27: Alle ting er mig
overgivet af min fader. Han er også præst; for han giver
velsignelsen.
Alt dette følger meget smukt og passelig af det forrige:
velsignelsen af det afkom, som er Abraham forjættet, tilhører nu mit hus; for jeg har hørt af profeten Natan: af det
livs frugt vil jeg sætte på din trone; derfor vil Kristus, som
er Abraham forjættet, fødes af mit afkom. Sådan føres
slægtslinjen fra Abraham til Davids legeme.
Endelig forstod han også, at Levi præstedømme ikke
var indsat i den hensigt, at det skulle vedvare bestandig.
For der forjættes her en anden mand, som skal give velsignelsen, og det embede, at velsigne, som forhen havde tilhørt Levi stamme, tilvendes nu Juda stamme. Sådan er nu
Moses’ ansigt ret blevet afdækket, så han kunne se, at Levi
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præstedømme kun var en skygge og et billede. Dette kan
også ses deraf, at Abraham før Moses’ tider havde fået den
forjættelse, at velsignelsen skulle komme af hans afkom.
Derfor så han, at der på det levitiske skulle følge et
langt højere og herligere præstedømme, som skulle velsigne både Abraham og levitterne, som selv var under forbandelsen og derfor lige så vel som andre tiltrængte velsignelsen af dette afkom. Derfor anførte han også Melkisedeks eksempel og sluttede, at det skulle være et nyt præstedømme, på grund af velsignelsen, som er evig.
Dette kunne David klart og let udregne og slutte. For
de første sætninger er visse, som at han siger: jeg er af Juda
stamme, det er ikke levitterne, og mig forjættes en sådan
konge og præst, som skal være alle folks velsignelse. Derfor er alt, som Moses forordnede for Levi stamme, kun en
skygge af de kommende ting; for den mand, som skal give
den rette velsignelse, er blevet forjættet længe før denne
ordning.
Ligeledes tænkte han af det, som Gud siger til Moses
i 2 Mos. 25, 40: Se til og gør det efter det billede, der blev
vist dig på bjerget, at Gud ikke uden grund måtte have
mindet Moses om lignelsen eller forbilledet, og sluttede
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deraf, at Moses egentlig havde haft for sine øjne og i synet
den kommende velsignelse, som skulle ske ved Kristus;
for Moses er den skygge eller det forbillede, som gik forud
for Kristus, der skulle komme, hvorfor også det rette og
sande præstedømme lige fra begyndelsen af verden er blevet forjættet, først dunklere, men sidenhen klart til Abraham.
Sådan har David og de andre profeter hel flittig overvejet denne tekst, hvorfor de også har kunnet udlægge Moses ret og vel, nemlig at lovens retfærdighed og gerningerne ikke kunne forløse nogen fra forbandelsen, men
alene det, at man tror og med ret fuldkommen tillid tager
imod den præst, som er blevet Abraham forjættet.
Ganske vist var også de levitiske præster forordnede
af Gud, men var dødelige, hvorfor de også kun kunne give
timelig velsignelse; for som præsten er, sådan er også velsignelsen; synden og døden kunne de ikke ophæve, heller
ikke rense hjerterne.
Af denne grund siger derfor David, at der skulle
komme en anden, som skal give den rette velsignelse, en
sådan nemlig, som er evig og har et rige uden ende. Ja,
hvad endnu mere er, Moses antyder på en skjult måde med
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alle sine anordninger, at alt, som denne forjættelse indeholder, skulle komme Davids hus til gode.
Deraf kommer det, at alle profeter og alle hellige før
Kristi komme så ofte og længselsfuldt råber: ak herre, kom
dog! Såsom de begærede at beskue og se Abrahams og
Davids sæds store herlighed og lys, som alle gudfrygtige i
Det Nye Testamente af Guds store nåde nyder.
Men man skal nøje lægge mærke til disse ord: Alle
folk skal velsignes; for denne måde at tale på er almindelig
i Skriften, nemlig at ingen af folkene velsignes på anden
måde end ved dette afkom alene. I denne betydning siger
også Johannes i 1, 9: Det var det sande lys, som oplyser
hvert menneske osv., og Paulus i 1 Tim 2, 4: Gud vil, at
alle mennesker skal frelses. Ikke at de alle skal oplyses,
men at hele den velsignelse, som er udgydt over alle folk,
kommer fra dette afkom. Og Johannes mener med dette
sprog: det var det sande lys, som oplyser hvert menneske,
intet andet, end at der intet lys, liv, ingen frelse eller salighed er uden i dette afkom alene.
Sådan er nu vor lære klart bevist og derimod modstandernes lære også tilstrækkelig gendrevet. Vi velsignes i
Kristus og ikke i os selv; det er, vi skal være visse på, at
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velsignelsen kommer ved denne Kristus alene. De, som nu
kæmper derimod, sådan som papisterne gør, viser dermed
tilstrækkelig, at de slet intet forstår af den kristne lære.
v19. Så vendte Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik
de til Be'ersheba, og dér blev Abraham boende.

Man må endnu undre sig over, at den hellige patriark atter
drager tilbage fra et så helligt sted. Skete en så herlig åbenbarelse for en af os, at han skulle ofre sin søn, og føjedes
dertil en så skøn og herlig forjættelse: i dit afkom skal alle
folk velsignes, ligeledes tale og nærværelse, ikke af én engel, men af de hele himmelske hærskarer, da ville sandelig
menneskelig andagt tilråde, at man ikke alene ærede et sådant sted, men også boede der. Hvorfor gør da ikke Abraham det?
I kongernes bøger og i profeterne ser man, hvor rent
afsindigt og rasende det jodiske folk er efter menneskelig
religion; for de udvalgte sig bjerge, høje, lunde og træer,
hvor de kunne hente en ringe erindring om de ting, som
var sket med fædrene. Sådan indrettede de særlige gudstjenester og ofre i Gilgal, Betel, Dan og Tabor; for der var
herlige ting sket.
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Sådan havde Abraham såre god årsag til at forblive på
dette sted og ære pladsen; havde her til Guds og sin tros
ære bragt det største offer; men dog lod han intet mindetegn blive tilbage, hvoraf dette sted kunne beholde sit ry
efter ham, som vi sidenhen skal hører om patriarken Jakob, hans sønnesøn, der oprejste en sten på det sted, hvor
han havde set stigen.
Og Abrahams efterkommere besøgte og ærede sådanne byer, hvor fædrene havde øvet sin andagt og hellighed, derfor revses de også så ofte af Moses’ og profeterne,
og Moses beflitter sig højlig på at henvende alle historier,
undergerninger og hele gudstjenesten alene til dette sted,
som Gud udvalgte: Tag dig i agt, siger han i 5 Mos 12, 13,
at du ikke ofrer dine brændofre på hvert det sted, som du
ser. Men på det sted, som Herren udvælger i en af dine
stammer, dér skal du ofre dine brændofre, og dér skal du
gøre alt det, som jeg byder dig.
Derfor beskikker han et bestemt sted for dem og kalder
dette moeds telt, det er et bestemt sted. Dette telt gav Gud
Moses til et bestemt mærke på det sted, som han havde
udvalgt, føjede også den forjættelse dertil, at han ville bo
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der, lade sig finde der, og høre deres bøn, som påkalder
ham.
Men just dette folk, som allermest havde et særligt og
bestemt sted for sin gudstjeneste, løb dog alligevel allermest frem og tilbage til uvisse steder, som det udvalgte sig
i egen og usikker andagt, og fór vild.
For sådan elendig ondskab og forvendt væsen stikker
i vor natur, at vi ikke holder eller bryder os om, hvad Gud
befaler; hvad Djævelen derimod indsætter og ordner, det
antager vi med stor flid og andagt og holder det højt og i
ære. Vi bygger altre, kapeller, kirker, løber til Rom og til
Jakob i Santiago; imidlertid glemmer vi aldeles dåben,
Herrens nadver, absolutionen og vort kald.
Og det har pavens hele digten og tragten gået ud på, at
ophæve og afskaffe det bestemte sted eller teltet, det er det
kirkelige embede. Ordet bryder han sig ikke om, prædiker
ikke, rækker heller ikke de hellige sakramenter rettelig,
men ophæver det alt sammen og plager det stakkels folk
gruelig, fylder hele verden med sin aflad; hver en udvælger sig et sted og en krog for sig, hvor han uddeler aflad,
for derved at bekræfte alle slags vildfarelse og afguderi.

1395

Gud derimod drager os tilbage til det sted, hvor han
lader sit navn bo, nemlig til vort telt, som er det kirkelige
embede, hvor ordet læres og de hellige sakramenter rækkes efter Kristi indstiftelse. Det er Guds rette telt.
Havde paven på sin side et sådant stort vidnesbyrd,
som at Gud havde talt med ham i Rom, ligesom han talte
med Abraham på Morija bjerg, da kunne ingen sige noget
derimod; men nu er han af sig selv så dristig og bekræfter
uden Guds ord, under Peters navn, dette store afguderi, og
opfylder den hele vide verden med sine uforskammede
løgne, for at bringe al verdens gods til sig.
Derfor må man vel mærke dette eksempel med Abraham, som havde haft såre rimelig grund til at få noget nyt
i stand på dette sted. Han blev på guddommelig befaling
kaldet fra Be’ersheba til Morija bjerg; bragte der et såre
stort og underfuldt offer, idet han var rede til at ofre sin
egen søn, og havde der hørt Guds ord fra himlen af i ret
frygt og tro; alligevel foretager han sig intet sådant, kalder
heller ikke folket sammen, for at de skulle prise og hædre
stedet.
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Dette har Moses især skrevet os til eksempel og lære,
så vi i guddommelige ting ikke i dumdristighed skal begynde eller tage os noget nyt til. For i andre sager, som
enten angår det borgerlige eller huslige liv, er der nok at
bestille; deri kan du øve dig og frejdig udføre dit embede
efter Guds ord. Sådan er det dig tilladt at være dristig,
stærk og trodsig imod tyrken; men i trossager er al dristighed og frækhed, alle gerninger, som mennesket kan besvære sig med og udvælge sig selv, ganske og aldeles forbudte, ligesom dette jo her og der roses af alle profeterne.
For Abraham føjede intet til religionen uden kald;
skønt dette sted var såre helligt, og de allerhelligste personer havde færdedes der, nemlig englene, Abraham og Isak,
så ser han aldeles ikke hen til dette, men vender sig bort
fra det alt sammen og drager derfra. For sådan tænkte han:
jeg har gjort, hvad jeg skulle; har ofret min søn, sådan som
det var mig befalet; nu byder Gud mig ikke, at jeg her skal
indrette en gudstjeneste, derfor vil jeg ikke tage mig noget
sådant til. Sådan afholder han sig fra al dristighed og frækhed, forbliver i gudsfrygt og venter på kald fra Gud; er beredt til at adlyde og følge, hvorhen Gud måtte, kalde ham.
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Så er nu dette læren af denne tekst, at man i religionssager fremfor alle ting skal spørge, hvem der har budt eller
befalet dette eller hint. Seneca siger: Se ikke hen til, hvem
det er, som siger noget, men giv kun agt på det, som siges.
Denne lære og advarsel har sin sandhed i det huslige og
borgerlige liv; men i kirken og religionssager må man
vende det om, og ikke bryde sig om, hvad der siges, men
hvem det er, som siger det. Ganske vist er der hos mennesket en forstand eller visdom, som kommer fra fornuftens
lys, der er os indplantet af Gud; men fordi det er menneskets art og natur at fejle og fare vild, dertil også at bedrages, må man give agt på, hvad der siges, og ikke på, hvem
det er, som siger det, ikke stole på personen. I kirken derimod skal man se hen til, hvem og hvor stor den er, som
byder eller befaler noget. Sker ikke det, så kan Djævelen
såre let og snart bevirke, at man ikke ser hen til, hvem og
hvor stor den er, som befaler, men hvad og hvor stort det
er, som befales. Kong Akaz tænker på, hvordan han vel
kan vise Gud en stor gudstjeneste, og ofrer sin søn ligesom
Abraham, men synder groft deri. For Gud har ikke befalet
ham det, men har befalet at ofre en kalv. Dette bud foragter
han, men griber et andet, som ikke var af Gud.
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Dette skal man i kirken ofte tale om og flittig indskærpe, så vi kan lade os nøje med den lære, som engang
er givet os. For havde vi før denne tid fulgt den, så havde
vi aldrig antaget klostrene valfarterne, afladen, pavens offermesse for de døde osv.; men da havde enhver præst i
sin menighed lært Guds ord, og kirken havde taget til
takke med ordet, dåben, Herrens nadver, med absolutionen
og trøst i liv og død; dernæst havde enhver i det borgerlige
og huslige liv gjort, hvad der ifølge hans stilling tilkom
ham, hvad enten han nu var tjener eller herre, øvrighed eller undersåt, så pavedømmets afskyelige grueligheder aldrig var kommet ind i kirken.
For sådan gør Abraham at han lader andagten, englene
og Guds åbenbarelse på dette bjerg Morija fare, da der dog
dengang intet helligere sted var i hele verden, end dette
bjerg; for der havde man hørt Guds stemme og den guddommelige forjættelse. Alt dette vender han ryggen til, og
vender sig derfra. Så stor agt og ære holder han kaldet og
det kirkelige embede i. Og fordi Gud ikke befaler ham noget, som han skal gøre der, tager han sig selv hellere intet
nyt til, men vender atter tilbage til sin husholdning, regerer
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sine tjenestefolk, hustru og husfolk, hvori der intet åndeligt eller andægtigt er at se; for det lader han blive tilbage
på Morija bjerg. Han lader heller ikke englenes åbenbarelse opholde sig, men vender tilbage til karlene og sit
æsel.
Hørte en eller anden andægtig munk eller eneboer
dette, ville han forbande Abraham. Skulle det, ville han
vel tænke, være en hellig patriark, som forlader et så helligt sted, hvor Gud bor med sine engle, og imidlertid går
hen til sit æsel, forretter husligt arbejde, simple, urene og
stinkende gerninger; hvad er det for en hellighed? For ingen kan tilstrækkelig sige, hvordan munkene foragter slige
simple gerninger, og alene anser dette for andagt og hellighed, at man forlader verden, det er fader og moder og
verdslige bestillinger, og kryber hen i en øde krog.
Hieronymus priser på et sted denne hellighed så højt,
at han siger, at om moder eller fader kom løbende til en
munk, som ville gå i kloster, og ville holde ham tilbage
derfra, skulle man lade dem fare og forkaste dem, ja træde
dem under fode. Dette er en ugudelig, forbandet tale; derfor vil vi, min kære Hieronymus, i stedet for foragte dig
og træde dig under fode, med samt dit Betlehem, din kirke
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og din ørken; for jeg kaldes ved det guddommelige ords
forkyndelse, ikke til Betlehem, men til min menighed og
kirke, for der at høre Guds ord; der bor Gud; der er de hellige engle vore vogtere; der hører jeg, at jeg skal hædre
mine forældre og kristen og godt passe min dont. Vil Gud
have mig til et andet sted, så vil han kalde mig derhen, men
uden kald måtte Djævelen følge dig og andre. Derfor vil
jeg hædre mine forældre for Guds ords og buds skyld, og
vil ikke foragte dem eller træde dem under fode. For hvad
kan det være for en hellighed eller gudstjeneste, om jeg
falder af fra dåben, fra troen og lydigheden mod Gud, hvilket alle munke har gjort?
Kristus siger i Mark 10, 29, at vi skal forlade hus og
brødre og søstre og fader og moder og hustru og børn og
marker for hans og evangeliets skyld; men vi skal ikke efter egen vilje og valg forlade vore forældre, når de allermest trænger vor hjælp og håndsrækning, Mark 7, 10. Et
sådant ugudeligt væsen havde også fået indpas hos jøderne, hvorfor Kristus revser dem i Matt 15, 5, idet de
lærte, at offeret var langt helligere end lydighed mod forældre. For de sagde: Den tempelgave og det offer, som du
har givet i templet, vil gavne dig mere end den ære, som
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du skulle have vist forældrene. Sådan ophævede de under
helligheds og andagts skin forældrenes stand og ære, for
derved at mætte sin pengegriskhed.
Ligesom nu derfor denne lære hidtil er blevet vidtløftig behandlet og flittig udlagt, sådan skal man også stedse
gentage den for den kære ungdoms skyld, af hvem kirken
må vokse og forøges, for at den skal lære, at man skal
holde stand og forblive der, hvor Gud taler, og vænne sig
til de gerninger, som er befalede af Gud; det måtte da være,
at man kaldtes eller fordreves til andre steder, sådan som
når tyranner jager fromme, gudfrygtige folk ud af landet
og med magt afsætter og fordriver dem fra deres embeder.
Selvvalgt andagt i religionen behager ganske vist kødet godt, og fornuften sætter stor pris derpå; men følger du
den, da gør du det samme, som de gjorde, der forlod Herrens telt og løbe til træerne og lundene, hvilket er djævelsk
og ikke gudeligt. Paulus forkaster og fordømmer også i
Kol 2, 23 den selvvalgte andagt og gudstjeneste, som intet
ord har for sig, ved hvilket man er kaldet til sådan andagt,
men kun egenviljen hos det menneske, som udvælger og
indstifter dette.
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Derfor har Moses omhyggelig optegnet, at Abraham
ikke ville blive på dette hellige sted, efter at han havde
fuldbragt sit offer, men atter vendte sig til sine simple huslige gerninger, hvormed simple lægfolk og håndværkere
også omgås, og til sine gudstjenester, som dengang endnu
var frie og ikke bundet til noget bestemt sted. For han drog
endnu omkring i landflygtighed og havde ingen bestemt
gudstjeneste, men forrettede nu og da sit offer, når Gud
befalede ham det. Derfor vender han tilbage til karlene eller tjenerne og til sit æsel, og har vel uden tvivl der tilberedt et måltid og spist med sin søn og sine tjenere. For til
et offer hører især et overflødigt og glad måltid og gæstebud.
Sådan blev det i loven iagttaget, at når man ofrede et
kvæg, opbrændte man fedtet; men bovstykkerne og brystet
gav man præsten; det øvrige kød tilhørte dem, som havde
bragt offeret, såfremt det ikke var brændoffer. Derfor satte
man sig ned for Herren, var glad, spiste og drak og takkede
Gud derfor.
Det var også hos hedningerne skik og brug, at når de
havde ofret, spiste de også med hinanden, og fra denne hedenske skik har vi fået den sædvane, at vi på helligdagene
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spiser og drikker bedre og klæder os finere, end på de andre dage. Sådan sad også Abraham nede ved bjerget ved
sit æsel og holdt et glad måltid med sin søn og sine tjenere.
Men en forunderlig ting er det, at han efter sådan stor
og svær prøvelse, at han skulle ofre sin søn, så snart kommer til sig selv igen og kan være fornøjet og glad i sit
hjerte. Og det lader til, at dette var sædvanligt hos ham,
skønt det endnu ikke var påbudt i loven, sådan som det
sidenhen forordnedes af Moses, at man efter offeret også
spiste sammen. Da derfor sønnen fik lov til at beholde livet
og en væder slagtedes i hans sted, blev både fader og søn
af hjertet glade og har uden tvivl med stor glæde fortalt
hele sagen til tjenerne og prist Gud derfor med taknemligt
hjerte. Dernæst kom de atter til Be’ersheba til Sara, fra
hvilket sted de var draget ud, og lod dette hellige sted, offeret, englene og Guds åbenbarelse på Morija bjerg bag
sig.
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v20–24. Senere fik Abraham besked om, at også hans bror Nakor havde fået børn. Milka fødte ham sønnerne Us, den førstefødte, Buz, hans bror, og Kemuel, der blev far til Aram; endvidere Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaf og Betuel. Betuel fik datteren
Rebekka. Disse otte fødte Milka til Abrahams bror Nakor. Hans
medhustru, der hed Re'uma, fødte også børn: Teba, Gaham,
Tahash og Ma'aka.

Disse lande, Syrien og Kana’an, ligge nær ved hinanden.
Men Abraham havde hidtil ingen efterretninger fået om,
hvordan det stod til hos hans broder Nakor, som var forblevet i Haran med sin hustru; derfor skriver nu Moses, at
Abraham nu blev underrettet om sin broders børn og familie, at han havde fået otte sønner med Milka og fire sønner
med medhustruen. Det er tolv personer foruden Rebekka.
Og Den Hellige Skrift omtaler denne slægt først af den
grund, at den gør Nakor næsten lig med patriarken Jakob,
efter det rette og fuldkomne tal, både i det mandlige og det
kvindelige køn. For han avlede tolv sønner og en datter,
som Jakob også gjorde. Dernæst også på grund af Rebekka
og det giftermål, som snart efter kom i stand mellem hende
og Isak.
Men denne tekst forklarer det forrige spørgsmål ovenfor i kap. 11 og viser, at Nakor var ældre end sin broder
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Abraham, fordi han havde så mange børn, som her fortælles, og Betuel ligeledes havde sin datter, Rebekka, Nakors
barnebarn, da Abraham var firs år gammel. Derfor kan
man deraf slutte, at Abraham ikke er den førstefødte.
Hos hebræerne holdes han ganske vist for den førstefødte, Haran for den anden og Nakor for den tredje; men
er det sådan, hvordan kunne da Milka og Sara, Harans
døtre, ægte de to brødre Nakor og Abraham? For følgen
deraf ville blive, at Haran i sin alders ottende år måtte have
taget en hustru og avlet Sara, hvilket jo er umuligt. Denne
jødernes beregning og mening angriber Lyra alene og slutter, at Abraham var den sidst fødte, tres år yngre end sin
broder, og beviser dette med gode og gyldige grunde, som
vi ovenfor har fremsat.
Men Stefanus’ ord i Apostlenes Gerninger bevæge
mig noget mere, idet han i kap. 7, 4 siger, at Abraham drog
ud af Haran, da hans fader var død. For deraf følger, at
man til Abrahams alder, hvori han drog ud, må lægge tres
år, når man vil betragte historien og regne Teras, hans faders, år. Men vil man begynde at regne fra Abrahams halvfjerdsende år, som man sædvanligvis gør i alle beregninger af årene, så kommer man tres år til kort, sådan som jeg
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også ovenfor har påvist. Ligeledes kommer man i Kongebøgerne henved tyve år til kort, så vi mister henved hundrede år. Og det ser ud til, at Skriften med velberåd hu har
skjult disse år for den yderste dags skyld, fordi Gud har
villet have, at dens time eller år skulle være os ubekendt.
For det kan ske, at den kunne komme de frommes tanker
og længsler hundrede og tres år eller flere i forkøbet.
Det andet spørgsmål, om Sara eller Jiska og Milka er
blevet behandlet ovenfor. Der var tre brødre, nemlig Haran, den førstefødte, som døde i Ur i Kaldæa og efterlod
sig to døtre, Milka og Jiska, som Tera tog til sig; den mellemste broder Nakor og den tredje Abraham. Disse to
brødre tog to søstre til ægte, nemlig sin broder Harans
døtre; for dengang var et sådant ægteskab endnu tilladeligt.
Men nu siger Moses, at blandt disse tolv fædre er
Kemuel den, fra hvem syrerne nedstamme; men dette navn
er forsvundet på grund af sin ælde og omtales intet andet
sted i Den Hellige Skrift.
Uz har sit navn af træ; men man gør også denne til syrernes fader, og ved dette navn benævnes landet Uz, hvori
Job levede, som Hieronymus siger. Mange mener, at Job
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var af Esaus slægt og efterkommere, og jeg var også engang af den mening, men nu forstår jeg det på anden måde
og tror meget mere, at han var fra Mesopotamien i Syrien.
For derfor fortælles der også i hans historie, Job 1, 17, at
kaldæerne som naboer hærgede landet, plyndrede jobs hus
og bortførte hans kvæg. Derfor tror jeg, at Job var en herlig
og mægtig herre, som besad en del af landet Mesopotamien, nær ved kaldæerne og babylonierne.
Bus var også fordum en fornem og mægtig mand og
besad en del af Mesopotamien. Derfra nævnes Elihu, Barak'els søn, buzitten, Job 32, 2, som taler så bittert imod
den plagede Job og overøser ham med skældsord. Derfor
lader det til, at Nakor havde en ligeså stor og berømt kirke,
hvori der var mange store mænd, sådanne som Abraham
ikke havde i sin menighed.
Men Hieronymus skriver, at de, som er såre vel inde i
Skriften, sige, at denne Elihu skal være den Bileam,
hvorom der står 4 Mos 23, som var en herlig profet og lærer i Mesopotamien, og hvem Guds ord var åbenbaret, som
han selv roser sig af, og mange skønne og herlige spådomme var givet af Gud. Når han derfor i 4 Mos 23, 7
siger: Fra Syrien har Balak, moabitternes konge, ladet
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hente mig, viser han derved, at han var blevet hentet og
kaldet fra det sted i landet, hvor disse fædre, som her opregnes, boede, og det lader sandelig til, at det har været
fortræffelige mænd, som havde et skønt herredømme og
velbeskikket rige.
Moses skriver, at Bileam var søn af Beor, hvem Peter
kalder Bosor, 2 Pet 2, 15, og at han boede ved Ammons
børns flod, det er, ved floderne Tigris eller Eufrat. Han var
en stor mand, men faldt gruelig, som hans historie viser.
Han havde de største spådomme, der lignede Daniels profetier, om den store Alexander og om det romerske rige,
som skulle ødelægge Israels og Judas rige. Denne Bileam,
siger de nu, skulle være en søn af Buz, Nakors søn, og have
levet ligetil Moses’ tid, så disse to var de højeste profeter
på den tid. Bileam blev hentet fra Mesopotamien modsat
Moses, som kom fra Egypten; men Bileam havde virkelig
Guds ord og velsignede Israels folk.
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Treogtyvende kapitel
v1-2. Sara levede 127 år. Så døde hun i Kirjat-Arba, det samme
som Hebron, i Kana'an, og Abraham gik ind for at holde ligklage og græde over Sara.

For at ingen skal mene, at vi ikke kender eller har læst jødernes tanker, som de har gjort sig ved denne tekst, vil vi
først kort fremsætte dem. For de opdigter ved denne tekst
nogle hemmeligheder om, hvor mange år Sara levede, siden Moses ikke simpelthen siger ”120 år, ” sådan som vi
plejer at tale; men ethvert tal tilføjes ”år, ” sådan nemlig
”100 år og 20 år og 7 år, ” og siger, at dette er sket for at
antyde, at Sara i sin alders hundrede år var ligeså skøn,
som i sit tyvende, og i sit tyvende år ligeså kysk og tugtig,
som i sit syvende.
Lad os nu indrømme dem denne fabel, som de har opfundet i en god mening, nemlig for at prise den herlige
kyskhed og store skønhed hos sin allerhelligste stammoder, som jo også var denne ros vel værd. For sådan plejer
også vi at bære os ad, at vi efter vore venners død taler
godt om dem og roser dem, men tildækker deres mangler
og åbent fortæller, hvad der var ros værd hos dem, for derved i tidens løb at mildne vor sorg og længsel efter dem.
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Men ville nogen gøre det til en almindelig regel og udtyde
alle årstal på sådan måde, ville det være latterligt, ligesom
det også ovenfor, hvor patriarkernes år opregnes, ville
være meget tåbeligt, om man ville lægge en sådan betydning i årene som denne.
Derimod undrer jeg mig over, at de ikke meget hellere
har tænkt efter, hvorfor Moses har brugt flertal, Saras
”livsaldre”. Herved antydes det, hvor megen stor, utallig
og mange slags omskiftelser, farer og ulykker og hvor
mange slags stillinger Sara fik at føle og måtte udstå i dette
liv. For først var hun født og blev gift i Babel; snart derpå
drog hun med sin ægtemand bort derfra og boede i Haran,
men sidenhen i Kana’ans land, hvor Abraham var fremmed, måtte hun flakke omkring fra sted til sted og kom til
sidst til Egypten og Gerar.
Denne omskiftelse og besværlige, tunge omflakken,
kunne den hellige, fromme moder finde sig i med kraftigt,
stærkt mod og var såre tålmodig, ligesom det da også fik
en god udgang med alle slags ulykke, som mødte hende.
Og sådan er det altid fat med alle menneskers liv, så man
rimelig og med rette kunne kalde det mange liv, på grund
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af alle tings underfulde omskiftelse. For så ofte en ny anfægtelse kommer, så ofte dør vi også, men bliver atter levende, når vi oprejses og får trøst.
Kære, se dog, hvilken stor forandring og omskiftelse
der er i ethvert menneskes liv. Et menneskes første alder
er, når barnet er blevet syv år gammelt. Derpå følge snart
andre syv, hvorom også filosofferne og lægerne taler, når
de taler om de år i menneskets liv, i hvilke det undergår de
største forandringer. Paulus siger om sig selv i 1 Kor 13,
11: Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg
som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mand,
aflagde jeg det barnagtige. Sådanne forandringer følge altid på hinanden i det menneskelige liv. Derfor kaldes disse
tider eller aldre med rette ethvert menneskes livsaldre. For
hvert syvende år forandres vi i et eller andet, så et andet
udseende, en anden tænkemåde, et andet skøn osv. Med et
ord, vi dør og bliver atter levende.
I det tredje syv-år komme tankerne om ægtestanden.
Er du nu blevet ægtemand, så kommer omsorgen for huset
eller det borgerlige liv. Vælges du ind i rådet og bruges
ved herrers og fyrsters rådslagninger, må du begynde en
ny måde at leve på og ligesom skifte hud; for da må man
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tåle mange slags ulemper, last og besvær, dertil had og
fjendskab af naboer og medhjælpere; ofte må man også
finde sig i at forklejnes på sit gode navn og rygte. Disse
mange slags forandringer og omskiftelser gør også mange
slags nye liv.
Og dette ville Moses vise ved at sige Saras livsaldre,
som om Sara havde mange liv. Som om han ville sige:
Sara måtte mange gange, eftersom hun var på mange slags
steder og så mange forskellige slags folk, forandre sit sind
og sin tanke, sit liv og levned; kom hun til et eller andet
sted, hvor hun mente, hun nu kunne leve i fred og ro, måtte
hun snart igen flytte og søge et andet sted, måtte også tilligemed stedet forandre sine planer og tanker, så altså
denne hellige kvinde havde mange liv. Dette havde jøderne rimeligvis skullet lægge mærke til, det havde også
mere fortjent en flittig overvejelse, skønt jeg forresten
gerne vil tro, at hun endnu i sin alders hundrede år var ligeså skøn, som i sit tyvende.
Dernæst skal man ved denne tekst endnu meget mere
betragte, hvilken skøn ligprædiken Abraham vel holdt. For
i Den Hellige Skrift prises ingen kone så højt, som netop
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Sara. Hendes år, liv og levned, ja hendes begravelse beskrives; derfor var hun for Guds øjne den eneste ædle
perle, som han havde særlig kær, og Peter anfører hende
rimelig som eksempel og mønster for alle hellige kvinder.
For sådan siger han i 1 Pet 3, 6: Sara var Abraham lydig
og kaldte ham herre og hendes børn er I blevet osv.; sådan
foreholder han alle kristne koner hende som en moder.
Men om de øvrige kvinder i patriarkernes historie angiver Skriften ikke, hvordan eller når de døde, ligesom den
heller ikke omtaler, hvor mange år Eva levede, og hvor
hun døde. Om Rachel står der, at hun døde i forbindelse
med en fødsel. Alle de andre går den forbi og tier stille om
dem, så vi ikke engang kan vide noget om Kristi moder;
Sara alene har denne ære, at hendes nøjagtige alder, hendes døds tidspunkt og hendes begravelsessted beskrives,
hvilket er en stor ære og et sikket bevis på, at hun af Gud
ansås for en dyrebar kvinde.
Og dette vedkommer ikke alene Sara, som nu er død,
men også os, som endnu lever. For det er jo en stor trøst,
at vi kan hører, at disse hellige patriarkers og dyrebare
fædres død, imod hvem vi slet intet er, aldeles ikke er forskellig fra vor død, men at den har ligeså megen gru og
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vanære, som vor. Deres legemer begravedes og fortæredes
af orme, blev nedgravet i jorden på grund af stanken, ikke
anderledes end om de aldrig havde været sådanne helliges
legemer, da de dog var såre hellige mennesker og endnu
virkelig lever i Kristus, om de end er døde for vore øjne.
Derfor, siger jeg, skrives dette for vor skyld, for at vi
skal vide, at de hellige fædre og mødre måtte lide det
samme, som vi må lide, uagtet man dog med vished véd,
at de lever for Guds øjne; og det er min tro, at de er opstandne med Kristus, Abraham nemlig, Isak, Jakob, Adam
og flere andre.
Og det lader til, at grunden, hvorfor Abraham besværede sig så meget med Saras begravelse, var den, at han
ikke ville, at hans afdøde Sara skulle begraves i fremmed
land, som vi sidenhen også skal hører om Isak. Ligeledes
ville heller ikke Jakob og Josef begraves i Egypten, men i
Kana’ans land.
Denne deres vilje og begæring viser, at jo Gud sådan
havde givet dem dette i sinde, at de begærede og ønskede
at begraves i det land, som var dem forjættet, i det visse
håb, at de også skulle opvækkes med Kristus. Derfor ville
de have deres begravelse der, for ikke at hvile langt fra det
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forjættede afkom; for Hebron ligger ikke langt fra Jerusalem (27 km). Derfor er de uden tvivl opstandne med Kristus, os til trøst, så vi ikke skulle frygte for døden, når vi
ser legemernes skrækkelige udseende og forandring efter
døden.
De, som intet håb har om den kommende opstandelse,
som Paulus siger om hedningerne i 1 Thess 4, 13, bryder
sig ikke om det kommende liv eller tænker derpå; men
dette er skrevet for os, så vi skal komme i hu, hvordan fra
verdens begyndelse af alle hellige er døde og er blevet
ganske til samme stank, støv og aske, som vi, som Paulus
siger i 1 Kor 15, 43: legemet sås i vanære osv.; de led aldeles den samme forrådnelse og vanære, uanset at de var
hellige på legeme og sjæl. For sådan behager det Gud, at
han af ormene, af råddenheden, af jorden, som er ganske
forrådnet og fuld af stank, vil opvække et skønt legeme,
som skal være skønnere og dejligere end alle blomster,
balsam, ja, solen selv og stjernerne.
Dette lærer jeg jer, for at vi skal lade os bevæge ved
disse helliges eksempler. For de svagttroende bevæges
mere, lader sig også bedre trøste ved sådanne ringere eksempler, end ved den herre Kristi eksempel. For fordi

1416

Abraham, Isak, Jakob og Sara dør sådan, tænker et fromt,
gudfrygtigt hjerte, om det end er noget svagt: hvorfor
skulle jeg vægre mig eller forfærdes for det, som alle hellige uden undtagelse må gå igennem?
For de svage tænker ikke alene på sin egen svaghed,
men også på de døde legemers gruelige udseende. Derfor
tænker de: havde jeg et sådant legeme, som Kristus havde,
som døden ikke kunne fortære eller ormene spise, da ville
jeg med større mod vente på min sidste dag. Sådan regner
de næppe Kristi død for nogen død, når den foreholdes til
eksempel, fordi han opstod på den tredje dag. Derfor tager
de svage sig det mere til hjerte og trøstes mere, når de ser,
at de hellige patriarkers legemer lige så vel er forrådnede
og er blevet fortærede af orme som vore.
Men de, som er noget mere rustede i troen og stærkere,
foragter rent ud døden, spotter den med frejdigt mod og
byder den trods. Hvad er døden? Siger de; Hvad er Helvede? Kristus, Guds søn, er død og har underkastet sig under loven; han har ved sin død overvundet døden og atter
bragt os livet. Og var vi så stærke og kunne uden nogen
tvivl tro, at Kristus er død for vor synd og atter opstanden
os til retfærdighed og liv, da ville der ingen angst eller
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skræk forblive hos os. For Kristi død er et sakramente,
som forvisser os om, at vor død intet er. Men de svage bevæges mere ved eksempler end ved dette sakramente. For
Kristi persons storhed gør, at det ikke så let kan gennemtrænge hjerterne og overtale os til at foragte døden.
Derfor bliver vi ved eksemplerne, ligesom jeg også
selv undertiden har mere lyst til Saras eksempel end til den
herre Kristi, hvortil min tros svaghed er grunden. Det behager mig, og Saras død synes mig at være kosteligere, jeg
trøster mig også mere ved den, fordi jeg véd, at hun var en
hellig kvinde, og jeg dog hører, at hun sådan dør, begraves
og glemmes i vanære, som om hun var revet bort, ikke
alene for menneskers, men også for Guds og hans engles
åsyn. Gik det nu hende sådan, så skal det ikke anfægte
mig, om det går mig ligedan.
De derimod, som har et stærkt mod og stærk tro, holder sig til sakramentet, og fordi de tror, at Guds søn er død
for dem, byder de døden trods og spotter Djævelen og Helvede, som Paulus siger i 1 Kor 15, 55: død, hvor er din
brod?
Og i Kol 2, 15: han afvæbnede fyrstendømmerne og
magterne og viste dem åbenbart til skue, da han førte dem
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i triumf ved sig selv; her taler jo Paulus såre foragtelig og
hånlig om døden. For Kristus er ham ikke alene et eksempel, men også et sakramente, hvilket er mere og fuldkomnere end et eksempel. For alt, som mangler ved eksemplet,
det udfylder sakramentet på mangfoldig og utallig vis.
Sara er ikke død for mig, kan heller ikke give mig livet;
men ved sakramentet er denne højhed og dybe betydning,
at det har en sådan kraft, som levendegør, hvilken i de dødes opstandelse skal give mig livet. Saras eksempel lokker
og driver os til at foragte døden; men sakramentet udretter
og virker det i mit legeme, som er sket med Abraham og
mange hellige, der er opvakt.
Derfor er eksemplerne ikke at forkaste, for de lokker
os, taler venligt og overtaler os; men fordi den herre Kristi
eksempel tillige er et sakramente, er det kraftigt i os, og
lærer ikke alene, sådan som fædrenes eksempler gør, men
virker også det, som det lærer, giver livet, opstandelsen og
forløsningen fra døden.
For de helliges eksempler lærer, at man må dø, og
overtaler os til, med tålmodigt hjerte at tåle og lide døden.
Kristi eksempel derimod siger desuden dette: Stå op og
vær levende, selv midt i døden; hvad der var forkrænkeligt
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hos dig og er rådnet, skal blive klarere og skønnere, end
solen er. For Kristi eksempel er et sakramente, som vidner
og forvisser os; det lærer eller overtaler os ikke alene, men
beviser med nødvendighed og slutter med vished, at Kristi
død giver os livet.
De, som derfor er svage og har forfærdede samvittigheder, gør ret og vel i at foreholde sig de helliges eksempler for derved at opretholde sin tro og stedse mere og
mere opvække og styrke den. Men dernæst skal de også
vide dette: Hvad der fattes ved Kristi eksempel (nemlig at
han ikke i vanære forrådnede og fortæredes af orme), det
er rigelig blevet erstattet og udfyldt på korset og i haven.
Havde en set den forfærdelige angst og kval, som han der
følte og led på ånd og sjæl, ville han har sagt: O, hvor herlig var Abrahams og Saras død imod dette Kristi kors!
Hvad der derfor i denne henseende fattedes for hans legemes vedkommende, det er blevet erstattet på ånden og sjælen.
Om navnet på dette sted tales der meget frem og tilbage. For på Abrahams tid kaldtes det endnu ikke Hebron,
men Kirjat-Arba. Ovenfor i 18, 1 kaldes det Mamres Ege;
men hvorfor det sker, derom er de sproglærde endnu ikke
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enige indbyrdes, og tvisten derom er endnu ikke afgjort.
På latin står der: in civitate arbeæ, i Arbestad, som om arbea var et egennavn, sådan som vi på tysk benævne nogle
steder Halberstadt, Karlstadt osv.
Men vil man følge betydningen af ordet kirjat-arba, da
betyder det firstad. Denne betydning følger Hieronymus
og angiver som grund, at der lå fire patriarker begravede
med deres hustruer, nemlig Adam, Abraham, Isak og Jakob, og hvad de tre sidste angår, er der ingen tvivl; men at
Adam og Eva der skulle være begravet, vil ikke nogen let
kunne bevise. Men af Josvabogen 20, 7 kan man se, at Hebron fordum kaldtes Kirjat-Arba, og at byen har fået dette
navn af en eller anden fyrste, som hed Arba, der var mægtig blandt enakitterne, det er, blandt de kæmper eller herskere, som dengang levede, og var en navnkundig mand,
enten for dyd og visdom eller for skændsel og list, eller af
hvad årsag han ellers kan have været stor og berømt. Sådan har hos os Karlstadt fået sit navn af Karl, som var stor
og herlig blandt kongerne. Ligeledes har Halberstadt fået
sit navn af en, som har hedt Albert, der har været den her-
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ligste blandt adelen. Men navnet arba kommer af det hebraiske talord, som betyder fire, ligesom også latinerne
danne navn af talordene og sige quintius, octavius, nonius.
Derfor bifalder jeg ikke Hieronymus’ mening, at
Adam skal være begravet på stedet. For ved Syndfloden
kom over hele verden en sådan ødelæggelse, at der ingen
spor blev tilbage, hvoraf man havde kunnet slutte sig til,
hvor de forrige begravelser var. Ligesom også hele verden
blev langt værre, så den følgende verden slet ikke er at
ligne med den forrige, sådan som den var, både i henseende til frugter og vækster, og til mennesker. Paradiset
blev ødelagt og tilintetgjort, og ingen véd, på hvilket sted
Adam og Eva eller andre fædre ligger begravede. Derfor
er hverken deres grave eller andre mærker efter dem blevet
tilbage efter Syndfloden.
Nogle har også opdigtet endnu en anden fabel og løgn,
idet de siger, at Adam skal være begravet på hovedpandestedets bjerg, Golgata, hvor siden Kristus korsfæstedes,
hvorved de ville få ud, at Kristus døde på Adams grav eller
der, hvor kundskabens træ stod. Dette er ganske vist purt
digt; dog synes det mig at være sandsynligt, at det sted,
hvor Paradiset var, lå omkring Jerusalem.
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Men en forunderlig ting er dette og vel at mærke på
grund af Abrahams og Saras ofte omtalte omflakken fra et
sted til et andet, at Moses alligevel siger, at Sara døde i
Hebron, da han dog kort i forvejen har fortalt, at Abraham,
Sara og Isak boede i Gerar, hvor de ved kong Abimeleks
gunst og beskyttelse fik et roligt opholdssted.
Da Isak blev født, var Sara halvfems år gammel; men
på den tid, hvorom Moses her taler, er han 37 år gammel,
så han både i det indre og ydre må have taget til i styrke
og kræfter. Da han skulle ofres, var han 20 år; fra den tid
af levede han endnu 17 år til sin moder Saras død. Imidlertid var Abimelek død og en anden konge kommet i hans
sted, der, som det sædvanligvis går, ikke var sin formand
lig. Men da kongen var blevet en anden, blev også folket
anderledes til sinds, og både ved hoffet og ellers blandt
folket begyndte på ny hadet og misundelsen mod Abraham, fordi de så, at han hidtil havde taget til og havde fået
meget gods. Da han derfor på en så urimelig måde blev
hadet, krænket og forjaget, undveg han og drog atter til sit
gamle herberg Hebron; ellers havde han ingen årsag haft
til at flytte derhen.
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Nu var Abraham måske netop ikke hjemme dengang,
da Sara døde; havde måske et eller andet at udrette i henseende til sin husholdning, at han enten solgte dyr og andre
ejendomme, som han havde i Gerar, eller var optaget med
andre forretninger; og Gud åbenbarer ham det ikke, holder
ham heller ikke hjemme, men lader ham rejse ud. Men da
Sara måtte gå til sengs, sendte hun uden tvivl et bud, som
skulle hente Abraham hjem; men døden overfaldt hende,
før han kom tilbage. Da han nu atter kommer til Hebron,
finder han sin hustru død derhjemme. Dette skrives for vor
skyld, så vi, om nogensinde et lignende tilfælde skulle
træffe os, da ikke skulle mene, at der hændte os noget ualmindeligt eller uhørt, mere end der hændte disse hellige
mennesker, som var Gud såre kære. For det er sandelig et
tilfælde fuldt af smerte og hjertesorg, når en må miste sin
kære hustru, og det dertil i sin fraværelse.
Men Moses siger, at Abraham kom for at sørge for
Sara og for at begræde hende. Vel kan han ikke gøre hende
levende igen. Han kalder hende heller ikke længere sin hustru, men sin døde, hvilket er såre sørgeligt. Uden tvivl
svævede ham for øje og for hjerte hendes dyd, fromhed,
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hendes hele livs venlige omgang, hendes elskelige gebærder og vaner, hendes forstandige måde, hendes ærbarhed,
ærbødighed og hjertelige kærlighed til sin mand osv. For
at hun var herlig i alle disse stykker, har jeg nu ofte sagt.
Men hvad er dette, at Moses siger, Abraham kom for
at sørge for Sara og for at begræde hende? Mon da en så
stor mand græd, klagede, bar sørgeklæder, så sørgmodig
og bedrøvet ud, slog øjnene ned osv.? Hvor er da nu den
store helt, som havde overvundet så megen elendighed,
som så ofte havde måttet flakke omkring i Syrien, Egypten
og hele Kana’ans land, som havde slået og fældet fire konger og reddet Lot, dertil også ofret sin kære søn, som gerninger man ikke finder mage til i historien? For han ville
slagte den søn, på hvem håbet om efterkommere og forjættelse beroede, så han altså med stærkt mod overvandt
og dødede sit faderlige hjerte og den højeste naturlige kærlighed.
Hvorfor græder han da? Hvorfor opførte han sig ikke
mere mandig her? Han opfører sig jo ikke anderledes, end
om han ikke havde denne store ånd og dette mod, som
Guds hellige plejer at have, og som om han aldrig var blevet øvet og prøvet ved en eneste fare eller genvordighed.
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Derpå svarer jeg sådan: Den Hellige Skrift vil ved dette
eksempel bevise, at Gud ikke har mishag i, at man beklager og begræder forældres, hustrus og børns eller gode
venners død. Ja, græder man ikke derfor, er det synd og
skam. Verden derimod, som er aldeles spedalsk og uren,
kalder denne umenneskelige hårdhed og ufølsomhed, som
er uden al medfølelse med og kærlighed til hustru, børn
eller venner, mandighed eller kækhed; men det er en rasende afsindighed og ingen dyd.
De hellige fædre var såre medfølende mennesker og af
en finere natur end andre folk; derfor havde de også stærkere og ømmere følelser, end andre ufølsomme mennesker. For jo helligere en er, og jo bedre han erkender Gud,
desto mere forstand har han også på skabningerne og lader
sig des mere bevæge ved dem. Til at klage og sørge hører
dette, at du af hjertet er ked af det, så også at dit sørgmodige ansigt, dine tårer, din sukken, klagen og skrigen vise
din hjertesorg og bedrøvelse. Derfor fortæller Moses klart
dette, og priser gråden og klagen hos Abraham. Og se,
hvor bitterlig Jakob græd for Josefs skyld. Sådan lod de
hellige fædre den menneskelige naturs ulykker og jammer
gå sig til hjerte; de græd med de grædende, var ikke
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stokke eller grove klodser, men havde såre ømme følelser.
For de havde Guds erkendelse; men den der erkender Gud,
han erkender også skabningen, forstår den og elsker den
også. For i skabningen er der spor af guddommen.
Da Gud i begyndelsen skabte himmel og jord, var det
første mærke af Faderen alle tings tilværelse (substans),
dernæst kom også skikkelsen (form) dertil og for det tredje
godheden (bonita). Men denne forskel i skabningerne bemærker kun de fromme alene; de ugudelige erkender ikke
dette; for de erkender hverken Gud eller skabningerne,
meget mindre erkender de deres brug.
For til at erkende nytten og brugen af de ting, som Gud
har skabt, hører Helligånden, og den, der ser denne nytte
hos en skabning, han ser Helligånden. Den, der ser dens
skikkelse eller skønhed, han ser Sønnen; men den der betragter skabningernes tilværelse i sig selv, deres opretholdelse og varighed, han ser Gud Fader. Og disse tre stykker,
nemlig tilværelsen, skikkelsen og godheden, kan ikke skilles fra hinanden hos skabningerne. Men en gnier ser hos
pengene alene deres tilværelse, udseende og vægt, men giver ikke agt på, at de er et mærke på Guds Søn, tænker
heller ikke på, hvortil de egentlig skulle bruges, nemlig at
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de især skulle tjene til Guds ære, og dernæst også til næstens gavn. Sådan ser ugudelige folk ikke hen til tingenes
godhed, om de end nogenlunde betragter deres tilværelse
og skikkelse. Sådan ser et hårdhjertet og uvenligt menneske ikke nytten af ægtehustru og børn.
Men Abraham forstod godt, hvortil hans Sara var ham
givet, nemlig ikke til utugt, men til en medhjælp, til at
styre tjenestefolkene, til at få børn med og opdrage dem i
gudsfrygt. Men fordi de ugudelige ikke forstår dette, tager
de sig heller ikke dette til hjerte, men er kun stok og sten,
og en sådan umenneskelig barskhed og hjertets hårdhed er
også et tegn på, at naturen er spedalsk og fordærvet.
Derfor skrives dette Abraham til ære og pris og for at
vi deraf skal lære, at det er priseligt og godt at beklage og
begræde gode venner; ligesom han ovenfor i 19, 27 også
græd for sodomitterne, skønt det var forgæves. For eftersom vi er mennesker, må vi fornemme de følelser, som er
skabt af Gud skaberen og nedlagte i vort hjerte, så vi ikke
skal være de ufornuftige dyr lige. Og sådan skal man omhyggelig mærke denne beskrivelse af patriarkerne, som
Den Hellige Skrift fremstiller sådan for os, at de er os lige,
har menneskelige følelser og tilbøjeligheder og taler som
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mennesker. For menneskets sprog, tilbøjeligheder, hjerte
og sjæl er Guds skabninger, skønt de ved arvesynden er
svækkede og fordærvede.
Helligånden roser også de naturlige følelser, og det
hos de allerstørste mænd, som har været berømte for sine
dyder, sin fromhed og store bedrifter. De var ikke stok eller sten eller opblæste ånder, som hverken lod glædelige
eller sørgelige ting gøre indtryk på sig; men det sømmer
sig for gudfrygtige mennesker at lade de frommes ulykke
ligesom også deres glæde og lykke gå sig til hjerte og bedrøves, selv når deres modstandere kommer i fare; og Helligånden leder denne drift hos de gudfrygtige mennesker.
Ligesom derfor enhver anden sørger, når han har mistet sin hustru, sådan sørgede og græd også de hellige over
sine kære venners død, og dette er en hæderlig og kristen
sorg. Men andre, som ikke sørger eller er bedrøvede i dette
tilfælde, roser sig af sin mandighed og sit stærke sind, men
er umenneskelige, ukærlige og uerfarne folk, som foragter
Guds skabninger.
Sådan klager nu Abraham og sørger over, at han har
mistet Sara, sin hustru, en gudfrygtig, hæderlig kone, som
styrede tjenerne og vel førte den hele husholdning, som
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var stor og vidtløftig. Han har tabt det lys i sit hus, som
havde lyst for husfolket i alle slags dyder. For Sara var en
dronning for alle dronninger og en moder for alle husmødre. Dette lærer sådan Abrahams eksempel os om de
menneskelige følelser og om sorg og klage over afdøde.
v3-4. Derefter forlod han den døde og gik hen til hittitterne og
sagde: »Jeg er fremmed og tilflytter hos jer. Overlad mig en
gravplads hos jer, så jeg kan bringe den døde ud og begrave
hende.«

Over de døde skal man sørge og klage, dog sådan, at man
også holder måde dermed. Græd mindre bittert over en
død, for han har fået hvile, siger Sirak i 22, 10. Når du
mister din broder, fader, din hustru eller en slægtning, da
har du årsag til at sørge, og skal ikke være en stok eller
sten, så du ville le ved dine kære venners lig og begravelse;
for da er det ikke tid at le, og et sådant hjerte af sten og
jern mishager Gud. Men dog skal sorgen have sin grænse,
så du ikke skal fortæres af alt for megen sorg. Ganske vist
gør det ondt, at man sådan pludselig skilles fra sine kære
forældre, ægtefælle eller børn; for de døde, siger Sirak i
22, 11, har mistet sit lys, det er, de nyder ikke mere dette
lys og omgang med os; men imod sorgen skal man holde,
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hvad der følger hos Sirak i v. 12: han har fået hvile. Årsagen til sorgen er, at menneskets lys er udslukt, men årsagen til trøsten skal være, at han har fået hvile. Derfor skal
du tænke: Lad ham hvile i fred; for jeg véd, at han nu har
det godt. Han er ikke i sorg eller ulykke, men i hvile; der
ligger han og sover og venter på et bedre liv. Derfor er
dette vor trøst, at vore ægtefæller, børn, forældre sover, og
ikke er på et sådant sted, hvor de lider pine og plage, men
ligger og hviler stille og rolig i fred.
Men når der hænder sådanne gruelige og forfærdelige
tilfælde, som at David mister sin søn Absalon, 2 Sam 18,
33, der dør i dødssynd og fordømmes, da opstår den allerheftigste og tungeste bedrøvelse og hjertesorg, som man
kan have. Og hvad andet kan du dog alligevel gøre i et
sådant tilfælde, end at befale Gud sagen? Men hvor afskeden fra verden er fredelig og stille, der ligger de, som dør
og sover, i fred. Dette mener Moses, når han siger: Abraham stod op osv. Han følte sorg og bedrøvelse over sin
kære hustrus død, men overvandt denne naturlige følelse,
og tænker nu på begravelsen.
Men også det er underligt, at han, mens Sara, han selv
og hans søn endnu levede, aldrig tænkte på eller sørgede
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for at erhverve sig noget til eje, før nu, da Sara er død. Og
det kan synes at være en unyttig ting at sørge for, på hvilket sted man vil sove, da man dog ikke kan eje det, og
alligevel fortæller Moses dette med særlig flid og bruger
flere ord derom, end han ellers plejer, at nemlig Abraham
købte en plads for Sara, ikke mens hun levede, men efter
at hun var død.
Hidtil var han en fremmed, og havde ikke kunnet forandre denne sin besværlige stilling. Men da hans hustru er
død, tænker han nu på en egen plads til begravelse. Før, da
han henved halvfjerds år opretholdt sig i Kana’ans land,
døde uden tvivl flere af hans hus, tjenere eller tjenestepiger; men han bekymrede eller besværede sig ikke sådan
med nogen undtagen med Sara. For af sine andre døde begravede han nogle i Gerar, nogle også i Egypten; men her
søger han nu en bestemt, egen og arvelig begravelse.
Ordet ”ger” betyder hos hebræerne en fremmed, som
der står Sl 39, 13: jeg er en fremmed hos dig, en gæst som
alle mine fædre. Og Paulus taler også sådan i Ef 2, 19: så
er I da ikke mere gæster og fremmede osv. Det betyder en,
som er fremmed og kommet fra et andet sted. Sådan var
Abraham også en fremmed; for han var ikke født i
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Kana’ans land, men kommet fra Kaldæa. Det hebraiske
ord toschab betyder en tilflytter, som ikke er herre, men
gæst, og ingen ejendom har i det land, hvor han bor, ligesom de kristne jo også er fremmede og gæster i denne verden, mens deres fædreland og arv er på et andet sted. For
efter den kødelige fødsel kommer de til verden af intet,
hvorfor de er fremmede og ikke bliver i verden, men forlader den. Sådan er vi også fremmede, efter at vi er født på
ny af Helligånden ved dåben og ordet, og vandre her på
jorden som gæster.
Derfor siger Abraham her: Jeg kommer fra et fremmed
land og har ingen ejendom hos jer. Jeg er på to måder
fremmed hos jer, derfor har jeg ingen plads, hvor jeg kan
begrave min døde. Disse ord har David flittig betragtet i
Sl 39, og det er også en sådan ting, som vel er værd, at man
flittig eftertænker den. For så længe måtte denne store
mand flakke omkring i landflygtighed med så mange husfolk, næsten ved de firehundrede mænd foruden kvinder
og børn. Regner man alt sammen, havde han vel henved
tusinde mennesker. For hvor der er firehundrede mænd, er
der ligeså mange kvinder og børn at finde.
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Sådan førtes denne hellige patriark hel underlig, så det,
efter vor tid at regne, ville være en næsten umulig ting. For
det er et under over alle undere, at Gud i fremmede lande
ernærer og opretholder ham med så mange husfolk, og at
Sara kunne bestyre og passe alt dette. Derfor var Abrahams husstand ikke mindre underfuld end hans kirke. Han
er en fremmed og gæst med alle sine husfolk; men han har
uden tvivl oprejst, trøstet og opretholdt sig ved forjættelsen.
Fremdeles opstår der ved denne tekst om den arvelige
begravelse, som Abraham købte, en hel mængde spørgsmål og sælsomme tanker hos lærerne og hos magister Sententiarum. For heraf har den skolastiske teologi taget anledningen og stoffet til at tale om simoni, hvorom de dog
taler på en så forvirret og uordentlig måde, at hele sagen
ikke fortjener at komme for lyset eller ihukommes. For to
hundrede år siden var simoni en gruelig last; men paverne
har næppe bibeholdt skyggen af dette ord, som Julius taler
om i en af Erasmus’ samtaler.
Men det er egentlig simoni, når man for penge køber
eller sælger et gejstligt embede, eller gods, en åndelig gave
eller magt, sådan som Simon med de magiske kunster
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gjorde. Da han så, at ved apostlenes håndspålæggelse Helligånden meddeltes, tilbød han dem penge og sagde i ApG
8, 19: ”Giv også mig den magt, at den, jeg lægger hænderne på, får Helligånden.” Sådan begærer han, at han
måtte have Helligånden til sin rådighed, når han havde
købt ham for penge, sådan at han gjorde, hvad der behagede ham. Derfor revser Peter ham også hårdt og siger til
ham: ”Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror,
at du kan købe Guds gave for penge.” Efter denne Simon
kaldes denne last simoni, der, som sagt, ikke er andet, end
om nogen, efter denne Simons eksempel, mener, at man
for penge kan købe eller sælge Guds gaver. For Kristus
sælger ikke sine gaver og sin nåde, men har genløst os for
intet og af lutter nåde.
Og dette er den rette og egentlige forklaring af simoni,
som pavens jurister sidenhen have fordrejet på forunderlige måder. For disse ord: at kunne købe Guds gave for
penge anvender de på alt det, som mennesker giver Gud.
Sådan kalder de nu kirkens indkomster eller renter gejstligt eller åndeligt gods, fordi det er Guds gaver, ganske vist
ikke givet af ham, men sådan, at mennesker har ofret og
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givet ham det. Men er ikke det en stor blindhed og dårskab? De trækker teksten efter hårene i 3 Mos 27, 9: Alt
det skal være helligt, som man giver Herren. Dette, foregiver de, er de gaver, som man har givet kirken, såsom
faste ejendomme, kostbarheder af guld og sølv eller andet
gods, som i begyndelsen var bestemt til at underholde kirkens tjenere med; men spørger man dem, om man også tør
købe eller sælge sådanne ejendomme, svarer de, at man
ikke må gøre det, eftersom det er gejstligt eller åndeligt
gods.
Men nu mener Peter sådanne gaver eller goder, som
Gud har givet, aktivt, ikke passivt, sådan at man får dem
af ham og ikke giver ham dem. Dette blander de pavelige
jurister sammen, da det dog ikke hører sammen. Og hvordan skulle de vel også kunne lære rigtig om disse ting, al
den stund de ikke agter Helligåndens gaver og er ganske
druknede i simoni og de gaver, som er givet Gud, det er, i
åndeligt gods, som de kalder det?
Jeg har ofte klaget over misbrugen af disse ord: Åndeligt gods, åndelige personer, som papisterne kalder sine
præster, og ville gerne, at disse ord skulle beholde sin
rette, egentlige brug; men nu har vi mistet dem ved denne
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misbrug, og ved åndeligt gods forstår man nu hos papisterne årlige indkomster, renter, huse, byer og landskaber,
som er allermest verdslige. Men det er et ret åndeligt menneske, som tror og er døbt, hvad enten han nu er en simpel
lægmand eller en person i det kirkelige embede. Det betyder ikke en messepave, som er salvet, raget og indviet til
at holde offermesse for de døde.
Dette lærer jeg jer, for at I skal vide, at der i kirkeretten
er en ond, forkert misbrug og en gruelig blindhed i læren
om simoni. Hos de pavelige kaldes det simoni, ikke at man
køber Helligåndens gaver, men at man køber eller sælger
de gaver og goder, som mennesker har givet Gud eller kirken, såsom indtægterne af visse embeder, faste ejendomme, byer og lignende andre ting. Om sådan nogen
ville sælge et gejstligt len, som de kalder det, et præsteembede, indtægterne af et alter eller en messe, eller når en
biskop tager imod penge for at ordinere nogen til præst.
Dernæst tvister de også om, hvorvidt en, som har drevet
simoni, når han ordineres af en anden, som også har drevet
simoni, er rettelig ordineret og indviet? Om sådanne
spørgsmål har man hele vognlæs, ja hele have af bøger.
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Men er denne forklaring på simoni sand, så er alle papistiske biskopper og dompræster lutter simonister, og er
alle fordømte til Helvede og til Djævelen. De dømmer sig
selv, vel ikke efter evangelisk ret, men efter sin gejstlige
ret. Biskoppen af Mainz gav paven tyve tusinde gylden for
sit embede; biskoppen af Würzburg ti tusinde; en af dompræsterne har givet ham hundrede; er nu ikke alle disse
simonister? Derfor er hele pavedømmet nedsænket og fordømt i Helvede, eftersom de alle øve simoni, ikke efter
vor, men efter sin egen ret. Men derom tier de pavelige
stille, og vil ikke tillade, at vi revser dem. Når derimod
kirkens tjenere og præsterne hos os gifter sig, fordømmer
og dræber de dem. Hvad er vel dette andet, end en synd
over al synd?
Hvis for firehundrede år siden en biskop havde straffet
nogen for denne synd, da havde intet menneske villet have
samkvem med ham; ja, han var straks blevet sat i band for
denne gerning; men nu er alt til fals for penge. Imidlertid
befaler de os, at vi skal holde deres kirkelove og dekreter,
som de selv ganske sætter sig ud over. De skriger heftig
imod os, over at nu pavernes dekreter og sætninger forag-
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tes, ja at selve kirkens orden foragtes og kuldkastes; hvorfor overholder de da ikke selv disse ting? Ingen synder hos
dem, uden Guds søn alene, og ingen er retfærdig hos dem,
uden Djævelen.
Men var paven klog, da ville han erkende denne velgerning, at vor lære frigør ham for hans bøger og dekreter,
og absolverer ham for simoniens last, eftersom han kun
røver timeligt gods, såsom guld og sølv, der ikke er åndelige goder, sådan som dåben, evangeliet og ordets forkyndelse er, af hvilke ting han ikke attrår eller røver noget, da
de dog er Helligåndens rette gaver. Ganske vist er de andre
også Guds gaver, men kun verdslige, ydre og legemlige
gaver.
Derfor absolverer vi paven fra denne synd efter den
rette forklaring af samme, mens han selv binder sig fast i
den med sin gejstlige ret. For de goder, han sælger, er ikke
åndelige i dette ords rette betydning; for dem har han ikke;
men han sælger embeder, len og høje æresposter i kirken
og river sådan til sig denne verdens gods; men ordets forkyndelse sælger han ikke; det bryder han sig ikke engang
om. Derfor skal man ikke anklage ham for simoni, men for
tyveri og rov, sådant som Verres og Dionysius har givet
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sig af med, og kalde ham en røver over alle røvere, en tyv
over alle tyve, en morder over alle mordere. For hans gab
er fyldt med umættelig begærlighed, hvormed han uafladelig snapper efter timeligt gods.
Men simoni er en åndelig last og synd, sådan som Peter beskriver den, nemlig når man tager penge for Helligåndens gaver, og ikke for legemlige gaver eller godser.
Disse to ting sammenblander de pavelige, som ikke er andet end lutter grove æsler. For med de huslige og borgerlige goder har simonien intet at bestille, men med Helligåndens gaver.
Men vil de indvende mod os, at disse legemlige goder
hænger ved de åndelige, da svarer vi, at dette er rettelig
talt. For det huslige og borgerlige liv er jo bundet til kirken, og man kan ikke opretholde dette liv uden spise og
drikke; men er derfor alt, hvad de kristne bruger, åndelige
goder?
Simoni er, at jeg for penge sælger en åndelig ting, som
man skulle give for intet. Men en kirke, en grav og alle
andre gaver, som er de hellige givet, er ikke åndelige, men
simpelthen legemlige goder, og disse kan røves, købes eller sælges. Åndelige gaver derimod kan vi ikke stjæle,
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sælge eller købe; for de er ikke vore, men Helligåndens.
Derimod var det simoni, om en kirkens tjener eller præst
ikke ville lære eller undervise dig om syndernes forladelse
og andre Guds velgerninger, som foreholdes og tilbydes
os i evangeliet, eller ville nægte dig absolutionen, hvis du
ikke ville løse eller købe den hos ham for hundrede gylden.
Og på denne måde er også paven en sand simonist; for
han tilbyder enhver Guds nåde og syndernes forladelse,
hvis de vil give ham en bestemt pengesum. Dette kan med
rette kaldes at sælge en åndelig ting og Helligåndens nåde;
skønt den ikke kan sælges, om du så for en absolution vil
give tusinde gylden eller mere. For det første har paven
den ikke, for det andet er det umuligt at sælge åndelige
ting; kun kan man foregøgle uerfarne folk det og indbilde
dem, at sådanne ting sælges til dem.
Men Helligåndens gaver og Kristi blod er ikke til fals,
heller ikke er det muligt, at de kan sælges, medmindre det
sker under et skin og et opdigtet udseende, efter menneskenes vilje og valg. Når paven siger, at den, som kommer
frem med fem skilling, kan forløse en sjæl fra Skærsilden,
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da er dette ret egentlig simoni; men dog er det i virkeligheden ikke sådan. For sjælenes forløsning fra Skærsilden bliver ikke følgen deraf, om så end pengene tilvejebringes og
køb og salg foregår.
Sådan har han opdigtet, at han skal have magt til at
forlade synder. Han har ranet nøglerne til sig, har solgt
syndernes forladelse, har forjættet folk, at han ville forløse
dem fra Helvede og Skærsilden; men han har kun taget
deres penge og ladet de arme sjæle forblive under syndens,
dødens og Djævelens magt.
Men dette er egentlig simoni, at sælge Helligåndens
gaver, som man kun kan erhverve gratis. Man kan vel byde
dem til fals, men Gud kan man ikke sælge. For det, som
har navn og skin af at være solgt, følger ikke med dette
simoniske køb. Sådan er simoni en umulig ting, i henseende til sagen; men efter det ydre skin er den såre almindelig. For Herrens navn skændes og sælges derved, men
det er intet andet end et tomt skin og formentligt foregivende.
Derfor er paven i åndelige ting en ret simonist; han
sælger syndernes forladelse og retfærdighed. I timelige
ting er han en kirkeraner og tyv, som gerne solgte den
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herre Kristus, om han havde ham i sine hænder og sin
magt, sådan som jøderne havde; for på god vilje mangler
det ham ikke. Sådant simoni har også gået i svang i klostrene, såvel fra køberens som sælgerens side. For den, der
gav hundrede gylden, for ham læstes der fire sjælemesser
årlig. Sådan er hele pavedømmet Djævelens kirke, fuldt af
tyveri, kirkeran og utallige grueligheder og bespottelser.
Men her opstår et spørgsmål, om også en præst eller
kirkens tjener for sit embede tør kræve og tage sin nødtørftige underholdning? Derpå svarer jeg, at dette sømmer
sig såre vel for ham, lige så godt som ellers en fattig kan
tage imod en eller anden gave. Havde jeg den magt eller
evne, at ingen kunne absolveres fra synder, medmindre
han først betalte mig nogle gylden, ville jeg på én dag
bringe al verdens penge til mig. Men dette går ikke an, og
af djævelsk dristighed og frækhed har paven fået dette
købmandskab i gang. Os er det befalet, at vi skal lære, trøste og absolvere alle, som tager imod det og tror, og alle
disse får sådanne goder af os for intet, efter ordet i Matt
10, 8: I har modtaget det for intet, giv det for intet!
Men ligesom de kristne for intet nyder godt af det kirkelige embede, sådan skal de også uden vederlag ernære,
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underholde og beskytte kirkens tjenere, give dem mad og
klæder, som Paulus siger i Gal 6, 6: Den, som undervises
i ordet, skal dele alt godt med den, som underviser ham;
ligeledes i 1 Tim 5, 17: De ældste, som er gode forstandere, skal man holde dobbelt ære værd, mest dem, som arbejde med tale og lærdom. Og Kristus selv siger i Matt 10,
10: en arbejder er sin føde værd. Ligeså siger Herren hos
profeten Esajas 49, 22, at fyrster og konger skal give kirken gaver. Men disse gaver er ikke betaling, køb eller salg.
For dagligt underhold, mad og drikke behøver vi; men derved betales ikke absolutionen; for hvem kan vel betale
den? Hvad er hundrede eller tusinde gylden mod denne
syndsforladelsens uendelig store gave?
Når vi derfor tager vor næring af menigheden, da er
dette ingen betaling, som kan agtes lige med denne gave,
som er så stor og dyrebar, at den end ikke kunne betales
med al verdens gods. Men fordi denne store og overstrømmende gave ikke kan uddeles anderledes end ved mennesker, som må have næring og spise, så må man jo ernære
og underholde dem. Men det er ingen betaling for gaven,
men kun for deres møje og arbejde.
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Hos de pavelige er der endnu et andet spørgsmål, nemlig: når en kirkens tjener ved sit arbejde havde sparet to
hundrede gylden, kan han da ikke købe en ager eller arvegods for disse penge? Og de siger, at han ikke må gøre det,
fordi det er åndelige penge. Men jeg siger frit, at han gerne
kan gøre det; for det er ikke åndelige penge, skønt personen forvalter og uddeler åndelige gaver.
Derfor tager de pavelige jurister skammelig fejl og véd
ikke, hvad simoni er, men blander de åndelige og legemlige gaver sammen, og efter sin egen ret og egen samvittighed er de store, fortræffelige simonister, raner, røver og
fortærer præsternes og kirkernes ejendomme, og er værre,
end nogensinde Verres og Dionysius har været, idet de uddeler de sande åndelige gaver for penge som et rov eller
bytte. Og dog tør disse selvsamme mennesker anmasse sig
regimentet over hele verden, dertil også dommen over vor
lære og Guds ord; befale os, at vi skal være paven lydige,
da de dog selv hverken forstår sine egne bestemmelser og
sætninger eller bryder sig noget om dem.
Denne sag berører Lyra kort, og vil simpelthen komme
derfra ved at sige, at Abraham ikke købte nogen grav, men
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kun en begravelsesplads. Men dette er hårkløveri og bedragerisk snak, som de også selv bekender. Ganske vist
købte han ingen grav; for der var dengang endnu ikke nogen der; men han kunne grave den, hvor han ville.
Dernæst lærer dette eksempel også, at man skal begrave de døde med særlig ære og ærbødighed på grund af
troen og håbet om den kommende opstandelse. Før martyrernes tid havde de kristne begravelser på alle agre, i alle
haver og huse; men sidenhen gik de mere sømmelig og
ærbødig til værks dermed, idet særlige steder og kirkegårde blev forordnede til begravelsespladser, ligesom jo
også hedningerne iagttog skønne, ærbare skikke ved begravelserne. Derfor skal dette langt mere finde sted hos de
kristne på grund af den artikel i vor tro om kødets opstandelse, så det ikke skal se ud, som om vi døde bort og nedgravedes som heste og æsler.
Hvad der nu fremdeles følger, har næsten alt kun hensyn til ydre skikke og skikke, med undtagelse af dette
alene, at Abraham siger: Giv mig en ejendom til begravelse hos jer. For hvad den latinske oversættelse har, jus
sepulturæ, begravelses-ret, står ikke på hebraisk, og Abraham vil kun sige så meget som så: jeg vil ikke begære en
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fodsbred jord i dette land for mig i mit liv, men begærer
kun en plads, hvor jeg kan grave en grav for min afdøde
Sara. Abraham var hele landet forjættet, og ham tilhørte
det med al ret, som en foræring og gave til ham; dog havde
han ikke engang en fodsbred deri, men var fremmed og
døde med sin Sara som en fremmed i sit eget land.
Dette har profeterne og apostlene betragtet med åndelige øjne og langt omhyggeligere end andre. For at Abraham, som i kraft af Guds indsættelse er dette lands herre,
er fremmed deri med Sara og sin søn Isak, derved antydes
og betegnes åndelig, at vi alle er gæster her på jorden og
lever her som i landflygtighed. For sådan siger Paulus i 2
Kor 5, 6: Mens vi er til huse i legemet, er vi borte fra Herren. Men er vi nu fremmede i legemet, som jo ret egentlig
er vort, og er vort liv i dette legeme intet andet end en pilgrimsstand, hvor meget mere er de goder, som vi har på
legemets vegne, som agre, huse, penge osv., intet andet
end lutter fremmede ting og pilgrimsgods? Legemet er ligesom et mørkt fængsel, hvori sjælen ligger indesluttet
som i et fængsel og i en grav; derfor er halvdelen af os
ligesom intet og ligesom et ådsel, som ligger i graven og
stinker.
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Derfor kan man heraf tilstrækkelig se, at patriarkerne
har fremtrukket og betragtet den rette kerne i forjættelserne, og ikke alene ydre har rørt ved dens skal. Sådan forstod Abraham, at den forjættelse, som var ham givet, indeholdt i sig det rette fædreland og det rette, sande liv,
nemlig det kommende, som er bedre end dette, og som
ikke er en trældom og et fængsel for sjælen. Når sådan David i Sl 39, 13 siger, at han er en fremmed og gæst, kunne
en forundre sig over, hvorfor han vel siger det, da han dog
var en stor, mægtig konge i Israel og havde det forjættede
land i eje. Men dette agter han såre lidt, og for hans hjerte
og hans øjne stod en anden bolig, som er meget bedre,
hvilken de ikke agter, der i dette liv beflitter sig på røveri
og skændig åger, som om det evige ikke skulle følge efter.
Men ak, hvad er dog det for en forgængelig og forfængelig ære og hovmodighed, som man kan have af denne
verdens gods og rigdomme, som dog intet menneske kan
være vis på et eneste øjeblik i sit liv! Det erfarer vi jo dog
alle og enhver af os i særlighed, og forstår, at vi trækkes
med et sådant legeme, som halvvejs er et ådsel og en død
ting allerede; og dog er der mange, som mener, at dette liv
er det bedste og vil vedvare evindelig. Dette kan man se
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deraf, at folk så såre beflitter sig på og aldrig kunne blive
mætte af at sammenskrabe meget guld og gods, alt, hvad
de kan, det være nu med ret eller uret. Men hvorfor gør de
dette? Fordi de er i Djævelens landflygtighed og farer vild,
blot bekymrer sig og sørger for det timelige liv.
Sådan prises nu her den tro og tålmodighed, som Abraham havde, der foruden det forjættede land ventede på en
anden og evig bolig. Han vil, at Sara skal begraves i landet,
så hun kunne opstå med Kristus, når han skulle opstå fra
de døde. Imidlertid vandrer han i sit eget land som i et
fremmed; Gud giver ham ikke en fodsbred deri, ikke engang en begravelsesplads; men han køber af dem, som bor
i landet, en plads for sine egne penge. Derfor besværede
han sig ikke sådan med den skændige begærlighed og syge
at samle meget guld og gods, som om han evig skulle forblive i dette liv; men hans hele hu stod til den forjættede
Kristus; på ham så han især hen i forjættelsen og ventede
med glæde på, at han skulle komme til denne jord.
Nu følger andre stykker om ydre vandel og ydre
skikke, men som dog er såre herlige og nyttige.
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v5-6. Hittitterne svarede Abraham: »Hør på os, herre! Du er
en Guds stormand iblandt os! Begrav du den døde i den bedste
af vores grave! Ingen af os vil nægte dig sin grav til at begrave
den døde i.«

Moses bruger såre mange ord i beskrivelsen af denne overenskomst og handel; men dette gør Helligånden først den
berømte kvinde Sara til ære, der er moder til alle patriarker, profeter, dertil de fornemste fyrster og konger, hvis
lige man ikke finder i nogen historie. Derfor beskrives i
Den Hellige Skrift ingen begravelse så herlig som Saras;
ja, sådan ville Kristus, at hans stammoder skulle begraves
hæderlig, som hun vel også fortjente på grund af sine dyder. For hun styrede sine tjenere i tugt og gudsfrygt, var en
abbedisse, langt herligere og bedre, end nu vore er, så vore
klosterabbedisser ikke alene ikke kan sammenlignes med
hende, men endog bliver ganske foragtelige og ganske forsvinder imod hende. For hvad er de dog, når man ville
sammenligne dem med Sara, som er moder til de herligste,
mest navnkundige fyrster og konger, og som i sit liv så
priselig styrede sit hus, og hvad dertil hører? Ja hvad er
derimod abbedissernes gerninger, som de gør i klostrene,
andet end grueligt afguderi?
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Men fordi, som sagt, denne tekst her ene og alene angår det ydre liv og gode skikke, skal man først mærke dette
eksempel på høflighed og ærbødighed hos dette folk. For
der fremlyser af deres ord, skikke og opførsel en forunderlig stor venlighed, som sandelig nu til dags ville være vanskelig at finde, både hos gamle og unge. For sådan tiltaler
de Abraham: Hør os, min herre, du er en Guds fyrste
iblandt os. Dette er en herlig ærbødighed, som de udviser
mod Abraham, der er herrer i landet, og har det i eje med
guddommelig ret.
Dernæst skal man betragte den særlige høflighed og
ydmyghed i Abrahams bøn. For jeg tror, at Efron, om
hvem der siden tales, var en fyrste i Hebron; til ham går
han ikke straks, men taler først til dem, som var under
ham, og søger ydmygt at vinde deres gunst. Dette har Helligånden ikke villet forbigå, for derved at vise, at han vil
have sådanne dyder og sætter stor pris på dem. For derfor
foreholder han os sådanne eksempler hos store mænd, for
at vi skal lære, at ærbødighed og høflighed er nødvendig
hos den ene imod den anden, og at Gud har velbehag i, at
den ene viger, den anden til ære og, som Paulus lærer Rom
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12, 10, forekommer ham med ærbødighed, og Fil 2, 3: Agt
i ydmyghed hinanden højere end jer selv.
Sådan er denne beskrivelse, hvortil Moses bruger så
mange ord, ingenlunde forgæves. For vi er jo ikke født
som svin, æsler, stok eller sten, men er skabt til at gå med
oprejst åsyn og vende det op mod himlen, og Gud har givet
mennesket en fornuftig sjæl, som kan forstå forskellen
mellem ære og skam, så vi kan erkende, hvad der er godt
og priseligt hos andre mennesker og vise dem tilbørlig ære
derfor. Derfor passer et ubehøvlet og dyrisk liv sig ikke
for en kristen, sådant som man dog nu til dags kan se på
vore folks rå og vilde vaner.
Og især er folk hertillands ganske uopdragne, uden al
tugtighed og høflighed, så man vel kunne sige, at bønder,
borgere og adelige i disse egne mere ligner svin end mennesker, så aldeles mangler de venlighed og omgængelighed. Derfor plejer jeg ofte at undre mig over, hvorfor dog
Gud først har åbenbaret evangeliets lys for sådanne uopdragne, rå og vilde folk.
Digterne har en historie om, at Ulysses engang mistede
sine venner og at de alle blev forvandlede til svin. En sådan forvandling, lader det til, er også gået over vore. Dog
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har det mindre fare med simple, rå mennesker; men når
denne fejl udbreder sig videre og får indpas blandt lærerne
i kirken, så de på grund af særlige gaver tilskrive sig alt,
og i tåbelig, tølperagtig hovmodighed foragter alle andre
imod sig, mens de dog skulle omgås venlig med dem og
elske dem, da er det en stor skade og ødelæggelse for kirken.
Derfor lær af dette eksempel, hvordan du skal indrette
din opførsel, så du kan vænne dig til at være venlig, høflig
og ærbødig mod enhver. For derfor stiller Moses os så flittig og med så mange ord Abrahams eksempel for øje, som
med højeste ydmyghed og beskedenhed beder om, at man
vil sælge ham et sted i landet, og ikke med heftighed eller
vrantenhed forlanger det. Om det end synes at have været
nødvendigt for ham at gøre dette, fordi han selv er fremmed der, havde han dog også anden grund dertil, da han
var prydet med så store dyder og gaver, at han vel havde
kunnet blive lidt stolt deraf. Men alle disse gaver glemmer
han og tiltaler indbyggerne i Hebron ærbødig og venlig.
Sådan hilser de ham også igen, skønt han er en fremmed,
som en herre, og lader i ord og gebærder en særlig venlighed og godmodighed fremlyse mod ham, glemmer også

1453

selv sin ret og sit herredømme i landet, som de vel havde
kunnet bruge mod en fremmed og tilflytter.
Dette er rette gode gerninger, og skønt de er verdslige,
skal man dog holde dem imod alle munkenes afskyelige,
selvvalgte gerninger, som alene beflitter sig på at narre
unge folk ind i sine ordener og vænne dem til en tåbelig
og gruelig ydmyghed, som er aldeles ulig skikkelige og
hellige menneskers liv og vandel; men derfor skal unge
folk af dette eksempel lære sand ydmyghed, høflighed og
ærbødighed.
Man må ikke bryde sig om, at hyklerne foragter disse
gerninger som simple og ringe, sådan som Wetzel, den frafaldne skurk, også gjorde, idet han sagde, vi lærte sådanne
gerninger, som er alt for simple og verdslige. Men spørger
du dem, hvad man da ellers skal gøre, siger de, man skal
gå i kirke, skal brøle i koret som en okse og bede, eller
meget mere mumle, de fastsatte bønner. Men dette eksempel og andre lignende revser klart deres hykleri, idet Helligånden ikke er bange for, omhyggelig at fortælle og
pryde sådanne ydre og verdslige gerninger.
Men det lader til, at Gud dengang havde benådet og
vundet Abraham og hans kirke med særlig anseelse og
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herlighed for hedningerne, ligesom ovenfor hos kong
Abimelek, der tillader Abraham at bruge landet og holdt
ham i høj ære, skønt han ingen egen ejendom havde og
efter kongens død atter måtte vige. Sådan ærer Hebrons
indbyggere ham, som dog var et hedensk folk, og kalder
ham en Guds fyrste. Deraf fremgår det, at de hørte Abrahams prædikener og troede på Abrahams Gud. For på hvad
sted den hellige patriark var, udrettede han såre meget
gavn med ordet og Ånden, med lære, formaning og revselse, og ved hans prædiken så og hørte hedningerne Guds
store gerninger, hvorfor de også troede og blev salige.
Derfor hædrede de ham rimelig som en herre, ligesom
også Sara kalder ham sin herre, og kaldte ham en Guds
fyrste.
Og det er en stor lykke, når fyrster har sådanne gæster
hos sig, i dem erkender Gud og Kristus og holder dem i
ære, og så atter gæsten og præsten i sit embede gør, hvad
der tilkommer ham, nemlig lærer kristen og trolig. Denne
nåde og velgerning er såre sjælden, at fromme, gudfrygtige præster eller lærere har et sikkert og stille sted, hvor
de kan lære og prædike i ro, og det er en særlig Guds gave,
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som Djævelen, der er en bitter fjende af ordet og menneskers salighed, stedse hindrer og forstyrrer.
Men hvor der er en sådan enighed, at fyrsterne i landet
holder kirkens tjenere i ære, beskytter og ernærer dem,
fordi de prædiker Guds ord og udbreder de åndelige skatte,
der kan man med sandhed sige, at det rette Paradis er.
Men hvor kirkens tjenere foragtes, bespottes og trædes
under fode, sådan som det gik Esajas og andre profeter,
som der står i Es 57, 4: ”Hvem spærrer I munden op imod,
hvem rækker I tunge ad?” Skønt de lærer på det bedste og
troligste. Dér er dette sikkert tegn på Guds vrede og på, at
stor jammer og ulykke står for døren. For det er aldrig gået
af uden straf, at man foragter den store nåde, som vises
mennesker ved fromme, gudfrygtige præster.
Derimod har de ugudelige og skalkepræsterne i almindelighed bedre lykke; for fyrsterne er dem lydige, er villige og beredte til at vise dem alt godt, sådan som alle konger og fyrster var paven underdanige, overøste ham med
alle slags velgerning og tjente ham, ikke alene med gods
og ejendom, men også med sit legeme. Men til løn for
denne velgerning har han skammelig forført dem, vundet
dem for Djævelen og bragt dem til ham.
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Nu til dags er det kirkelige embede renset og lutret fra
alle slags vildfarelse og afguderi; men hvordan antages det
i verden, og hvordan behandler man det? Det bespottes,
forkastes og trædes ligesom under fode; dertil myrdes kirkens tjenere.
Gud har i sin store nåde forlenet os et herberg og indrømmet os et fristed her i Sachsen under hans højhed kurfyrste Johan Frederik og hans broder hertug Ernst; men ligeså nådige, gunstige og velgørende, som fyrsterne viser
sig imod os, ligeså meget grueligt had, ugunst og foragt
finder man hos de adelige, hos embedsmænd, borgere og
bønder; stod det i deres magt, hvad de gerne ville, da havde
de for længst fordrevet os fra denne bolig og dette herberg.
Derfor, siger jeg, var der en forunderlig stor gudsfrygt,
ærbødighed og venlighed hos indbyggerne i Hebron imod
Abraham, hvem de erkendte for en sådan gæst, som kunne
berige alle stedets indbyggere og borgere, ikke med penge
eller gods, guld eller sølv, men med himmelske og åndelige gaver, at han nemlig kunne vise dem vejen til frelsen
og ved ordet forløse sjælene fra synd og Helvede, og med
ét ord, at han var fuld af alle slags goder og velgerninger.
Derfor optager de ham også gerne, har ham kær og adlyder
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ham med lyst, ligesom han ovenfor fandt samme gunst hos
kong Abimelek.
Men dette er en ærefuld og såre herlig titel, en Guds
fyrste, som indbyggerne i Hebron give Abraham, ikke at
han var deres landsherre, eller at han nogensinde skulle
have haft at byde over dem, men fordi han hjemme i sit
hus havde mange husfolk, nemlig over tusinde mennesker.
Derfor kalder de ham en Guds fyrste som den, der i sit hus
regerer over såre fromme og hellige mennesker. Som om
de ville sige: Vi har ikke et så trofast folk, så hellige, lydige og ydmyge tjenere, som du har. Dit fyrstendømme er
et guddommeligt fyrstendømme, som gør folkene hellige
og fromme.
Og det er sandelig en særlig Guds gave, når fyrsterne
regere sine undersåtter klogt og vel, og undersåtterne på
sin side igen er lydige. For Herren har gjort begge dele, et
seende øje, det er, en retskaffen lærer, biskop eller øvrighed, og et hørende øre, Ordsp 20, 12, det er, lydige undersåtter og tilhørere. Hvor der mangler på den ene af siderne,
er der en slet stat, og det går ilde til. For det er ikke nok, at
du alene er et hørende øre, men ikke har noget seende øje;
heller ikke, at du er et seende øje og ikke har noget hørende
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øre. Hos folkene i Hebron var Abraham det seende øje,
idet han lærte dem og regerede sin husstand, og de var det
hørende øre; derfor bar ordet der rigelig frugt.
Men når øjet ikke ser, sådan som paven er et blindet
og forbandet øje, og øret alligevel hører, sådan som vi hidtil med stor begærlighed har hørt på hans menneskesætninger og taget imod dem, der er den sikreste vej til fordærvelse og evig død.
Vi har nu til dags det seende øje, det er, ordets rene
lære; men vi finder, desværre, intet hørende øre, for vor
lære foragtes, ja bliver gruelig bespottet. Men hvor disse
to stykker er hos hinanden, der har Gud selv gjort det, og
det er en guddommelig undergerning, hvorover Gud og
englene i himlen fryder sig.
Det andet bevis på gunst og venlighed, som disse folk
giver Abraham, er, at de tilbyder ham en begravelsesplads.
Begrav din døde, siger de, i vore bedste grave, i fyrstens
eller en eller anden fyrstelig råds grav. For det var skik og
brug hos dem, at enhver kunne begrave sine døde på hvert
sted det lystede ham. Derfor, siger de, vil vi ikke alene
indrømme dig den fælles begravelsesplads; men en af de
særlige og allermest ærefulde grave.
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Dette er sandelig en herlig ærbødighed, som de uden
tvivl har lært i Abrahams kirke, idet han underviste og
lærte dem i Ånden og tillige også gjorde dem høflige og
tugtige i det ydre, efter kødet. Men de tilføje endnu mere
og siger: Ingen af os skal formene dig sin grav, at du jo må
begrave din døde; det skal stå dig frit for at vælge, hvad
sted du vil.
v7–9. Abraham rejste sig; han kastede sig ned for landets folk,
hittitterne, og sagde til dem: »Hvis I indvilliger i, at jeg bringer
den døde ud og begraver hende, så hør på mig! Læg et godt ord
ind for mig hos Sohars søn Efron, så han overlader mig Makpelas hule, som tilhører ham, og som ligger i udkanten af hans
mark. I jeres nærvær skal han til den fulde pris lade mig få den
til gravplads.«

Først står Abraham op for hittitterne som de ældste og fornemste; for han mener, at man må holde dem, som herrer
i landet, i ære og han gør ret og vel deri. For vor herre Gud
har ikke skabt os til at være stolte og hovmodige, hårde,
ufornuftige, uforstandige og rå, tølperagtige mennesker;
men enhver skal vise den anden ære. Når jeg sådan viser
den verdslige øvrighed eller en præst og kirkens tjener
ære, da ærer jeg ikke ham som broder mellem andre
brødre, men som en person, der er indsat af Gud. Sådan
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skal man også ære hæderlige gifte koner, jomfruer, men
især, forældrene og opdragerne, ikke så meget for deres
egen skyld, som fordi de er Guds skabninger og Gud æres
i dem, som Augustin siger: ”Ær Gud i hinanden indbyrdes!”
Dernæst bøjer Abraham sig for folket i landet. Her må,
man skelne mellem de forskellige måder at bøje sig og vise
ærefrygt på. For det første sker det, når man med ansigtet
eller hele legemet falder ned på jorden og griber deres fødder, for hvem man sådan falder ned. Dette er den højeste
bøjning eller ærbødighedsytring, som det sømmer sig at
bruge foran konger og fyrster. Og sådan holder den sunamittiske kvinde Elisa ved fødderne i 2 Kong 4, 27, og Peter
faldt også ned for Jesu fødder i Luk 5, 8. For det andet sker
det sådan, at man bøjer knæ eller falder ned på knæerne.
For det tredje, at man bøjer hovedet og holder en ved
begge hænder.
Sådan betyder Abrahams bøjning på dette sted egentlig den stilling med legemet, at man enten bøjer hovedet,
eller falder på knæ, eller falder på sit ansigt, eftersom skik
og brug er i ethvert land og hos mennesker på ethvert sted,
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eller alt efter deres stand og værdighed, for hvem man bøjer sig; for det er ikke den tilbedelse i ånd og sandhed,
hvorom Kristus taler Joh 4, 24.
Men Abraham stod op og lagde sig ikke på jorden eller
bøjede knæ, men han bøjede hovedet, tog måske deres
hænder og holdt ved dem og kyssede dem tillige, hvilket
var skik og brug hos dette folk. Og dette er skønne, ærbare
skikke af ydmyghed, ærbødighed og høflighed, som man
især skal foreholde ungdommen og prise for den, så den
også kan lære at vænne sig dertil og aflægge de vilde
skikke og manerer, som er såre almindelige.
Men uden tvivl havde Abraham også en anden årsag
til at vise dette folk sådan ærbødighed, nemlig ikke så meget fordi de var folket i landet, det er, dets herrer og indbyggere, som på grund af den gudfrygtighed og alle slags
dyd, som han sporede hos dem. Men hvor længe de er forblevet så fromme, kan man ikke vide; men det véd man, at
næsten ikke noget folk i noget land længere end tyve år
har holdt fast ved tugtighed, dyd og ærbarhed, som vor historie beviser, både hedningernes og Den Hellige Skrifts.
For når folk engang er bragt til Guds erkendelse og til
gode, ærbare skikke, er tyve år den længste tid, hvori de
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forbliver ved denne fromhed og gode skikke; for de forværres igen efterhånden mere og mere, fordi de bliver
kede og lede af, hvad de altid ser for sine øjne, indtil de til
sidst falder i gruelig synd og skam. Læs historierne om
David, Salomo og alle konger, ja endog om Augustin; betragt også vor tid; lærer ikke nu erfaringen, at begyndelsen
af den himmelske lære var liflig og såre tækkelig for enhver? Men nu bliver man jo længere desto kedere af den,
og folk får væmmelse for denne usle mad, som der står
skrevet om jøderne i 4 Mos 21, 5.
Sådan var hittitterne på Abrahams tid gode, fromme
og gudfrygtige folk; men sidenhen blev de udryddede på
Moses’ og Josvas tid, efter at de havde mistet den rette
guddommelige lære og tillige havde ladet tugt og ærbarhed fare. Det samme fortalte Moses ovenfor også om sodomitterne, som også en tidlang var fromme, efter at Abraham havde reddet dem fra den store fare og forjaget deres
fjender; men på syv år tog så stor synd og skam overhånd
hos dem, at de blev opbrændt og fortærede med ild og
svovl fra himlen.
Og med vort Tyskland lader det næsten også til, at det
efter evangeliets store lys næsten er besat af Djævelen.
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Ungdommen er fræk og vild og vil ikke lade sig opdrage;
de gamle er befængte med gerrighed, åger og mange andre
synder, som ikke er til at udsige. På denne måde takker vi
Gud for nådens ord og for hans enbårne søn, ligesom jo
Moses også klager over jøderne i 5 Mos 32, 6: ”Er det måden at lønne Herren, du tåbelige, uforstandige folk?” Derfor er det intet under, at store straffe og alle slags ulykker
følger efter. Men det er verdens gang, at det må gå sådan
til.
Derfor, eftersom vi har lejlighed, lad os gøre det gode,
Gal. 6, 10, enhver i sit kald, så vi studerer i Den Hellige
Skrift og beflitter os på gode vaner, så længe endnu evangeliets lære har sin gang hos os og lyser for os, som Kristus
formaner i Joh 12, 36: Mens I har lyset, tro på lyset. For
Djævelen gør det modsatte, og fører altid med vold de
uforstandige sin list og sit mørke på halsen.
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v10–18. Nu sad Efron sammen med hittitterne, og hittitten
Efron tog til orde og sagde til Abraham, mens alle de hittitter,
der sad i byporten, hørte på: »Nej, hør på mig, herre! Jeg giver
dig marken, og hulen, der er på den, giver jeg dig. I mine landsmænds nærvær overlader jeg dig den. Gå hen og begrav den
døde!« Abraham kastede sig ned for landets folk, og i deres
påhør sagde han til Efron: »Ville du blot høre på mig! Jeg vil
betale, hvad marken koster! Tag imod det! Så vil jeg begrave
den døde dér.« Men Efron svarede Abraham: »Hør dog på mig,
herre! Hvad betyder et stykke jord, der er fire hundrede sekel
værd, mellem dig og mig? Begrav du den døde!« Abraham forstod Efron og afvejede den sum, Efron havde nævnt i hittitternes påhør, fire hundrede sekel gangbart sølv. Sådan overgik
Efrons mark i Makpela øst for Mamre, marken med hulen, der
er på den, og alle træerne på marken i hele dens udstrækning
til Abraham som ejendom i nærvær af alle de hittitter, der sad
i byporten.

Efron prøver på at overtale Abraham til at tage ageren
uden penge, som gave. Hvad har vel det at betyde, siger
han, mellem mig og mellem dig; du er en Guds fyrste, og
jeg er rig; hvad kan det hjælpe mig, om jeg nu vel solgte
den ager for firehundrede sekel sølv? Dette er en højtidelig
og priselig ærbødighed mod ham, som var en profet og
deres lærer; men Abraham vægrede sig høflig derfor, og
vil købe ageren til en ejendom og for sine penge.
For han tænkte eller sagde sådan: Jeg véd, at I er godhjertede, fromme og gudfrygtige mennesker; men jeg har
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på andre steder erfaret andre folks ubestandighed og derved lært, nu at være noget forsigtigere. I Egypten og Gerar
har jeg modtaget gunst og ære af mange folk, men er til
sidst dog blevet fordrevet; sodomitterne viste jeg store velgerninger, men de tænkte lidt derpå og takkede mig til
sidst ilde derfor. Modtog jeg derfor denne ager som en
gave, for intet, ville måske jeres efterkommere efter jeres
død glemme jeres godhed og gave og atter fratage mig den
med magt, dertil grave min Sara op igen og slænge hende
bort. For fordi vi er fremmede og i et fremmed land, ville
de sige, som sodomitterne sagde til Lot: Denne ene er
kommet for at være fremmed her og vil endda dømme.
Derfor vil jeg købe den, så jeres efterkommere ikke skal
have nogen ret til at kræve den tilbage af mig.
Se dog, hvor klogt åndelige mennesker handler med
hinanden, selv i ydre, verdslige sager, ikke sådan som
munkene, der alene opdigter åndelige gerninger, som de
giver sig af med, mens dog alle deres gerninger er ganske
og aldeles kødelige; men de rette hellige lever i verden og
omgås med verdslige forretninger, og det med stor, underfuld klogskab, er ærbødige, venlige, kloge, forsigtige og
har skøn på al sømmelighed.
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Han købte da ageren i alle borgeres overvær, for alle,
som gik ind ad hans bys port, som Moses siger. Alle disse
var til stede som vidner på, at denne ager var Abrahams og
alle hans efterkommeres ejendom evindelig. For dengang
var det endnu ikke skik eller brug at give hinanden håndskrevne beviser eller brev og segl.
Sådan er dette nu en anden dyd hos Abraham, hans
klogskab nemlig, hvormed han omgås mennesker, hvis efterkommere plejer at være ubestandige og upålidelige,
som man sædvanligvis kan se i alle familier, såsom Davids, Salomos og andre herlige mænds, at børnene sjælden
efterligne sine forældres art og dyd.
Abrahams bøn var også ganske fornuftig. For han ville
lade sig nøje med en del af ageren, måske allerbagerst i en
krog, som ikke lå på et bekvemt sted, men som man ikke
kunne bruge til noget andet; Efron derimod indrømmer
ham hele ageren og ikke alene en krog af den, dernæst
også hulen, som var deri, og tager i stedet for den en anden
ager eller et andet jordstykke, hvoraf han uden tvivl havde
flere.
Men Abraham betaler de firehundrede sekel sølv, sådan som de var gængse i køb og gjaldt i daglig handel og
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vandel. Og atter gentages i teksten disse ord: I folkets påhør, det er, sådan at folket hørte på købet og bekræftede
og bevidnede kontrakten. Af dette eksempel skal vi lære,
at man skal handle klogt og forsigtig med mennesker for
efterkommernes skyld, som er upålidelige og let kan slå
om; men dem, som man har at gøre med, skal man omgås
venlig, ærbart og ydmygt med.
Hvordan denne dobbelthule så ud, kan man ikke vide.
Jeg tænker, at der var to huler, af samme omfang, fordi
sidenhen Isak og Jakob med sine hustruer også blev begravet på samme sted.
v19-20. Derpå begravede Abraham sin kone Sara i hulen på
Makpelas mark øst for Mamre, det samme som Hebron, i Kana'an. Marken med hulen, der er på den, overgik som gravplads til Abraham fra hittitterne.

Hidtil har nu Moses beskrevet Saras død og begravelse
med mange ord, fordi det er en skøn, herlig lære og fortræffelige eksempler på gode skikke; for Helligånden har,
foruden de store, høje dyder, tro, håb og kærlighed, hos
Abraham også villet rose den ydre dyd, nemlig hans ærbødighed, ydmyghed, høflighed, mådehold og rimelighed,
sådan at der hos den ene mand Abraham findes en stor
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mængde og hob af alle slags dyder, det være nu åndelige
eller verdslige og huslige dyder, man ville søge hos ham.
Noget herligere end hans tro kan ikke findes; men hvor
stor er også den kærlighed, som han bar til sodomitterne?
Fremdeles, hvor stor tålmodighed viste han ikke, da han
drog omkring i elendigheden? Hvor stor ærbødighed, rimelighed og sagtmodighed finder man endelig ikke også
hos ham imod dem, som var herrer i dette land? For han
vil ikke tage ageren for intet eller som gave, for ikke at
falde landets indbyggere til byrde. Derfor kan man heraf
lære den hele lære om gode skikke og en ærbar vandel
bedre, end Aristoteles, juristerne og de pavelige lovgivere
har lært den, så det altså ikke er forgæves eller unyttige
ord, hvormed Moses så vidtløftig har beskrevet alt dette.
(Tidspunkt: maj 1540)
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Fireogtyvende kapitel
v1–4. Abraham var blevet gammel, højt oppe i årene, og Herren havde velsignet ham på alle måder. Nu sagde Abraham til
sin træl, den ældste i hans hus, ham som stod for alt, hvad han
ejede: »Læg din hånd under min lænd, så vil jeg tage dig i ed
ved Herren, himlens og jordens Gud, på, at du ikke må tage en
kone til min søn blandt de kana'anæiske kvinder her, hvor jeg
bor. Men du skal rejse til mit land og min slægt og hente en
kone til min søn Isak.«

Nu har Moses ført Abrahams historie og levned frem til
den del, som plejer at være den sidste i dette liv, nemlig til
hans testamente, som nu Abraham her gør, og nu har Faderen denne ene omsorg, hvormed han bekymrer sig, at
han må få sin søn gift og få de efterkommere, som var ham
lovet. Derfor har hele dette kapitel hensyn til Isak, hvis
giftermål her beskrives.
Men den første lære deri, som er meget klar, angår forældrenes embede lige over for deres børn, og atter hvordan børnene også skal vise sig gudfrygtige og lydige mod
sine forældre, når de vil begive sig i ægtestand. Ligesom
denne lære nu til dags er dagligdags, sådan er den også
såre fortrædelig, fordi menneskers ondskab næsten ganske
har udslukket og ophævet denne hjælp og lydighed, som
forældre og børn skal øve mod hinanden, og som er befalet
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i Guds og menneskers lov. Da nu vi vil få bragt denne lydighed og kærlighed i gang igen, og lære folk, at de forlovelser, som sker uden forældrenes vidende og vilje, er utilladelige, heller ikke skal være gyldige eller bestå, må vi
tage mange menneskers had på os og lade os bespotte og
udskælde derover.
For her er de pavelige lovgivere hårde imod os, og i
dette tilfælde er der en herlig enighed mellem dem og vore
jurister, som vi har til uforsonlige modstandere, erklærede
og dødelige fjender i al verden. Skønt derfor denne lære
just ikke er behagelig, så må man dog alligevel derfor ikke
undlade at bekende og forsvare sandheden; for vi har her
et skønt, klart eksempel for vor mening, skønt der her ikke
opstilles nogen lov. For der mangler ikke ellers på vidnesbyrd og beviser af gode love, og det ikke alene de guddommelige, men også sådanne, som skønt tages ud af naturens egen lov og bygges på hinanden, sådanne som de
verdslige og borgerlige love er; kort, vi har på vor side
Skriftens eksempler, de skrevne love og regler, hvorfor
forfølger da derfor juristerne og de pavelige os?
Derfor skal vi med Den Hellige Skrift ruste os imod
deres forhærdede ondskab; for det plejer de at rose sig af
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for sine tilhørere, at de ikke kan vige fra sin kirkeret, og at
fælde dommen over vore skrifter, som de for spot plejer at
kalde catonisk, ret som om vi udtænkte eller opstillede noget nyt af vort eget hoved. Vi har på vor side Guds vilje,
den naturlige fornuft, dertil fædrenes eksempler og den
borgerlige ret.
Og det véd de godt, men vil ikke lade sig formane og
straffe. Men det må ikke tåles, at de med sit så skændige
og ugrundede påfund forfører og besmitter de unge folks
hjerter, og det vil vi aldrig tillade, at deres ugudelige,
skændige og ondskabsfulde kirkeret, som er stik imod
Guds ord, heri skulle have noget at sige over os. Dette formaner, jeg for at ruste og forvare gudfrygtige unge folk
mod deres forfalskning og bespottelse.
For hvad er dog dette for en ondskab, at en kender
sandheden og dog siger: Jeg finder det anderledes skrevet
i min bog, derfor må jeg også dømme anderledes, uanset
lovene, den borgerlige ret og Guds ord, som slutter og
dømmer ganske det modsatte? Skal man da sådan bedrage
folk og tage dem ved næsen, at de må holde alt for vist og
sandt, som de pavelige lovgivere ugudelig kender og er-
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klærer for ret efter sin kirkeret? En ondskabsfuld afsindighed er dette, som også er stik imod alle menneskers fornuft
og sunde forstand. De bekender, at de godt véd, at denne
vor mening er kristen og ærlig; og dog fælder de, imod sin
samvittighed og mod den erkendte sandhed, en anden dom
i denne sag, nemlig fordi der står skrevet anderledes i deres kirkeret.
Ganske på samme måde kunne jeg vel også sige: Jeg
er doktor i den skolastiske teologi, men finder i bibelen
mangt og meget, som strider imod denne teologi; alligevel
vil jeg følge kardinalen af Cammerich, skønt Den Hellige
Skrift lærer ganske anderledes. Hvem ville vel tåle det, og
ville ikke forbande og fordømme sådanne doktorer? Men
de pavelige lovgivere giver derved til kende, at de i sit
hjerte bærer stort had imod Helligånden, fordi de har pavedømmets ånd stikkende i hjertet, og enden på denne deres ondskab bliver til sidst en åbenlys gudsbespottelse.
Imod denne frækhed og ondskab, som ikke er menneskelig, skal vi ruste og styrke os med Helligånden, og skal kun
frimodig foragte den. Den, der hidtil har faret vild med
dem, skal lære at forstå sagen bedre og skal følge dem,
som taler bedre om sagen og lærer ret. Og når du ser den
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forføreriske kirkeret, skal du sige: Hør, du pavelige ret, du
skal vige for Helligåndens sandhed!
Derfor udlægger vi denne tekst, om den end falder
mange til besvær, at Isak ikke tager nogen hustru, hvor det
lyster ham, men det forbydes ham af hans fader at tage en
kana’anæisk kvinde, og Faderen selv påtager sig omsorgen for at skaffe sin søn en hustru. Og sønnen adlyder deri
sin fader med højeste villighed og lydighed.
For den daglige erfaring aflægger vidnesbyrd om, at
de hemmelige forlovelser, som sker i en krog, er en årsag
til megen, stor ulykke, daglig tvist og kiv, dertil følger
deraf mened, mord og drab, og til sidst bliver følgen en
afskyelig forvirring i kirken og i det borgerlige liv. Sådan
gør de pavelige lovgivere ikke andet end at søndersplitte
kirken og lede hele verden vild på grund af sin tåbelige og
dårlige kirkeret. Men skulle vi nu tåle, at de bringer så megen ulykke ind i vore kirker og det borgerlige liv? Det
måtte Djævelen tåle, og ingen anden. Ja, jeg vil langt hellere sætte alle disse jurister og doktorer i band, end vi i vor
kirke skulle tåle deres ugudelige mening og foregivende.
For se dog, hvor tåbelige og intetsigende deres grunde
er, på hvilke de bygger, idet de nemlig siger: Jeg kan ikke
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dømme anderledes, fordi der står noget andet skrevet i min
kirkeret. Ganske sådan kunne også en muslim slutte og bevise: Jeg kan ikke antage evangeliet, for det står ikke i min
Koran. Sådan lader en jøde sig heller ikke omvende til den
kristne tro, fordi denne tro ikke læres i Moses’ lov. Romerne og hedningerne havde da også kunnet undskylde sig
for, at de ikke antog evangeliet, dermed, at der intet stod
derom i deres bøger. Er alt det sandt, som står i de pavelige
lovgiveres bøger, og det alene, alt andet derimod falskt og
urigtigt, som ikke læres der, så må vi kaste alle andre bøger væk.
Men ægtestandens ære og herlighed skal bevæge os til
at tale og lære varlig, tugtig og kristen om denne stand; for
det er jo ingen ringe, men en vigtig og stor ting i al verden.
For den er oprindelsen for alt menneskeligt og for den hele
menneskelige slægt, og hele dette liv har intet bedre eller
herligere; derfor skal man behandle den med stor gudsfrygt og med gyldige og sikre grunde, beviser og årsager;
for denne stand er, desværre, allerede før tilstrækkelig
vanprydet med kødets vellyst og skændigt utugt.
Derfor skal man her fremfor alle ting se hen til Guds
vilje. Gud har villet have det sådan, har ordnet og indsat
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det sådan. Vi skal ikke søge vor ære deraf; endnu mindre
skal vi beskæmme Guds ordning. Og erfaringen lærer jo
rigtignok også, at det ikke er nogen skæmt eller leg, at gifte
sig. I det første år er alting fornøjeligt, glædeligt og lystelig; man tilbringer tiden med at le og elske; men sidenhen,
når alle slags jammer og elendighed indfinder sig, er det
fornødent, at man får trøst deraf, at man véd, det visselig
er Guds vilje, at vi skal leve i denne stand, og at Gud selv
i den sammenføjer mand og kvinde; så du med vished kan
slutte sådan hos dig selv: Denne pige er min hustru, som
jeg har taget til ægte, da Gud selv har villet det sådan, idet
han har bevidnet sit velbehag deri, og englene selv også
har bifaldet det. Dernæst skal du også bede Gud om hjælp,
at han vil skænke dig bistand fra himlen af. På denne måde
vil du kunne overvinde den allerværste fare og møje. De
pavelige lovgivere kommer med en meget kold forklaring
på ægteskabet, idet de siger, at det er ægteskab, når mand
og kvinde sammenføjes efter naturens lov. Det er sandelig
en svag og ussel forklaring, derfor er de også ude af stand
til at afgøre dette omstridte spørgsmål om forlovelser; for
de ser ikke, hvad det er for en vigtig ting.
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Teologien beskriver ægteskabet anderledes og siger
sådan: Ægteskabet består deri, at en mand og en kvinde
sammenføjes sådan, at de ikke mere kan skilles, og det
ikke alene efter naturens lov, men også efter Guds vilje,
lyst og velbehag, så at sige. For Guds vilje og bekræftelse
og velbehag tilhyller begærets elendige synd og afvender
Guds vrede, som følger på denne synd og vellyst. Og på
denne måde handler man om ægteskabet med tilbørlig
ærefrygt.
Paven forstår ikke andet, end at når to løber sammen,
og den ene siger til den anden: ”jeg er din, og du er min”,
da skal dette være ægteskab. Men han tænker ikke på, at
Gud har velbehag deri, hvormed ægtefolkene skulle trøste
sig, og at mand og hustru skulle undervises om, med mådehold at tilfredsstille sin kødelige drift og at styre sine
børn og tjenestefolk; ligeledes om den guddommelige velsignelse, og hvordan manden skal have tålmodighed med
kvindens svaghed, og hvordan de skal finde sig i den fare
og ulejlighed, som møder dem med børnene, og i urimelighed og besvær med onde naboer. Han ser kun hen til
kødets skændige forbindelse, som han kalder ægteskabets

1477

bånd; men på forjættelsen og Guds ordning giver han ikke
agt.
Derfor skal man formane og ruste de kristne mod disse
giftige slanger, som så højt roser sin kirkeret mod den guddommelige sandhed, og denne rigtig pavelige grund, at de
foregiver, det står anderledes skrevet i deres kirkeret og
dekreter, skal man forkaste og tilintetgøre. Men på denne
måde dømmer de altid om vor lære. De bekender, at de
godt véd, at vor lære er det rette sande evangelium, og dog
agter de det ikke. Biskop Albrecht af Mainz plejede at
sige, at vor lære var grundet i Den Hellige Skrift og var
den rette pure sandhed, men han ville og kunne alligevel
ikke antage den. Ligeså gør også de pavelige lovgivere.
For de siger, at denne sætning, at de hemmelige forlovelser og ægteskaber fordømmes, er ret og sand; men fordi
deres kirkeret er derimod, må man forkaste denne mening.
Dette er en gruelig tale, og jeg havde aldrig ventet, at
jeg i mine levedage skulle hører sådanne ord, eller at der
ville være noget menneske, som turde udtale en så gruelig
bespottelse, nemlig at han ganske vist hørte sandheden og
vel også forstod den, men dog alligevel ville fornægte den
for nogle menneskers usikre og ubegrundede menings

1478

skyld. Passer det sig for en from, oprigtig mand? Nej, det
passer sig ikke engang for en muslim eller hedning.
Ganske vist kan en from mand bedrages og falde, når
han forføres ved andre folks vildfarelse; men når han formanes, erkender han sin vildfarelse og forbedrer sig, forkaster og fordømmer sin vildfarende mening. Derfor vil
jeg aldrig gå ind på eller forsvare de pavelige lovgiveres
dårskab og vildfarelse, men meget mere anse deres kirkeret og paven selv for urette, al den stund jo også den kejserlige ret lærer det modsatte og dømmer mere ærbar om
denne Guds ordning.
Derfor må denne beretning vel mærkes. Da Sara var
død, som havde bestyret Abrahams husholdning, var det
ham, som om han havde mistet det højre øje, og han tænker nu på, hvordan han på anden måde kan indrette og beskikke husholdningen; for et sådant hus er også en sådan
Sara fornøden, eller også må det indrettes på en anden
måde. Derfor overgiver han nu hele husholdningen til sin
ældste tjener og sætter ham til herre derover. Den gode,
fromme gamle mand havde forhen lagt hele husbestyrelsens byrde på sin kære hustru Sara; da hun nu er død, og
han selv måtte bære byrden, lægger han den på tjeneren,
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så længe til han selv kunne se sig om efter en husmor,
nemlig en hustru for sin søn.
Da Sara var død, frasagde han sig hele husstyrelsen,
ville ikke have, at en sådan tung byrde skulle ligge på ham
i hans højeste alderdom; skønt han sidenhen atter giftede
sig. Derfor tænker han på en person, som kunne være duelig til at styre med tjenerne; imidlertid bruger han sin ældste tjener dertil, som i tre år bestyrede husholdningen.
For da Sara døde, var Isak syv og tredive år gammel,
og i sin alders fyrrende år tog han Rebekka til hustru. Disse
tre år tilbragte fader og søn på den måde, at de bestandig
bar sorg og var bedrøvede; for de havde ikke hjerter af
sten. Når Abraham tænkte på den venlige omgang med sin
kære hustru og på hendes skønne dyder, fornyedes altid
hans bedrøvelse og hjertesorg. Dog Isak kunne heller ikke
så snart glemme sin hjertenskære moder; for de var helt
fromme og hjertenstrofaste mennesker; for derfor at trøste
sin søn Isak søgte Faderen ham en hustru til selskab i dette
liv.
Sådan er den lære, som vi skal tage af denne tekst, den,
at forældrene skal forsørge sine sønner og døtre, så de med
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ære må komme i ægtestand. Dog må man heller ikke fortie, hvad der ofte plejer at hænde i dette liv, at forældrene
undertiden også misbruger sin magt og ret, og vil tvinge
sine børn til at gifte sig med sådanne, som de ikke elsker,
hvilket ofte hænder i de store adelige familier. Sådanne
forældre skal man revse; for de har intet faderligt hjerte
eller følelse, men er stok og sten, der ikke mener det hjertelig med sine børn, sådan som sig bør. Derfor skal præsten her lægge sig imellem med sit embede eller den verdslige øvrighed med sin myndighed; for dette er jo ikke faderlig magt, men tyranni.
Og vi indskærper så flittig forældrenes myndighed,
først på grund af Guds bud og ordning, dernæst også på
grund af eksemplerne i Skriften og også for den borgerlige
rets skyld; dernæst også på grund af den store ondskab,
som til alle tider er blevet øvet i verden med vold og uret,
og som er tung at bære for fromme, gudfrygtige og ærbare
forældre, at når de har opdraget sine børn gudfrygtig og
ærbart, for at de skulle være arvinger til deres gods, har
der derpå indfundet sig nogle, som uden deres vidende og
vilje have formastet sig til, med bedrageri og list at forføre
og narre ærbare jomfruer og ynglinge til at forlove sig
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hemmelig med dem, som hverken er ærbare, ej hellere
dem værdige, dertil heller ikke efter forældrenes hjerte og
sind.
For sådanne synder har paven åbnet døren på vid væg,
og har givet bordelværterne frit indpas, så de kan frastjæler
mig, dig og enhver af os hans sønner og døtre. Skulle vi
da mene, at sligt kan tåles og forsvares? Ja, siger de, men
man må passe godt på børnene og sørge omhyggelig for
dem; men hvordan kan dette ske, eftersom jo ondskaben
og et forvendt væsen er så almindeligt blandt mennesker?
Du gode Gud, hvor let kan et stakkels enfoldigt hjerte forføres og bedrages!
Derfor skal forældrene komme i hu, at Gud har givet
dem magt og myndighed til, ærbart at forsørge sine børn,
og at de forlovelser, som sker uden deres vidende og samtykke, er ugyldige og ikke skal gælde, hverken for Guds
eller for menneskers ret.
Dernæst skal også børnene vide, at de er skyldige at
vise fromme forældre denne ære, at de søger råd hos dem
og forhører sig hos dem, hvad der er deres vilje. En ung
mand, som er gammel nok til ægteskab, skal ikke være
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bange for, at åbne sit hjerte for sine kære forældre, og underrette dem om, at han elsker en from, ærbar jomfru, og
derfor bede dem om, at de vil gøre ham hende til hustru.
For om det end kunne synes at være et mærke på kødelig
lyst og dristighed, skal dog unge mennesker vide, at den
guddommelige nåde og godhed tilhyller denne kødelige
lyst i ægtestanden og derved har villet råde bod på denne
syge.
Derfor skal børnene ydmyge sig for sine forældre og
frit ud sige: min kære fader, min kære moder, giv mig
denne yngling eller denne jomfru, som jeg elsker. Står da
sagen sådan, at hun er dig eller dine forældre og din slægt
værdig, så vil fromme, hæderlige forældre ikke nægte sit
barn dette, om end medgiften ikke er så stor, at den kan
lignes med deres ejendom.
Med sådanne ægteskaber må det visselig gå lykkelig
og godt, og Gud velsigner dem efter sin store godhed og
bærer let over med og tilhyller begæret ligesom med ægteskabets skjul. Ja, hvad mere er, Den Hellige Skrift bekræfter denne kærlighed og anfører som eksempel brudgommens og brudens kærlighed og røst. Sådan tilgiver
Gud os den skændsel, hvori vi er født, og også det elendige
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begær; ja, han ærer og pryder det med ægteskabets ærbare
og sømmelige stand.
Men unge folk skal vogte sig for den ulydighed og foragt for forældre, som nu desværre er såre almindelig, idet
nogle bliver rent gale, farer blindt til og indgår uanstændige ægteskaber, som bliver dem selv, deres forældre og
stamfædre til skam. Derfor foreholder Skriften os her et
eksempel, som vi skal følge, hvilket er ganske imod sådan
afsindig og gal adfærd, idet nemlig Isak tager Rebekka til
hustru efter sin faders råd, vilje og velbehag.
Sådan lærer ikke paven og kardinalerne, byder heller
ikke, at man i tugt og ære skal gifte sig, men med magt
tage sig hustruer, som man vil, som om børnene havde
magten hos sig selv og var sig selv mægtige, eller en sådan
hellig forening og forbindelse skulle indgås og fuldbyrdes
uden Guds tilbørlige orden. Den Hellige Skrift siger i
Ordsp 19, 14: En forstandig kvinde kommer fra Herren.
Derfor skal bønnen gå i forvejen, at man beder Gud om
hjælp og siger: kære herre Gud, du ser, at jeg uden synd
ikke kan undvære ægteskabet; giv du mig et godt råd, og
giv mig en from, gudfrygtig og ærbar hustru!
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Sådan bad denne tjener, som udsendes af Abraham, og
uden tvivl havde Abraham lært ham at bede sådan; dertil
bad også Isak selv. Dernæst skal også forældrenes råd og
samtykke komme dertil, og uden forældrenes vidende og
imod deres vilje skal du ikke foretage eller begynde noget
deri. For kære, kom dog i hu, med hvor store velgerninger
dine forældre har overøst dig, hvor meget du er dem skyldig, og hvor urimeligt det er, at bedrøve eller fortørne dem
i deres hjerter, som så kærlig har ernæret og opdraget dig
og elsker dig så hjertelig. Dette skal de ugifte mænd foreholde sig selv og stedse tænke derpå. For da vil de vænne
sig til at hædre sine forældre, hvilket ikke alene er hæderligt og gudeligt, men også stemmer med Guds bud og eksemplerne i Skriften, også er godt og gavnligt hele livet
igennem. Så meget mere skal man da fordømme den pavelige kirkeret og lade dem fare, som ikke lærer sådanne
lydighedsgerninger, som børnene er skyldige at vise sine
forældre, men stik imod alt dette forlokker og forfører de
enfoldige hjerter til hemmelige forlovelser, stjæler børnene fra deres forældre og kobler dem sammen uden deres
vidende, råd og vilje, når en eller anden letfærdig kvinde
eller mand forfører de stakkels børn, og en eller anden
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fjende og letfærdig person med magt røver og frastjæler
forældrene deres barn.
Men hvad større sorg og uret kan vel times et menneske, end når han må lade sit barn, som han har opdraget
kristen og smukt, ærbart og oplært i gode skikke, følge en
letfærdig person og liderlig vellystning, som tragter efter
ære og gods? Skulle man anse en sådan skælm for sin søn
og arving til alt sit gods? Er ikke dette ynkeligere og frygteligere end døden selv?
Derfor foreholder jeg ikke uden grund ungdommen
dette så ofte og formaner dertil om, hvordan man skal tage
fat på en så vigtig og hellig sag, så den myndighed, som
forældrene har over sine børn, og den lydighed og ærbødighed, som børnene er skyldige at vise dem, må opretholdes. Sønnen eller datteren skal spørge dem til råds, som
både bedst kan give dem råd og kan hjælpe dem ifølge
Guds anordning og velsignelse.
På den anden side skal forældrene heller ikke være
hårde og strenge, skal ikke med magt tvinge sine børn til
at gifte sig med dem, som de ikke elsker, skal heller ikke
straks og uden vigtige grunde hindre dem fra at elske dem,
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som er ærbare og fromme, medmindre børnene har udvalgt sig sådanne, som ikke passede for dem selv og forældrene. De skal ihukomme den naturlige kærlighed og
tilbøjelighed, som er dem indgivet af Gud, og ikke så hårdt
sætte sig imod den ærbare kærlighed, som børnene i tugt
og ære bærer til andre. Sådan gjorde Samsons forældre.
Da de hørte, at deres søn elskede en kvinde af filistrene,
og han bad dem om, at de ville give ham hende til hustru,
tillod de ham at tage hende, skønt hun var en hedensk
kvinde.
Men jeg vil nu atter have påmindet om, at det fremfor
alle ting, når man vil begive sig i ægtestand, er fornødent,
at man påkalder Gud om, at han vil udvælge og give en
ægtefælle. Når det sker, da følger Guds velsignelse derpå,
og da går det altid lykkelig i ægteskabet. Herren giver
manden nåde til at have tålmodighed og bære over med
sin hustrus svaghed, og hende hjælper han til at skikke sig
sådan, at hun finder behag i sin mands væsen. Hvor derimod Guds frygt og bøn ikke kommer dertil, der forefalder
let sådan ulejlighed og harme, hvoraf der opstår had, tvist
og evig trætte og fjendskab. Sådanne dårlige ægteskab har
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jeg ofte set, og sådan går det sædvanligvis dem, som følger
paven og hans kirkeret.
Men de, som på en kristen og sømmelig måde begiver
sig i ægtestand efter Guds ordning og indstiftelse, og som
er visse på Guds og sine forældres vilje, hos dem overvindes ofte den største uenighed og uvilje og stor fare, uden
al møje og besvær, med Guds hjælp og en god samvittighed, der er vis på, at hvis der tildrager sig nogen ulykke,
da sker dette ikke af et blindt tilfælde, men af Guds gode
vilje, på hvis bud og befaling de er indtrådt i denne stand.
Af sådanne ting ser papisterne intet. De ser hverken hen til
den årsag, hvoraf ægtestanden har sin oprindelse, eller
hvad der udgør ægteskabet, eller hvortil det er bestemt,
men holder det for en sådan forbindelse, som finder sted i
horelivet.
I Moses’ lov var de hemmelige forlovelser så alvorlig
forbudt og fordømt, at forældrene atter kunne ophæve
dem, selv om den ene part allerede havde haft samkvem
med den anden. Og om vi nu end ikke kan eller skal følge
denne ret, al den stund disse Moses’ ydre og borgerlige
love ikke binder eller angår os, så er det dog alligevel en
skreven ret, som dengang blev givet og forkyndt af Gud,
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så ved denne rets eksempel og vidnesbyrd vor mening
mægtig bekræftes. Dernæst står på vor side også den
verdslige og borgerlige ret, hvilken jo både de pavelige
lovgivere og alle, som er det romerske rige underkastede,
skal lyde.
Når Moses i teksten fremdeles siger, at Herren havde
velsignet Abraham i alt, forstår han derved al lykke og velfærd i ægteskabet. Dette kaldes velsignelse; for alt, hvad
en husfader har af ejendom og gods, det plejer Skriften alt
sammen at kalde en velsignelse. Og hvis folk vidste og
troede dette, ville der ikke være så meget røveri og så megen utilbørlig håndtering i verden. Men den største hob lever hen uden bøn; derfor er der hellere ingen velsignelse
derved. Og med sådan sikkerhed træder de ind i ægteskabet, vinder og samler guld og gods uden velsignelsen, som
de i hele sit liv ikke engang tænker på. Hvor få borgere og
bønder er der vel, som har Guds velsignelse og besidder
sit gods uden skade og uret for andre folk? Overalt tænker
man ikke på andet end at ågre, snyde og sammenskrabe.
Men vil du begive dig i ægteskab med Guds velsignelse, så søg allerførst råd hos Herren og sig: Kære herre
Gud, giv mig en hustru og mit daglige brød. I denne bøn
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har Gud velbehag og svarer derpå og siger: Jeg har skabt
dig som mand og kvinde; hvorfor skulle jeg ikke ernære
dig? Se du kun til, at du afholder dig fra rov og tyveri,
hvorved man formaster sig til at ville blive rig, til uret og
skade for næsten.
Så er da nu det ægteskab, når en mand og kvinde sammenføjes af Gud og efter Guds sikre vilje; og de ægtefolk,
som véd dette, tåler og overvinder let al skade og ulykke,
som kan møde dem. Sådan er det den første og største velsignelse, når du véd, at du er trådt ind i ægteskabet efter
Guds vilje, og at du nødvendigvis måtte tage dig en hustru,
nemlig for derved at undgå synd. Hvad Gud derefter giver
dig, skal du alt sammen nævne med det rette navn, og sige:
Denne søn eller datter har Herren givet mig; denne ager,
eng, disse køer og geder har Gud givet mig; det er alt sammen Guds velsignelse.
Det er da sandelig et såre skønt og lykkeligt ægteskab,
hvori der både på bord og seng står skrevet: her er Guds
gunst, vilje og nådige velbehag. Dette er de rette, åndelige
goder og rigdomme, hvilken velsignelse du ikke finder i
den pavelige kirkeret. Sådan siger patriarken Jakob i 1
Mos 33, 5: Det er de børn, som Gud har skænket din tjener,
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nemlig af særlig nåde og ved sin velsignelse; for sådanne
folk forstår og erkender sin skaber og hans skabninger; de
véd, hvorfra de er kommet, og hvorfra de har fået alt, hvad
de har.
Men dette læres ikke hverken i den gejstlige eller
verdslige og borgerlige ret, heller ikke i lægekunsten, men
kun i Den Hellige Skrift. De hører alle, at Abraham havde
meget gods og lykke og havde fået stor rigdom; men hvorfra får han vel alt dette? Derpå svarer Skriften og siger: Alt
kom af Guds nåde og velsignelse, og han, som havde skabt
ham til en mand, gav ham også velsignelsen.
Hvis vi nu også kunne betænke og tro det sådan, da var
vi, selv ved små kår, dog såre lykkelige, og havde vi
mange penge og meget gods, ville vi dog ikke være anderledes til sinds, end om vi intet havde. For der er ingen forskel mellem meget og lidt gods, hvad Gud angår, som giver velsignelsen. Den, der har en ko eller et barn, har den
samme herre, der velsigner ham, som den allermægtigste
konge har.
Kunne vi på denne måde tilskrive Gud nydelsen af alt
godt, som vi har, og bekende, at vi havde det fra ham, da
ville enhver lade sig nøje med sine kår. Den, der ikke kan
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det, giver sig ind på skændig håndtering og skraber og river til sig med ret og uret, så han må have alt; og har han
endogså fået det, så er dog hans hjerte aldrig fornøjet, men
han må uden ophør kæmpe med gerrighed og en begærlighed efter rigdom og gods, som ikke kan mættes. Men var
han sådan sindet, at han kunne sige til Gud: kære herre
Gud, hvad du giver mig, vil jeg med glad hjerte tage til
takke med; hvad du ikke giver mig, vil jeg gerne undvære;
jeg vil være ligeså fornøjet med lidt gods, som med stor
rigdom – et sådant menneske ville være langt lykkeligere.
Men denne lære følger ingen; folk følger sin forstand
og kødelige visdom; derfor vil vi udrette og styre alt med
vor fornuft. Imidlertid er vi utaknemmelige mod Gud og
erkender ikke den guddommelige velsignelse, som Skriften på dette sted taler om, idet Moses nævner alt det gods,
sølv og guld, småt og stort kvæg, som Abraham havde,
selv da han var en fremmed, og kalder alt dette en Guds
velsignelse.
Nu følger fremdeles den underretning, som han gav
tjeneren, og hvoraf man kan se, at Abraham havde sat
denne tjener til husfader i sit sted. Var nu denne en ret gudfrygtig mand, som erkendte Gud og troede på ham, da er
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det ligesom en undergerning og en stor nåde og velgerning
af Gud, at Abraham havde en sådan tjener, som han kunne
betro sit hus og alt tyende, og det sådan, at han satte ham
til herre derover, ligesom Josef var herre hos kongen af
Egypten, 1 Mos 41, 41.
I det huslige liv er det sandelig en stor, herlig gave, når
man har en tro tjener eller tjenestepige; for i al verden er
der almindelig klage over de utro tjenestefolks ondskab og
skalkhed, og det er en forbandelse fra Gud, som stedse tager til og vokser, fordi vi er sikre, foragter Guds ord og
ikke beder flittig. Derfor straffes de onde og ugudelige
med denne ulykke; de fromme derimod øves og prøves dermed, som med anden plage og trængsel.
De, som er ret velsignede, har alle slags gods, og har
også en forstander og Elieser, som trolig og ret bestyrer
husvæsenet. Sirak siger i 33, 31: Har du en tro tjener, da
skal han være som du selv; for du har købt ham for blod.
Har du en tro tjener, da hold ham som dig selv; for du behøver ham som dit eget liv. En sådan tjener var Elieser,
hvem denne store patriark havde betroet og overgivet forvaltningen af husvæsenet. Han må sandelig have været
såre hellig og from og fuld af Helligånden og er måske
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sidenhen også blevet givet fri; men her kaldes han endnu
en tjener. Sådan velsignede Gud dette hus med stor, utrolig
velsignelse; først med gods og rigdom, for det andet med
fromme, trofaste trælle og tjenere. Nu følger den tredje
velsignelse med brud og brudgom.
Men her kunne nogen spørge, hvorfor Abraham, da
han bad sin tjener sværge sig en ed, lod ham lægge hånden
under hans hofte eller på hoftens sted? For Skriften siger
intet om, hvorvidt dette var en skik, som fædrene brugte,
og som sådan fra gammel tid af var nedarvet fra den ene
til den anden, eller om den først blev indstiftet af Abraham, idet tjeneren måtte sværge og tillige lægge hånden
eller fingrene på hans lænd. Var det en gammel skik, at
sværge på denne måde, så fulgte Abraham dermed denne
fædrenes skik, og tjeneren, som kendte denne skik, svor
sådan.
Men det har en underfuld og såre stor, herlig betydning, at han ikke lægger hånden på Abrahams bryst eller
hoved eller hånd, men på det sted, som Den Hellige Skrift
tillægger fødslen eller børneavlingen. Sådan står der sidenhen ordret i 46, 26: Alle de sjæle, som kom med Jakob
til Egypten, som var kommet fra hans lænd. Ligeledes:
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Levi var i Abrahams lænd, Hebr 7, 10. David kom af Abrahams lænd; det er, Abraham var ligesom en kilde og et
udspring for disse børn.
Jøderne siger, at dette skete for omskærelsens skyld,
som foretoges med den del af legemet. Men jeg tror hellere, at det er kommet af fædrenes tanker, som straks fra
begyndelsen forstod, at frelseren skulle komme og fødes
af den menneskelige slægt.
Men eden er en af de ting, som er såre hellige; for den
indbefatter i sig Guds navn, gudstjenesten, påkaldelsen og
alle gudelige gerninger. Fordi nu en sådan hellig ting og
den fornemste gudstjeneste foregår ved dette sted, følger
deraf, at det må være blevet anset for et såre helligt og ligesom guddommeligt sted. Sådanne tanker kunne man
have derom, hvis dette havde været antaget og indstiftet af
fædrene. Men fordi Den Hellige Skrift tier ganske stille
derom, sømmer det sig ikke for os at lære noget bestemt
deri eller benægte noget andet. Hvad Den Hellige Skrift
lærer, benægter eller sætter som sikkert, kan vi også lære
for vist og kan gerne følge det efter; ligesom den også tier
stille om Sem og hverken beskriver hans fødsel, død eller
forældre. Derfor kan vi intet vide eller lære derom. Og
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dette er sket med flid, for at du deri skal foreholdes et billede på Kristus.
Dog er det troligt, at Abraham først begyndte med
denne skik og befalede sin tjener at lægge hånden under
hans lænd som på et helligt sted. For han havde vel kunnet
finde Morija bjerg, et alter, himmel, jord, sol, måne eller
en eller anden skabning, som han havde kunnet strække
fingrene hen imod, sådan som man nu til dags sværger på
evangeliebogen. I pavedømmet sværger man på de afdøde
helgeners hellige efterladenskaber. For eden sker altid på
noget, som er mere hellig og guddommelig, end vi selv er.
Men fordi han nu byder tjeneren at røre ved hans lænd, har
han uden tvivl holdt den for noget helligt.
Og er det sandt, at Abraham først begyndte med denne
skik at lægge hånden under lænden, så forstod han ikke så
slet hen forjættelsen ved dit afkom osv., men efter Paulus’
udlægning, sådan nemlig, at verdens frelse skulle komme
af hans lænd. Sådan udlægger Paulus denne tekst Gal 3,
16: ”Det hedder ikke: »og til dine afkom« i flertal, men i
ental: »og til dit afkom«, og det er Kristus.” Denne forjættelsens mening forstod Abraham vel, især da allerede Isak

1496

var født, som var hans søn og skulle være dette lands arving. Derfor anså han sin lænd for et helligt sted, og byder
tjeneren lægge hånden derpå, da han skulle sværge. For
det var den kilde, hvoraf det afkom skulle komme, som
skulle levendegøre og retfærdiggøre hele den menneskelige slægt. Dette stemmer skønt med Den Hellige Skrift,
der, som sagt, ofte priser lænderne eller hofterne. Det synes vel at være en hæslig ting på grund af begæret og den
gruelige vellyst, som på menneskets legeme har sin plads
ved lænderne, hofterne eller nyrerne; men dog anser Gud
det for en såre hellig ting, som af naturen er stygt og skændigt, og dertil besmittet med synd.
Sådan påbyder Gud omskærelsen på et uanstændigt
sted, som man i tugt og ære næppe kan tænke på, endsige
tale om. Men det betyder ikke alene, at vi arme syndere er
undfanget og født med det hæslige begær, men også, at det
afkom, som var Abraham forjættet, skulle komme, hvilken
ikke alene skulle være velsignet og uden al synd og ond
lyst, men også velsigne alle folk.
Derfor har Gud et øje også med sådanne skændige
ting, og Den Hellige Skrift bruger på dette sted, hvor den
beskriver ægtestanden, langt flere ord, end ellers, hvor den
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taler om store, høje ting. Forjættelsen om den åndelige velsignelse udtalte den ovenfor i 22, 16 med få ord: jeg har
svoret ved mig selv, at i dit afkom skal alle folk på jorden
velsignes. Men hele dette kapitel indeholder intet andet,
end at Isaks giftemål beskrives deri, hvordan tjeneren udsendes og bruden hentes hjem.
Men hvorfor sker det? Fordi vi, fordi Gud har skabt os,
er hans skabning og gerning; derfor har han også øje med
sine gerninger og sørger for dem, selv midt i synden, i døden, i Helvede, i skam og skændsel; ligesom jo Guds hjælp
og frelse, livet og al hans forløsning består i sådanne midler, som er ganske mod al fornuft. Han hjælper i døden,
giver retfærdighed i synden, giver fred og sikkerhed i den
højeste fare og nød. Dette er guddommelige gerninger,
som de kødelige mennesker, som er uden Helligånden,
ikke forstår; derfor vender de sine øjne alene til utugten og
skammen i ægtestanden. I vellysten ser de ikke børneavlingens såre hellige velsignelse; for de føler og fornemmer
intet, uden den skændige vellysts brynde. Sådan ser de i
døden intet andet end døden alene; i Helvede ser de ingen
himmel, og som de forstår og føler det, sådan dømmer de
derom. Men fordi vi ikke har gjort os selv (for Gud har
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gjort mennesket og skabt det til mand og kvinde), skal vi
mene, at Gud sørger for os som sine skabninger.
Dette er nu årsagen, hvorfor Den Hellige Skrift taler
og handler med så mange ord om denne genstand, der synes så foragtelig. Ægteskabet er intet nyt eller usædvanligt, og er også af hedningerne efter fornuftens dom blevet
anset for godt og priseligt. Men hvem har vel nogensinde
betragtet denne stand sådan, at den er en guddommelig
skabning, en velsignelse i forbandelsen og en kyskhed i
begæret? Vil du dømme efter fornuften og det ydre skin,
da er der ingen forskel mellem mandens og kvindens ægteskabelige omgang og det utugtige samkvem, som horer
og horkarle i synd og skam bedriver med hinanden; og dog
er den ægteskabelige omgang tugtig og ærbar, har syndernes forladelse, har velsignelse og Guds velbehag. Men det
andet samkvem, som sker uden for ægtestanden, er skændigt og fordømt, under Guds vrede. For i ægteskabet holder Gud over sin indstiftelse og ordning, selv midt i begæret og skændselen.
Derfor har Abraham hel herlig og godt forstået denne
tekst: I dit afkom skal alle folk på jorden velsignes, hvilket
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sigter til Kristus. Derfor skal alt agtes for purt, rent og helligt for Kristi skyld, der er født af Abrahams lænder,
hvoraf hele menneskeslægten kommer. For han er af
samme afkom og samme kød, som også vi har. Men han
er undfanget i ret hellighed og på en underfuld måde, ikke
sådan som vi, men uden brynde, ond lyst, utugt, synd og
skam hos Faderen, og født uden smerter for moderen; og
dog alligevel er han Abrahams afkom.
Dette antydedes derved, at Abraham byder sin tjener
lægge hånden under hans lænd. For Kristus er i lænden, og
derfor må også ægteskabet være helligt og rent for Kristi
skyld, og det kødelige samkvem, som i sig selv er såre
skændigt, må være tugtigt og ærbart. Og Abraham mente,
at hans lænd var hellig, ikke for hans skyld, men på grund
af den guddommelige forjættelse. For forjættelsen, som i
sig selv er fuldkommen hellig, har hensyn til hans lænd;
derfor gør den også denne hellig, sådan at selv de, som
kommer deraf ved utugt og kødeligt samkvem, ikke regnes
for urene, men for tugtige og rene, og at ægtesengen skal
holdes ubesmittet og ægteskabet i ære – alt sammen alene
for det kommende afkoms skyld.
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Havde nu ikke Paulus sådan behandlet denne tekst og
udlagt den, så havde jeg ikke forstået den. David, Esajas
og Jeremias har også set dette; men profeternes store flok
og jøderne har kun betragtet det efter det ydre, sådan som
også vi gør, idet vi ved kvinderne kun søger den skændige
vellyst og intet andet, end hvad vi føler, og hvad der volder
kødet vellystige fornemmelser. Men det skal man lære og
flittig mærke, at Gud midt i døden ser liv og i skammen
ære.
De gamle teologer opstiller tre slags kyskhed: den
jomfruelige, enkers og den ægteskabelige kyskhed. Men
er det kyskhed, når en ægtemand avler børn, så ligger den
sandelig skjult og sådan tildækket med et forunderligt
skin, at ingen kan se, at det er kyskhed, al den stund det
efter den grove forstand og det ydre skin ikke ser stort anderledes ud, end idel horeri. Sådan er jo ingen jomfru så
kysk og ren, at hun ikke hos sig har begær efter manden;
ligedan går det de unge mænd, og, hvad værre er, følgen
deraf er uanstændige drømme og besmittelse, som da sandelig ikke er nogen ret kyskhed, men kun en ydre kyskhed;
for i det indre, i blodet og i marven brænder den onde lyst.
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Så aldeles fordærvet er naturen. Derfor skryder papisterne
forgæves af sin kyskhed og sin jomfrustand.
Men de vil ikke gerne indrømme, at der også er en ægteskabelig kyskhed, eller at noget skal kaldes sådan, hvis
de ikke blev tvunget dertil ved de gamle teologers anseelse. For ellers siger de, det er en urenhed, ligesom de udlægger profetens ord i Es 52, 11, hvor han siger: rens jer,
I som bærer Herrens kar! Det er, siger de, afhold jer fra
ægteskab, hvis I vil tjene Gud og uddele det hellige.
Ganske vist er kyskhed en skøn gave, og det er såre
hæderligt, at en lever sammen med sin ægtefælle og undgår horeri; dog er enkers og jomfruers kyskhed endnu herligere; men den er aldrig ren. Ingen jomfru eller enke vil
du finde, i hvem al følelse og lyst ganske skulle være slukket og uddøet. Når man derfor kommer for Guds dom, da
fælder Gud en sådan dom: Du har været en såre ren jomfru, en tugtig, from yngling, er måske heller ikke kødelig
besmittet; men du har dog ikke været uden begær og ond
lyst; derfor fordømmer den lov dig, som siger: du må ikke
begære.
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Sådan forbliver kyskheden alene hos Kristus, som er
født af Abrahams lænd, uden ond lyst, utugt og synd, og
ved hans kyskhed skal også vi blive kyske og salige.
Dette forstod Abraham ikke alene for sig selv og indesluttede det i sit hjerte, men underviste også derom i
mange prædikener, som han altid med flid øste af dette ene
ord: I dit afkom. For fordi han i sin kirke ville indføre
denne nye skik, indprentede han flittig folket forjættelsen,
for at få dem til at tro, at det afkom, som var forjættet, visselig skulle komme, ligesom jo vi daglig med flid driver
på læren om forløsningen og vort legemes opvækkelse ved
den yderste dom. Det bliver sået, siger Paulus i 1 Kor 15,
42, i skrøbelighed og vanære, men det opstår i herlighed
og kraft osv. Derfor skal man formane de kristne til, at de
imod følelsen eller synet holde troen, og midt i vore døde
legemers forrådnelse og vanære betragte den klarhed, som
overgår solens og stjernernes skin og glans; i den skændige forrådnelse og store, gruelige stank, når ormene fortærer legemet, den skønne, duftende balsam og evige herlighed. Når sådan troen ser, at et dødt menneske begraves
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i jorden, ser den ikke hen til den døde krop og forrådnelsen, men til det fuldkomne legeme, den udødelige ære og
herlighed og det åndelige liv.
På samme måde prædikede Abraham om, at man i
utugten og den onde lyst, sådan som den viser sig for vore
øjne og vor fornuft, skal se hen til det afkom, som er uden
utugt, ren og velsignet, som gør hele verden salig, og
sagde, at han var udvalgt til at være dette afkoms fader.
Dette troede fromme hjerter og især tjenerne i hans hus,
derfor holdt de lænden i ære, som en hellig ting, men ikke
Abraham til ære, sådan som vi før i tiden plejede at vise
skabninger den tjeneste og ære, som tilkommer Gud; men
på grund af tro og håb på det afkom, som skulle komme.
Havde paven den ære og herlighed, at den, der kyssede
hans fødder, kyssede en hellig ting, du gode Gud, hvor
stolt og hovmodig ville han vel da ikke være deraf! Og dog
har han med pur løgn opnået dette af konger og fyrster.
Abraham havde den forjættelse, der har hensyn til hans
lænd som afkommets kilde; derfor holdt han det for en hellig ting, dog ikke til sin, men til Guds ære, ligesom han er
blevet retfærdiggjort, ikke ved mange afkom, ikke af blodet, ej hellere af mands eller køds vilje, men af Gud, det
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er, ved det kommende afkom, som dog skulle komme af
hans afkom, og sådan fandt han midt i vanæren ære og
midt i utugten den højeste kyskhed og tugtighed.
Men jeg er bange for, at ikke længe efter fulgte de hedenske ismaelitters gruelige synd og skam. For den menneskelige natur kan aldrig holde måde eller med varlighed
og gudsfrygt overholde det, som forfædrene har lært rent
og ret; men den vender sig snart enten til højre, eller til
venstre. Da midjanitterne hørte denne store, herlige forjættelse, nemlig at Abrahams lænd eller børneavlingen havde
denne store ære, faldt de straks i et skændigt afguderi, og
besmittede sig ikke alene med utugtens skændsel, som om
det skulle være en særlig hellighed og retfærdighed, men
oprejste sig også en særlig afgud derfor, som de kaldte
Priapus, og som de dyrkede. For sådan plejer afguderiske
mennesker at gøre; de antager kun de ydre ceremoniers
gerninger og lader ordet og Ånden fare.
Sådan gik det også, da man ikke tænkte på, at Abraham havde et særligt bud om at ofre sin søn; da fór også
andre til og slagtede sine børn, Gud til ære, uden tro og
Guds befaling, hvilket er at ville uddrage slutninger af
fædrenes eksempel, men ikke tage lærdom af deres tro. De

1505

gjorde den selvsamme gerning; men deres tro og hjerte lignede ikke Abrahams tro og hjerte. Abraham havde et guddommeligt bud, men de havde intet bud, ingen forjættelse,
intet ord, men var afgudstjenere.
Sådan har Adams lære uden tvivl været årsagen til, at
hedningerne tilbad solen og viste den guddommelig ære.
For Adam oplærte sine tjenere og børn til, at de, når solen
gik op, skulle bøje knæ og prise himlens og jordens herre
og erkende hans utallig mange velgerninger, som Gud viser verden ved det skønne, herlige lys. Efterkommerne beholdt nok denne skik og den ydre ceremoni, at de bøjede
knæ for solen; men de glemte at takke Gud for denne velgerning, ham, som har skabt lyset og solen, og gjorde sidenhen solen til en afgud. Alt dette kom af fædrenes gudfrygtige lære og gode anordning; for hvor Kristus bygger
en kirke og samler sig en menighed, der plejer Djævelen
stedse at følge efter ham som en abe og anstifte afguderiske gudstjenester og lærdomme, der ser ud som den sande
lære og den rette gudsdyrkelse; men forjættelsen og fædrenes ånd river han væk og røver han, og anstifter imidlertid skønne ydre ceremonier og herlig pomp og pragt, for
med dette ydre skin af religion og hellighed at komme den
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sande gudstjeneste og sande kirke i forkøbet og fordunkle
den.
Sådan har paven forvandlet Herrens nadver til et grueligt afguderi, den, som Kristus har indstiftet for at vi
skulle spise og drikke hans legeme og blod for derved at
oprejse vore samvittigheder og styrke troen, som han siger
i Luk 22, 19: ”Gør dette til ihukommelse af mig!” det er,
prædik om mig, tak mig, og opvæk derved jeres tro. Men
paven har bibeholdt den ydre gerning og har ganske ophævet den rette brug, at man derved skal ihukomme den
herre Kristus. Ja, han har i et særligt bud forordnet, at ingen offentlig skal fremsige nadverens indstiftelsesord.
Dette vidner den bog, som er udkommet under titlen: De
secretis sacerdotum, om præsternes hemmeligheder. Ingen
har turdet oplæse messens ritual uden præsterne alene, og
det ville have været en stor synd, som man havde måttet
gøre en særlig bod for, om nogen havde fremsagt nadverordene med høj stemme.
Dernæst har han også borttaget nadverens ene del fra
kirken, og har opdigtet, at messen er et offer for hele verdens synder. Dette har været ham en indbringende forretning, som har bragt ham mange penge; for dette har været
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oprindelsen til så mange kirker, altre, klostre, og hele den
papistiske gudstjeneste med så utallig mange ceremonier,
som blot skal tjene til at bestyrke og bekræfte denne messeofferets afskyelige gruelighed.
Sådan vil verden altid efterligne de gerninger og
skikke, som fædrene har haft; men den skærer hovedet af
dem, det er, den borttager troen, forjættelsen og Guds bud
og beholder kun den ydre gerning for sig selv; dernæst
strør den sand i øjnene på de folk, som er uerfarne, så samvittighederne ynkelig bedrages med gerningernes og de
ydre ceremoniers pragt og ydre skin.
Sådan taltes der ovenfor om Ur i Kaldæa, at de der
tjente afguden Orimasda, det er, den hellige ild. Denne
gudstjeneste er kommet deraf, at de har set, hvordan ilden
faldt fra himlen og fortærede offeret, hvilket var et tegn på
Guds forjættelse og vilje, hvorved han viste, at fædrenes
offer behagede ham vel. Derfor henførte de med magt
dette til sin afgudstjeneste og bragte også sådanne ofre, og
tjente derved lyset eller den hellige ild og viste den guddommelig ære, hvoraf de kaldte sig chasidim, det er, hellige. For det er Djævelens almindelige måde, at han ved
siden af Kristi tempel og kirke plejer at bygge sig et kapel,
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det er, at han antager fædrenes eksempler og gerninger og
forvansker dem, forandrer dem til en ydre gerning og lader
troen fare.
75 sådan efterligner jøderne såre ugudelig og ilde fædrenes ceremonier, gør omskærelsen til en blot ydre gerning
og plager de stakkels børn ynkelig; men troen og forjættelsen har de kastet fra sig og mener, at alt beror på gerningen og den ydre ceremoni, og intet på Guds ord og forjættelse. Ligeså ismaelitterne; fordi de vidste, at de var
Abrahams børn, kommet af hans lænder, og at hans lænder
havde velsignelsen på grund af det velsignede afkom, som
skulle fødes deraf, har de grebet den ydre gerning, utugten
uden forjættelsen og troen, indtil de til sidst har tilbedt det
mandlige lem. Disse skændige gerninger har dernæst grækerne og romerne eftergjort dem; ja afguden Ba’al Peor
(skønt jeg gruer for at tale derom) er intet andet end det
mandlige lems skændsel.
Men børneavlingen er en Guds velsignelse og gerning,
for hvis skyld Abrahams lænder og hofter er velsignede,
dog ikke på grund af gerningen i sig selv, men fordi Kristus, det guddommelige afkom, er i lænderne, hvorved
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velsignelsen er midt i utugten og den kødelige begærlighed, og utugten tilhylles og tåles ved guddommelig overbæring og forladelse.
Abraham nægtede ikke, at den onde lyst skulle være
synd, og at også lænderne er fordærvede med arvesynden;
men han føjede dertil ægteskabets og den guddommelige
ordnings hellighed og lægemiddel, ligesom vi heller ikke
nægter, at legemet begraves i stor vanære; men vi har et
plaster, hvormed denne vanære tildækkes og læges; for vi
véd, at denne vanære skal forvandles til stor ære.
Vanæren er i sig selv ikke andet end den højeste urenhed; men at den forandres til ære, sker af Guds pure nåde.
Ville jeg nu antage tingen eller sagen i sig selv for æren,
ville jeg ikke beholde andet end lutter vanære. Men gerningen må ske i ånden og troen og efter forjættelsen, da er
gerningen ikke længere vanærende, men forklares og herliggøres ved et skønt, herligt lys, som er klarere end solen
og giver en lifligere duft fra sig end nogen balsam eller
røgelse; men dette kommer ikke af vanæren, men af Helligåndens nåde.
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Således er det mandlige eller kvindelige lem også i sig
selv såre uanstændigt, og der udrettes dermed en uanstændig gerning; men fordi det forjættede afkom er kommet af
Abrahams lænder, så tildækker dette afkom skammen og
gør det til en hellig ting. Ismaelitterne derimod har tilskrevet gerningen i sig selv renhed, tugtighed, retfærdighed og
hellighed; for de har sagt: Hvordan skulle det mandlige eller kvindelige lem kunne synde, da jo Den Hellige Skrift
siger, at Abrahams lænd er velsignet?
Det er sandelig at beklage og begræde, at den menneskelige natur er så gruelig fordærvet; derfor skal man med
al flid betvinge utugten og holde den onde lyst i tømme og
fordømme den, og derimod beflitte sig på tugtighed og
kyskhed, om man end ikke kunne ganske forebygge og
undgå denne store skrøbelighed, som ved arvesynden er
indplantet i vor natur, skal man dog sukke og klage derover, sådan som Paulus klager i 1 Kor 9, 27: Jeg undertvinger mit legeme og holder det i trældom, og véd dog, at
i mit kød bor intet godt, Rom 7, 18. Men dernæst skal man
holde sig til afkommet og påkalde ham, for hvis skyld Gud
har velsignet os, så de tiloversblevne synder ikke tilregnes
os. For der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus
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Jesu, Rom 8, 1. Han siger ikke, at der ingen synd er hos
dem, men ingen fordømmelse; ellers ville vi følge kødets
begæring, horeri og ægteskabsbrud og give utugten frit
løb, og sådan antage den blotte gerning i sig selv og udelukke velsignelsen. Sådan plejer det jo at gå med alle slags
afguderi og overtro, som almindeligvis har en skøn oprindelse og begynder fra fædrene; men de afguderiske lader
ikke blive sammen, hvad der hører sammen, véd heller
ikke at dele det og skelne ret derimellem, for de skiller
gerningen fra troen og gerningen i sig selv fra det, hvortil
det især er befalet og skal ske. Sådan gør de gerningen til
en retfærdighed, hvilket er en ret djævelsk diskussionskunst.
Men Abraham, som ret kunne skelne mellem alt dette,
var en såre herlig mand, som ikke fulgte den onde lyst og
dog lærte og beviste, at der under utugten og synden lå en
hemmelig velsignelse skjult på grund af det kommende afkom, som skulle komme af hans lænd; denne er så hellig
og kysk, at han skulle velsigne hele verden, og at Gud for
velsignelsens skyld ville tåle det ægteskabelige samkvem.
For ellers var vi alle fordømte, fordi den onde lyst stikker
i vore ben og vor marv, og der intet menneske er, som kan

1512

overvinde eller slukke den, som der står i Sl 51, 7: Se, i
synd har min moder undfanget mig.
Dette være nu beskeden om denne ceremoni og årsagen til, at Abraham først indførte den i sin kirke, nemlig at
der derved ved en stor, herlig ånd hentydedes til Kristi
menneskeblivens underfulde hemmelighed, hvilken han
ville indprente sine husfolk, ikke alene med ord, men også
med en ydre gerning og et tegn.
Dernæst skal læserne herved også vide, at der af fædrenes religion og gudstjeneste stedse plejer at følge megen
gruelig overtro, ligesom det jo er vist, at ismaelitterne har
rost sig af Abrahams hofte, at de nemlig er født af det kød,
som var blevet agtet værdigt til, at Gud påkaldtes over det,
og er dog faldet i en ynkelig blindhed, så de har tilbedt
skændselen selv og sådan ikke taget kødet åndelig, men
sådan, som det i sig selv er. Denne syge har til alle tider
raset og med heftighed regeret i den menneskelige natur,
at vi bliver til aber, idet vi følger fædrenes gerning og eksempel og lader deres ånd fare. Dette skal man her især
betænke; for det er vel værd, at man nøje mærker sig det.
Sådan havde paven sådanne klare vidnesbyrd af Skriften og utvetydige nådetegn, at når nogen betragter dem, vil
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han næppe tro, at en sådan stor gruelighed skulle kunne
være blevet følgen deraf. For hvad er klarere end den hellige dåbs sakramente? Ligeså Herrens nadver, nøglernes
brug, evangeliets ord, og at man har prædiket, malet og
ellers på mange slags måder behandlet Kristi lidelse? Og
dog har Antikrist i så mange hundrede år mægtig regeret i
denne mængde sakramenter, nådetegn, ord og eksempler.
Vi har nu ved Guds nåde atter renset og lutret denne
lære; men dog tvivler jeg ikke på, at der snart herefter vil
følge nogle, som vil forkaste gudfrygtighedens lære og
lade retfærdiggørelsens rette kilde fare og atter antage gerningerne og menneskesætningerne. For har Müntzer og
nadverfornægterne, når de hørte, at vi lærte ånden og forkastede gerningerne, kunnet misbruge denne lære og foragte ordet og sakramenterne og ikke råbe på andet end ånd,
ånd, og gøre sådant i vort levende live, vi som dog lærer
og strider imod dem; hvordan vil det da gå, når vor lære
ikke mere høres? De mener og prædiker med os, at pavens
gerninger ikke gør retfærdige, og at der vil en anden retfærdighed af ånden til; men ved denne ånd forstå de en
guddommelig henrykkelse, åbenbaringer, sine egne tanker.
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På dem fulgte lovfjenderne, som lærer, at alle synder
er ganske ophævede, og at man ikke skal revse dem, at
man heller ikke skal skræmme folk med loven; ligesom
også ismaelitterne har ment, at siden deres fader Abrahams lænd var hellig, var alt sammen helligt. Dette holder
lovfjenderne endnu hemmeligt med flid, kommer ikke ret
åbent frem dermed, og søger, at besmykke sin lære; men
det stikker bag det, at de engang vil sige: Synden er forladt, der er ingen fordømmelse for os. Rom. 8, 1; derfor er
synden intet, eller er ganske udslettet. Og denne vildfarelse kommer af den skønne lære, som står i apostlenes
skrifter, 1 Joh 3, 9: Enhver, som er født af Gud, gør ikke
synd; ligeledes deraf, at vi siger: Jeg tror syndernes forladelse. For de forstår ikke, at der er retfærdighed og syndernes forladelse midt i synden; men mener, at synden er
ganske og aldeles udryddet og borte.
Sådan slutter jøderne også: Så sandt vi er Abrahams
afkom og børn, så sandt er vi hellige, velsignede og behager Gud vel. Og denne mening har man ikke kunnet få ud
af deres hoved i så megen jammer og ulykke, som de hidtil
har lidt i mange hundrede år. Men at Abrahams lænd er
hellig, og hans afkom helliges, det sker ikke på grund af
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hans lænd i kødet, heller ikke for Abrahams egen skyld,
efter ordet i Joh 1, 13: Ikke af blod, ej hellere af køds vilje,
ej hellere af mands vilje, men af Gud; men fordi den hellige afkom er indesluttet tillige i lænderne. Dette afkom
forkaster de og bespotter ham og mener, de selv er det velsignede afkom; derfor holder de sig til lænden og forstår
det alene efter kødet, uden ånd, og blive ismaelitter, materialistiske og lovfjender, som siger, at der slet ingen synd
længere er til på grund af syndernes forladelse.
Men Paulus beskriver ganske anderledes syndernes
forladelse, når han siger i Rom 7, 25: Med kødet tjener jeg
syndens lov, ligeledes i v. 19: Det gode, som jeg vil gøre,
gør jeg ikke; det er, der hænger endnu stedse ved mig
mange onde, skrøbelige tilbøjeligheder og drifter, sikkerhed, tvivl, utålmodighed i ulykke og genvordighed. Derfor
skal man tro og lære sådan om syndernes forladelse, at
synden ganske vist ikke vil fordømme os, fordi den er forladt, ikke ved kødets retfærdighed, men ved Guds Søn,
som har iført sig vort kød. Men skiller du ham fra kødet,
så er du allerede fordømt.
De derfor, som er retfærdiggjorte og har syndernes
forladelse, er alligevel fremdeles syndere. De klager over,
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at de ikke kan gøre det, som de gerne vil gøre. De kæmper
imod og modstår de onde lyster og den syge, som hænger
ved dem. De korsfæster kødet og kan dog ikke ganske forløses, som Paulus klager og skriger i Rom 7, 24: Jeg elendige menneske, hvem vil fri mig fra dette dødens legeme?
Denne lære vil lovfjenderne fordunkle, og vil gøre nåden
så stor, at de vil gøre ende på den og skikke folk under
Guds vrede. For de vil gøre dem ganske trygge, så de ikke
agter Guds dom og vrede, ret som om der ikke længere var
nogen synd, ingen dødens og Helvedes skræk.
Sådan hænger der endnu stedse synd ved de hellige,
imod hvilken nåden i dem såre heftig kæmper, og der forbliver kamp mellem ånden og kødet, mellem den gamle
slange og kvindens afkom, så længe dette liv varer. Afkommet sønderknuser slangens hoved; men slangen efterstræber hemmelig afkommet og bider ham i hælen. Ismaelitterne forkaster dette afkom og roser sig af, at de er kødelige børn, forstår altså velsignelsen efter den ydre gerning og kødelig; derfor er de fordømte syndere til trods
for, at de nedstammer fra Abraham.
Sådan sagde vi ovenfor, at ægtestanden er hellig, og
Paulus siger i 1 Tim 2, 15, at kvinderne skal frelses ved
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børnefødsel, hvis de bliver i tro og kærlighed osv., det er,
hvis de tror på Kristus og kæmper mod slangen, det er,
hvis de er tugtige og kyske eller modstår sit køds onde tilbøjeligheder; ellers, efter kødet og den kødelige fødsel,
uden tro og uden det velsignede afkom, vil kvinden fordømmes.
Sådan må man endelig fastholde helligheden og velsignelsen i lænden eller meget mere i det afkom, som er
født af lænden og har velsignet alle folk, dertil også helliget kyskheden, som besmittes i ægteskabet, så kødets
urenhed og besmittelse ikke fordømmer os. Sker ikke det,
da kommer vi snart ind på ismaelitternes vildfarelse og i
samme fordømmelse som de, og vi beholder ikke andet
end navnet og en falsk indbildning om hellighed.
På denne måde har paven lært om hellighed, idet han
har forkastet ordet og Ånden; sådan nemlig, at de kristne
efter dåben, når de var blevet voksne, skulle gå i kloster,
plage sit legeme og gøre fyldest for synden, ikke anderledes end muslimerne, som også har mange slags gerninger
og øvelser, for hvis skyld de roser sig af at være hellige;
men det er kun et navn og skin af hellighed, under hvilket
gruelige synder ligger skjulte. Hvor derfor læren om det
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velsignede afkom er ophævet og borttaget, er der ikke længere nogen frelse eller salighed; for der blive synder til dyder og ganske almindelige for folk, så de ikke mere agter
på dem og ikke anser dem for synd, som Seneca siger, og
der læres, at det, som man skulle revse som synd, er retfærdighed, visdom og salighed, sådan som i pavedømmet
valfarter, munkekutter, skelnen mellem mad og en særlig
klædedragt blev anset for den højeste retfærdighed; ja, en
sådan ting ansås for fuldkommenhed.
Når nu synden, det er, afguderiet og vildfarelsen, skildres som retfærdighed for folk, hvordan går det da med de
åbenbare synder? Derfor opfyldes Kristi ord, når han siger
i Matt 6, 23: Hvis det lys, der er i dig, er mørke, det er,
hvis vildfarelsen og løgnen er dit lys, dertil dit liv, din salighed og fuldkomne retfærdighed, hvor stort bliver da
mørket? Det er, kødet selv, som bedækkes og smykkes, så
der bliver syvfold synd deraf.
Derfor formaner jeg jer til flittig at lære og stedse beholde i friskt minde læren om retfærdiggørelsen. De falske
brødre fordømmer også med os pavens gerninger, og skriger dog alligevel imod os; for de går svangre med nye,
uhørte gerninger, og dette sker, endnu mens vi lever og
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lærer imod dem. Men de kristnes retfærdiggørelse består
deri, at synden er svækket og ikke hersker over os. Tager
du en hustru, så føler du begær; men du vil kunne leve
kysk og gudfrygtig med din hustru, hvis du tror på Kristus,
hvorved synden svækkes. Og atter, træder du ind i ægtestanden med begær og forhåbninger om mange slags vellyst, så vil du efter én eller to måneders forløb, ja ofte vel
endog før brylluppet, føle en væmmelse, og der vil opstå
uvilje mellem dig og din hustru og større had og fjendskab,
end kærligheden var i begyndelsen, så du med større flid
vil begære at skilles fra hende, end du forhen begærede at
troloves med hende. Du vil ønske og begære, at hun kun
snart måtte dø, og enhver anden kvinde vil synes dig skønnere og af et bedre væsen end din hustru; for da hersker
synden.
Derfor foreholdes os her et eksempel på en ægtestand,
hvori nåden hersker, og synden svækkes. Begynder du nu
ikke en så vigtig sag på denne måde, nemlig med ydmyg
bøn og tro, så vil du få et usselt, sørgeligt ægteskab, stedse
fuldt af kiv, tvist og bestandig uvilje, hvorover man jo også
hører og ser en almindelig klage, såsom dette ordsprog:
Jeg kan hverken leve med dig eller uden dig; ligeledes, at
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hedningerne har sagt, at en kvinde er en plage, som man
ikke kan undvære.
Sådan går det i almindelighed dem, som ikke ser hen
til andet end det stakkels, elendige kød og lysten, og som
indbilder sig selv, at de skal have al slags vellyst og glæde
i ægtestanden. Men hvorfor påkalder de ikke skaberen,
som har skabt både mand og kvinde, som også er ægteskabets stifter og bedste rådgiver? De følger alene den beskrivelse af ægtestanden, som står i den kejserlige ret, og lyder
sådan: Ægtestanden består deri, at mand og kvinde sammenføjes og leve uadskilt hos hinanden. I denne beskrivelse mangler det rette kendemærke og bedste stykke; for
de forstår ikke sagen; hvordan skulle de da ret kunne beskrive den? Deres forklaring siger ikke andet, end at det er
ægteskab, når mand og kvinde kommer sammen.
Men en ret forklaring og beskrivelse på ægteskabet er
det, at man siger, at det er ægteskab, når mand og kvinde
på gudelig og ordentlig måde sammenføjes, i det håb, at
de skal avle børn med hinanden, eller for i al fald at undgå
horeri og synd og leve Gud til ære i denne stand. Det endelige øjemed er, at man kan være Gud lydig, og søge råd
og hjælp mod synden, påkalde Gud, tragte efter børn, elske
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disse og opdrage dem til Guds ære, leve i gudsfrygt med
sin ægtefælle og bære korset; men hvis du ikke får børn, at
du da alligevel lever i denne stand med din hustru, lader
dig nøje med hende og skyer utugt med andre.
Sådan har vi da hidtil handlet om den måde at sværge
på, som Abraham har indstiftet. Lad os nu fremdeles se,
hvordan edens form var. Det var en ganske ny ceremoni,
idet tjeneren, da han skulle sværge, måtte lægge fingrene
eller hånden under Abrahams lænd. Vi plejer at række to
fingre i vejret, eftersom der til alle sager kræves to vidner;
sådan er de to fingre, som rækkes op mod Gud, i stedet for
to vidner, og viser hen til den sande Gud.
Edens form er: jeg vil lade dig sværge ved Herren,
himlens Gud og jordens Gud, at du ikke skal tage min søn
en hustru af de kana’anæiske kvinder, iblandt hvilke jeg
bor. På hebraisk står der egentlig flertal: himlens guder og
jordens guder. Her vidner Skriften klart, at guddommens
hemmelighed ikke var ubekendt for fædrene og især for
Abraham, som ikke ville have tilladt, at eden skete med
disse ord, hvis han ikke havde forstået, at den forjættede
afkom var noget mere end et blot og bart menneske.
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For Guds søn træder ind i kødet og er ligesom en guddommelig surdej lagt ned i en sådan dej, som er fuld af
synd og fordærvelse. Derfor taler Abraham om ét guddommeligt væsen, og gør dog en tilføjelse derved, som om
han talte om mange, idet han siger: ved Herren, himlens
guder og jordens guder. Derfor er Gud et eneste væsen, og
dog mere end én i henseende til person.
Men når vi sværger, sammenfatter vi altid to ting,
nemlig at vi påkalder Gud om hjælp og beskyttelse og under forbandelse påkalder straffen over os selv. Som om vi
ville sige: Gud hjælpe mig, eller ikke; holder jeg eden, så
være han mig nådig; men bedrager jeg nogen derved, så
straffe han mig.
Dette er en såre skøn gudstjeneste og påkaldelse. For
den, der sværger, han bekender, at han påkalder Gud om
nåde og gunst og venter af ham, at han vil beskærme og
hjælpe ham, og at han nedkalder over sig selv Guds hævn
og straf, hvis han bedrager nogen med eden. Derfor er der
tilføjet det andet bud en trussel imod dem, som sværger
falsk ed, 2 Mos 20, 17: for Gud vil ikke holde den uskyldig, som misbruger hans navn, for det er en fornægtelse og
foragt for Gud.
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Men holder du din ed, da viser du derved Gud den største dyrkelse. For at sværge vil sige at bekende, at Gud er
en beskytter og hjælper. Men aflægger du en falsk ed, da
har du allerede dermed fornægtet Gud, har forkastet hans
nåde, og lokket og kaldet hans vrede og unåde ned over dit
eget hoved.
Ovenfor, hvor Abimelek svor til Abraham, brugte de
ikke denne måde; men dette her er en ny måde at sværge
på. For Abraham vil indbefatte Kristus med i eden, som
der står i Sl 63, 12: Enhver, som sværger ved ham, skal
rose sig. For den, der sværger rettelig, tjener og ærer Gud
og påkalder hans navn. Den, der sværger falsk og uret, bespotter og forbander den guddommelige majestæt, vanærer den, foragter den og holder den for intet. Endelig synder også den, som sværger uden nød, nemlig når øvrigheden og kærlighedens lov ikke kræver det af ham.
Men hvorfor forbyder dog Abraham sin tjener at tage
sin søn en hustru af de kana’anæiske kvinder? Svar: Abraham, som nu ikke var så langt fra sin død, havde erfaring
i mange ting her på jorden, idet han levede blandt hedenske mennesker, hvis skikke og liv han måtte betragte nøje,
med hvem han måtte omgås, tale og handle om mange
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slags ting, al den stund al hans næringskilde bestod i
kvægavl og agerbrug, ligesom hyrderne har det. Deraf ernærede og underholdt han ikke alene sine egne husfolk,
men solgte også kød, smør, mælk, ost og flere andre sådanne ting, hvilket ikke kunne ske uden venskabeligt samkvem med indbyggerne og borgerne. Derfor er måske
nogle ved dette samkvem og denne gode forståelse blevet
bevægede til at begære, at Isak, som var en ærbar og skøn
ung mand, skulle blive deres svigersøn og svoger, og måske har disse været af Efrons eller andres fornemme familier. Og ovenfor blev der også sagt, at Abraham ved Guds
velsignelse var rig og i henseende til næring stod sig godt.
Derfor ønskede de sikkert alle at slutte venskab med ham.
Og alligevel havde Abraham mange slags grunde til at
afslå dette; for han var bekymret både for husholdningen
og for kirken, at den derved kunne komme i fare, og måske
har landets unge pigers væsen og skikke heller ikke behaget ham, idet han så, at de enten var såre rige eller skønne,
eller af fornem slægt, og derfor alt for hovmodige. For det
er en vanskelig sag at være svigersøn i en mægtig og rig
mands hus, og der gives intet utåleligere eller ulideligere
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på jorden end en rig hustru, som altid vil være den styrende. For der må manden følge sin hustru, lade sig lede
af hende og lade hende have magt over sig; i al fald får de
bugt med sådanne mænd, som er fanget i kærligheden, og
tager magten fra dem.
Derfor var det af bekymring for husstyret, at han ikke
begærede nogen, som var for skøn eller rig, til hustru for
sin søn, men en simpel, from, enfoldig og ærbar pige, som
var flittig i husholdningen og vant med husligt arbejde. For
at tjene de hustruer, som vil være herrer i huset, er ikke
alene ærgerligt, men også en skam. Hustruerne skal ikke
herske over sine mænd, men over køer, får og æsler. Men
foruden denne årsag lå kirkens nød ham endnu mere på
hjerte. For dette land var fordømt af Gud, som Gud ovenfor sagde til Abraham: Dette land vil jeg give dig; ligeledes (kap. 15, 16.): amoritternes ondskab er endnu ikke
fuldkommen. Derfor anså han det for et sådant land, som
var forkastet og forhadt af Gud, der også havde truet med,
at han ville ødelægge det; men imidlertid omgikkes han
venskabelig med dem i handel og vandel og alle slags forretninger, og det var et stort under, at han endnu fandt
nogle få fromme der, om hvilke ovenfor er blevet talt.
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Alt dette forstod Abraham godt; for han var en åndelig
og forstandig mand. Derfor ville han ikke blande sit afkom
med kana’anæisk æt, så hans søn ikke skulle henfalde til
afguderi, og ved afkommets blanding tillige den sande
gudsdyrkelse og den afguderiske gudsdyrkelse blandes
sammen. De helliges gudstjeneste synes simpel og enfoldig, har heller ikke i det ydre nogen anseelse eller noget
særligt skin; derimod er de ugudelige opblæste og stolte af
sin retfærdighed, og kan med dette deres skin let bedrage
svage hjerter. Derfor indså Abraham vel, at om hans søn
end ikke blev forført, ville han dog komme i stor fare; derfor drager han omsorg for ham og hans brud og husfolk.
Dette henhører til den guddommelige ret, tjener også til at
beskrive ægteskabet imod paven, som gør ægteskabet til
et liderligt hus, hvori der foregår uanstændigt samkvem,
og ingen forskel holder mellem de ufornuftige dyrs og
menneskers forbindelse.
Jeg tvivler ikke på, at Isak sikkert har fået tilbud om
mange jomfruer, blandt hvilke nogle var såre skønne, rige
og af stor æt; men Abraham lukker ganske øjnene derfor
og forbyder sin søn at tage nogen af dem, ikke at han vil
hindre sin søn fra at blive gift med tugt og ære, eftersom
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han for alderens skyld var bekvem dertil; men han vil
gerne give ham en from, ærbar pige til ægte og ikke en
sådan, som kunne blive ham til skade og hele kirken til
forargelse.
Men Isak er heri ikke ulydig mod sin fader, men tager
villig og gerne imod hans råd. Derfor skal alle unge folk
tænke på dette eksempel og lære, at de skal holde sine forældre i agt og ære, dertil også betragte den hellige, guddommelige ordning. De skal ikke mene, at ægteskabet er
en sådan forbindelse som mellem de ufornuftige dyr, sådan som paven forstår det og mener; men skal allerførst
med ret tro påkalde den rette fader og indstifter af alle ting
om, at de må begynde denne stand uden synd, og sige og
bede sådan: Herre Gud, du har skabt mig til en mand, du
ser, at jeg ikke kan leve kysk, jeg påkalder dig og beder,
at du vil lede mit forehavende og give lykke dertil. Giv du
mig et godt råd og hjælp mig; udvælg du mig en kvinde,
med hvem jeg kan leve ærbart og tjene dig, og så ved tro
og bøn overvinde den ulykke og det besvær, som kan forefalde i ægtestanden. De, som nu foragter denne formaning,
løber til, som om de var blinde, uden tro og bøn; men de
skal også til sidst erfare al ulykke og overvældes deraf.
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Men hvad skulle man vel hellere ønske og begære på
jorden, end et sådant saligt, stille og roligt ægteskab hvor
mand og hustru få hinanden kær, og hjerterne er i kærlighed sammenvoksede og forenede? Et sådant ægteskab prises overalt som et stort under, og da jeg endnu var en ung
mand og hørte, at et eller andet ægteskab sådan blev prist
og lovet som ærbart og lykkeligt, ligeså læste hos Paulus,
at han siger i Ef 5, 25: I mænd, elsk jeres hustruer, da forundrede jeg mig over, hvordan dog dette kunne gå til og
hvortil det skulle nytte at formane og befale, at ægtefolk
indbyrdes skulle elske hinanden, hos hvem der ikke alene
findes kærlighed, men endog afsindig begær.
Men erfaringen har nu lært mig, at man blandt mange
ægteskaber næppe kan rose ét. Deraf er det da kommet, at
denne stand sædvanligvis udskældes af mange, som digteren siger: Der er altid kiv og tvist i ægtesengen. Derfor er
der også mange, som er meget bange for ægteskabet.
Men man må ikke betragte eller bedømme denne stand
sådan, som hedningerne gør; men man må deri erkende
Gud, skaberen, og bøje knæ for ham med al ydmyghed, og
i troen påkalde ham om, at han vil give dig en medhjælp
og ægtefælle. Er der en sådan ånd og tro med påkaldelse
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derhos, da kan man udføre det andet efter fornuften og tale
med forældrene og høre deres råd. Om så end sidenhen
ikke alt går efter din vilje, har du dog denne trøst, at du
tænker: Jeg har bedt, har spurgt Herren til råds, dertil også
mine forældre og venner. Overgår mig nu nogen genvordighed, så vil jeg finde mig deri med tålmodighed. For det
er jo dog en stor trøst, når man har Gud til vidne og stifter,
med hvis råd man er trådt ind i denne stand, og man dertil
også har begyndt den med forældres og venners vidende
og på deres tilskyndelse.
Er du derimod af egen dristighed og frækhed, uden
forældrenes vidende, indtrådt i denne stand, da vil dette
uden ophør plage og bide dig i hjertet. Du vil sige: se, nu
straffes jeg på grund af min dårskab og ulydighed; jeg har
fortørnet mine forældre, nu besværes jeg til gengæld med
alle slags ulejlighed. Dette er et utåleligt kors. Derfor er
dette et såre skønt kapitel, ikke alene til at hædre ægtestanden med, men også til at trøste samvittighederne hos dem,
som fornemmer ægtestandens ulempe og besvær.
Unge mennesker, som endnu er uerfarne i disse ting,
tænker ikke på denne ægtestandens ulejlighed, møje og
besvær, heller ikke på, at de har Djævelen til fjende, som
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hader børneavlingen og den lydighed, kærlighed og enighed, som skal findes mellem ægtefolk. En ung brudgom
og brud bekymrer sig ikke om dette; derfor må man lære
dem at bringe denne tro med sig ind i ægteskabet, at de
beder og siger: Herre Gud, jeg er trådt ind i denne stand
efter din befaling og vilje, og har påkaldt dig om hjælp; du
vil nu også give mig nåde og velsignelse til at bære og tåle
den byrde og besvær, som deri vil indfinde sig. I denne
bøn har Gud uden tvivl velbehag, siger ja dertil og svarer:
Det skal ske, som du beder.
Men de ugudelige lægger mærke til, at ægtestanden
her og der udskældes af mange, og hvad der i den plejer at
indtræffe for ulempe og modgang. Derfor flyr de denne
stand, og falder derved i kødets gerninger, såsom urenhed,
horeri, ægteskabsbrud, hvorom Paulus siger i Gal 5, 21:
De, som gør sådant, skal ikke arve Guds rige.
Og jeg taler så meget flittigere og vidtløftigere derom,
fordi jeg ser, at Helligånden ikke agter det for uværdigt at
beskrive denne sin egen gerning med så mange ord. De
ugudelige og vantro verdensmennesker, som mener, at alt
sker tilfældigt, forstår slet intet af Den Hellige Skrift og af
Guds skabninger; men os sømmer det sig at læse flittig og
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undervise andre, så vi af Den Hellige Skrift kan lære at
erkende skabningerne og ved skabningerne skaberen.
For Skriften viser dermed, at skabningen er fordunklet
og fordærvet, derfor pryder og priser den med så mange
ord ægteskabets ære og værdighed, så vi skal lære og også
belære andre om, at man ingenlunde må agte ægteskabet
ringe, sådan som kødet og verden gør, fordi de ikke ser
hen til, hvad ægteskabet er, men alene til begæret, utugten
og anden vellyst, og kun tragter efter lediggang og rigdom,
hvilket er arvesynden selv, hvormed den arme menneskelige natur er gruelig besmittet; derfor går det også verden
sådan, at den i stedet for den lyst og glæde, som den har
ventet, til sidst finder møje, smerter og kors.
Et godt og glædeligt ægteskab er derfor en såre sjælden ting. For mennesker adskiller ikke Guds gerning fra
arvesynden; men Den Hellige Skrift priser med rette ægteskabet såre højt, og viser, at denne stand er oprindelsen
til det huslige og borgerlige liv, dertil også til kirken, som
alle sammen stammer derfra og bygges derved i henseende
til de lemmer, hvoraf de består. I kirken søges Guds ære, i
det borgerlige liv fred, i det huslige børneavling. Efter alt
dette har denne stand ved sig såre mange gode gerninger
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og frugter. Derfor dømmer Gud og Abraham, dertil også
de, som i sandhed er gudfrygtige, ganske anderledes om
ægteskabet, end paven gør, som i ægteskabet kun finder
utugt og kødets vellyst, det er, arvesynden, dernæst også
korset og trængslen derved.
Men imidlertid tåler Gud, efter sin sædvanlige nåde og
barmhjertighed, arvesynden og dens strafværdige følger;
for disse ligger skjulte under velsignelsen og under den
store hob af de mange gode gerninger, som sker deri. Disse
frugter ser papisterne ikke, men kalder det simple, kødelige og verdslige gerninger; derfor betragter de denne
stand som en hest eller et æsel, og dømmer ikke om den
efter Skriften, som henviser til ægteskabets frugter og
gode gerninger.
Ja, også hedningerne har prist ægtestanden og villet, at
ungdommen skulle tvinges til den, så menneskeslægtens
samfund kunne opretholdes. Men de, der har unddraget sig
for ulempen, møjen og arbejdet i denne stand, sådan som
papisterne og munkene har gjort, de har opdigtet særlige
gerninger og ordener, som skulle behage Gud og tillige
dem selv, og har sådan med seende øjne ikke kunnet se
disse rette gode gerninger.
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Men skønt dette i almindelighed foragtes af enhver, så
skal dog retskafne præster og biskopper lære det og undervise andre folk derom. For vor herre Gud har ikke åbenbaret sit ord, for at det skulle foragtes, men for at vi skulle
høre det, flittig omgås dermed og deraf lære det, som vi
ikke véd af naturen. De, som lægger sig efter andre videnskaber, såsom lægerne, de lovkyndige og filosofferne, har
flere tilhørere. Men fordi vi foragter denne lære, så følger
rimelig alle slags straffe derpå og en ynkelig blindhed; for
vi har Skriften og Guds skabning; forsker og gransker vi
nu ikke flittig deri, så er det vor egen skyld, at vi også må
berøves de velgerninger, som deri tilbydes os.
Til sidst byder Abraham tjeneren at drage til hans fædreland og derfra hente en brud til hans søn Isak. Men Abraham og Sara var født i Babel og var borgere af Babylon,
det er, de havde hjemme i Kaldæa, som Moses fortalte
ovenfor i kap. 11, 31, at Tera tog Abram, sin søn, og Saraj,
sin sønnekone, og de rejste med dem fra Ur i Kaldæa. Han
er ikke født i Haran, sådan som nogle vil have, hvilket de
forsøger på at bevise af denne tekst.
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v5–7. Trællen sagde til ham: »Måske vil kvinden ikke følge med
til landet her; skal jeg så bringe din søn tilbage til det land, du
forlod?« Men Abraham svarede: »Vogt dig for at bringe min
søn tilbage dertil! Herren, himlens Gud, som tog mig fra min
fars hus og fra mit fædreland, og som talte til mig og tilsvor
mig, at han ville give dette land til mine efterkommere, han vil
sende sin engel foran dig, så du kan hente en kone til min søn
derfra.

Alt dette beskrives, ikke for Abrahams, Isaks eller svendens skyld, men for vor og alle menneskers skyld indtil
verdens ende; for Gud har i Abraham villet foreholde os et
skønt, herligt eksempel på tro, som lyser og hersker i hele
hans liv; for han lever og hænger ganske og aldeles ved
det Guds ord, som giver ham forjættelsen, og efter det retter han alle sine planer og gerninger, og forlader sig slet
ikke på sin visdom eller fornuftens klogskab.
Efter det udfører han flittig, hvad der ifølge hans stilling tilkommer ham, sidder ikke ledig og venter på, at der
skal komme en engel fra himlen og bringe hans søn en
brud, og undlader intet af alt det, som en fader skal sørge
for, så han ikke skal synes at friste Gud. For sådan bør forældrene flittig bære omsorg for, at de kan hjælpe sine børn
til et ærbart og gudfrygtigt ægteskab; derfor skal de søge
og lede efter en brud og ikke mene, at hun vil komme ved
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et tilfælde eller på en ny, usædvanlig måde af sig selv. Og
det er ingen synd, om en ung mand eller en ung pige tænker på sin kommende brud eller brudgom. Ja dertil holder
man især gæstebud, hvorved fromme, ærbare folk kommer
sammen og spiser og drikker med hinanden. Ligeledes får
man derfor også dans i stand, som ingenlunde bør fordømmes, når det derved går tugtigt og ærbart til.
For fordi vi jo ikke er skabt til horeri, men til ægteskab,
så er det ikke alene tilladt, men er også gudeligt og ærbart,
at man leder og søger efter en ægtefælle. Men dette skal
ske på den måde, hvorom blev talt ovenfor, at man nemlig
begynder det i troen og med bøn og dertil også spørger
forældrene til råds eller dem, som er i deres sted, de være
nu hvem de vil.
Sådan sender Abraham sin tjener ud med sølvtøj og
brudegaver; for sådanne ting hører til, når man vil indgå
ægteskab, og vi må ikke tro, at dette mishager Gud, men
skal vide, at det behager ham såre vel, såfremt det går til
med gudsfrygt og ærbødighed.
Men det bud og den befaling, hvormed han lader tjeneren fare, er fuld af tro. Vogt dig, siger han, for at bringe
min søn tilbage til det land, hvorfra jeg er draget ud; for
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Gud har forbudt mig at vende tilbage. Jeg er blevet ført ud
derfra af Herren, himlens Gud, som har flere boliger og
herberger end dette land og mit fædreland; han er himlens
herre; derfor har han beskikket mig et andet rige end dette
fædreland, og vil ikke have, at du skal begære nogen pige
til hustru for min søn derfra; for kana’anæerne skal udryddes på grund af det afguderi, hvormed de er besmittede.
Og netop det samme vises også sidenhen i beretningen om
Dina (kap. 34.)
Men for at forvisse tjeneren og gøre ham sikker på alt
dette, tilføjer han, at Gud ikke alene havde talt med ham,
men også tilsvoret ham. Sådan lever Abraham ikke for andet og taler ikke om andet end om Gud; han tror den guddommelige forjættelse, og i denne tro udfører han lykkelig
alt, både hvad det borgerlige og huslige liv angår, ikke
alene de høje gerninger som at ofre sin søn og i en fuld og
stærk tro at vinde sejr over fire konger, men også de simple
og dagligdags gerninger. Fordi Gud har talt med mig, siger
han, har forjættet og tilsvoret mig at give mig dette land,
så vogt dig for, atter at bringe min søn derhen; for det ville
være mod forjættelsen og mod bibelen, eller min skrift og
tro. Sådan lever han ganske og aldeles i troen, selv i de
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allermindste ting, som paven kalder kødelige og verdslige,
mens dette i sandhed er kødeligt, som sker efter kødet, såsom hor, utugt, urenhed, Gal 5, 19. Men at lede efter en
ægtehustru er ikke kødeligt; men hvad der endnu er tilbage
af kødet derved, det opsluges af troen, så det må være åndeligt; for Ånden udfrier os fra arvesyndens fordærvelse
og skade.
Sådan holder Abraham sig til forjættelsen og lærer
dermed, at man skal gøre alt i troens forvisning og frejdighed, hvad enten det synes stort eller lidt; og sådan skal
vi også lære at sætte alt i Guds hånd, hvad enten det nu er
særlige eller simple og almindelige, høje eller lave gerninger, så vi må lære at fryde os i Herren og kaste al vor omsorg på ham, 1 Sam 2, 1; Ef 6, 10; 1 Pet 5, 7. Det kan vel
synes at være en uren og uanstændig ting, at holde bryllup
for sin søn; men se du hvordan det for Abrahams øjne holdes i så stor agt og ære, at han end ikke tvivler på, at englene er derhos og beskikker, befordrer, beskytter og håndhæver denne gerning. Men han gør sin bibel, det er, sin
forjættelse, som han havde i stedet for bibelen, som vi har,
såre stor. Himlens Gud, siger han, som har talt med mig,
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vil sende sin engel for dit ansigt. For han slutter: Det menneske, som Gud taler med, det tjener englene og alle skabninger; med mig har Gud talt, derfor vil også englene tjene
mig.
Dette er en skøn følgeslutning, som han uddrager af de
guddommelige forjættelser, og hvorved han er vis på, at
englene vil være med hans tjener. For jeg, siger han, har
en Gud; han har engle og vil sende en engel til at drage
med dig og hjælpe dig. Og dette er sandelig en underlig
tale og tillid, at han tror, at denne gerning er anbefalet englene, at de skal være med hans tjener. Jeg vil gøre, hvad
mig tilkommer, har han vel tænkt; jeg vil give tjeneren gaver og trolovelsesringe, som han skal bringe bruden; men
Gud vil lade en engel følge min tjener, som vil udrette og
befordre det øvrige.
Sådan overgiver han sagen til Gud og hans engle med
stærk og fuldkommen tro, er vis på, at de himmelske ånder
og fyrster vil bekymre sig for og omgås med sådanne
ringe, kødelige og simple gerninger, som det synes at
være, og er så aldeles vis på deres tjeneste, at han ikke
alene véd og tror, at han har englene om sig hjemme i sit
hus, men også, at de er nærværende, hvor han sender sin
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tjener hen. Fordi vi, siger han, har himlens og jordens Gud,
så er englene vore skytsherrer, hjælpere, ja tjenere, hvor vi
er.
Deraf er de herlige ord og sprog i Salmerne kommet,
som i Sl 34, 8: Herrens engel lejrer sig trindt omkring dem,
som frygter ham, og frier dem; ligeledes i Sl 91, 11: Han
skal befale sine engle om dig osv. For David har betragtet
disse tildragelser, adskilligt flittigere, end paven og vi plejer at gøre, idet vi mener, at englene ikke bryder sig om os
eller tager sig af os, men er ganske ledige oppe i himlen
og blot morer sig med alskens tidsfordriv. Sådan dømmer
vi af naturen alle, og til arvesyndens skade er også det
endnu kommet, at man af lang vane har lært og tænkt, at
englene er langt borte fra os, mens vi dog ser, at ved deres
beskærmelse og tjeneste alt, hvad vi har, opretholdes og
beskyttes, og at mennesker ofte omkommer på en gruelig
måde, når de forlades af englenes tjeneste. Men Abraham
dømmer ganske anderledes og bedre derom. Englen fra
den Gud, der har skabt mig, givet mig forjættelse og ed,
vil skaffe bruden til veje og føre hende hid; han siger ikke:
Mine slægtninge og venner vil være betænkte på, hvordan
min søn skal få en hustru; nej; englen, siger han, vil være
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det sendebud og den taler, som beder om bruden og overtaler bruden og hendes forældre til at give sit samtykke.
Hvem har dog nogensinde hørt tale om en sådan tro
eller haft den, så han har kunnet være så aldeles vis på det,
som Abraham med sådan sikkerhed fortrøster sig til? Ambrosius, Augustin og andre sådanne fædre er intet mod
Abraham at regne. Og man ser, hvad hans gerninger er.
Han er en husfader, er en hyrde, lever blandt andre mennesker efter dette livs sædvanlige og almindelige vis og
gør, hvad alle forældre plejer at gøre, idet han sørger for
at få sin søn gift med tugt og ære; intet åndeligt ser man
her hos ham; heller ikke nogen kutte, kronragning eller
lignende narrestreger.
Sådan tjener dette til at opvække vor tro og bevæge os
til flittig at påkalde Gud, for at enhver, som begiver sig i
ægtestand, skal påkalde Gud og tro, at han vil give ham
den kvinde til hustru, som han begærer, og som passer for
ham. Derfor skal du med ret tillid slutte og sige: Herre, jeg
véd, at du vil lade din engel ledsage mig, som vil styre alt.
Jeg vil lægge hånd og tunge til og vil ellers gøre, hvad der
tilkommer mig; for resten vil du nok sørge.
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Sådanne tanker skal vi også gøre os, når vi vil forvalte
kirkelige eller borgerlige embeder. Eftersom jeg kaldes til
præst eller lærer, vil jeg gøre, hvad jeg kan. Guds engel vil
være hos mig og lede og styre alt. Med denne tro følger
dernæst Åndens fred, sikkerhed og glæde i alle slags anfægtelse. For om end megen ulykke trykker og besværer
mig, er jeg dog sikker på, at englene har øje med mig, er
mine vogtere og vægtere; derfor vil de også se til, at mit
arbejde i mit kald må vinde en heldig udgang, og at jeg
også må udfries fra den ulykke, som derunder møder mig.
Den, der tror det, om ham vil vi sige, at han er rigtig
salig; men vantroen og blindheden er en såre skændig
mangel hos os, idet den hverken erkender eller tror disse
store velgerninger. Derfor er vi også så utaknemlige, så
uvenlige og hårde, at de tjenester, som englene viser menneskene, ganske kølner iblandt os, og den ene ikke tjener
den anden med sådan flid, som den, hvormed de himmelske ånder daglig og hvert øjeblik på det flittigste udfører
sin tjeneste hos os; derfor vil vi til sidst blive straffet for
denne utaknemligheds skyld.
Og dog er det ganske vist, at englene er nærværende
ved og om os, hvorom man ikke engang skal tvivle. Det er
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vist, at de ikke alene venter på vor ankomst til det himmelske fædreland, men at de også virkelig er hos os i dette liv,
besørger og leder vore opgaver, når vi kun fast tror det.
Tilstøder der dig nu nogen ulykke eller modgang i
dette liv, så tænk sådan: himlens Gud har forjættet og tilsvoret mig, at han vil være min Gud; derfor vil jeg ikke
mistvivle om hans hjælp og beskyttelse, fordi jeg hører, at
himlens store fyrster ikke har andet at gøre end at være
brudgommens trolovere, forene brudgom og brud, besørge
brylluppet, bevare børnene og hvad der hører til huset.
Dette er anbefalet til deres omsorg, og tror vi det kun,
da vil enhver af os erfare denne englenes omsorg, som de
bærer for os. For sådan ser vi, at Abraham er ganske vis
på, at englene er hos ham og tjener ham, ikke anderledes
end om de stod for hans øjne, uagtet de er usynlige; så stor
er hans tro. Og den, der har denne fortrøstning, at englene
er iblandt os og styrer og leder alt, han ser visselig også
englene, men med åndelige og ikke med kødelige øjne.
Men det er en herlig, stor ros, og englene prises højt
derved, at de lader sig bruge til sådanne simple tjenester,
der, som det synes os, ikke passer sig for dem, og vi må,
efter vor medfødte hovmodighed og stolthed, takke Gud
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for, at vi ikke er skabt til engle; for vi ville ikke kunne
finde os i sådan simpel, foragtelig tjeneste, og ville alle
have fulgt efter Lucifer. For er ikke det en foragtelig og
uren ting, at tilføre Isak en brud? For foruden at den menneskelige natur er fordærvet og gruelig skæmmet ved synden og dens straf, så har det kvindelige køn endnu en særlig modgang og et særligt kors at bære fremfor mændene;
skulle da en sådan hellig engel lade sig sende til en kvinde?
Det vil jo dog slet ikke passe sig for englenes majestæt.
Sådan plejer vi at gøre, vi som dog ikke er andet end
skarn, stank og orme; når nogle overgår andre i særlige
gaver, såsom at de er veltalende, vise og forstandige, ja
endog har mere lykke og gods end andre, hjælp Gud, hvordan hovmoder ikke da sådanne folk sig over de andre, som
ikke har disse gaver, mens de dog i henseende til synd og
alle slags ulykke og jammer er dem ganske lige? Sådan
mente også Djævelen, det ikke ville skikke sig for englenes majestæt at tjene Rebekka, og det uden at Abraham
bad derom, men kun ønskede det, idet han sagde til sin
tjener: drag hen, Herrens engel vil være med mig; og det
synes jo også at være en såre rimelig årsag til at blive vred
og fortørnes.
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Men heraf ser man, hvad der er de gode engles art og
natur; hvordan dette er en så ydmyg, kærlig og venlig natur, som ikke synes sig at være for høj og stor til at tjene
arme syndere, både mænd og kvinder. For de er fulde af
lys, Guds erkendelse og visdom og af guddommelig godhed. Hvad Gud befaler, forstår de derfor straks er såre herligt og godt, fordi det behager Gud.
Sådan vægrer englen Gabriel sig ikke for at sendes til
en jomfru, som er langt ringere end ham, og bringe hende
det budskab, som var ham befalet af Gud. For han véd, at
dette behager Gud vel; det være nu en særlig eller almindelig befaling, derom spørger han ikke. Men de onde ånder foragter ikke alene sådanne tjenester, men Herren og
Gud selv dertil.
Men fordi vi nu forstår, at vi nyder de hellige engles
samfund, som de har med os, dertil deres beskyttelse og
venskab, så lad os takke Gud derfor og lad os efterfølge de
hellige engles dyd og kærlighedsgerninger, og være venlige, gode og tjenstvillige mod hinanden indbyrdes. Intet
menneske er så venligt og så rede og færdigt til alle slags
tjenester og velgerninger, som englene er. Men det tror vi
ikke, tilskriver heller ikke englene disse dyder. Dog er det
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vist, at Rebekka og Isak i englen havde en mere trofast ven
og vogter, end i tjeneren og sine slægtninge. At tjeneren
var from og trofast, vidste de vel, men det var intet imod
englens trofasthed og gunst.
Derfor skal vi lære, at vore bedste og trofasteste venner er usynlige, nemlig de kære engle, som i trofasthed og
kærlighed, dertil i alle slags tjenstvillighed og sandt venskab langt overgå de synlige venner, som vi har, ligesom
på den anden side også de onde engle og Djævelen, som
er usynlige, er os langt større og fordærveligere fjender,
end de legemlige og synlige. Al ulykke og hvad ondt der
sker, kommer fra dem, meget mere end fra de fjender, som
vi ser for vore øjne, og atter, hvor noget godt overgår os,
udrettes det alt sammen ved de gode engle.
Hvis vi nu tror og er gudfrygtige, da er de gode engle
vore allerbedste venner, ligesom de var Isaks og Rebekkas
venner, som også var arme syndere og uværdige til denne
store hjælp; men fordi de troede, havde de englene til tjenere hos sig.
Sådan skal vi også være visse på, at vi på mange måder
nyder de himmelske ånders samfund, hvor gruelig vi så
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end er blevet tilrakkede og skæmmede ved synden og
uværdige til så store, herlige skabningers tjeneste.
Man har et ord af Bernhard om de onde engles fald,
idet han, ligesom digterne plejer at gøre sig opdigtede tanker, tænker sig, at Satan af den grund faldt fra himlen, at
han så, at Guds søn skulle blive menneske og påtage sig
denne den menneskelige slægts usle kødklump, og at englene derefter skulle få befaling til at tjene og passe den
menneskelige natur, som er langt ringere og elendigere,
end de var. Derfor skal han have taget anstød af denne urimelighed, derover have foragtet Guds søn og sådan være
faldet fra himlen.
Dette er skønne og kristne tanker, og vi ser, at Djævelen ved synden også har indgivet og vedhængt alle mennesker denne syge og skrøbelighed, at jo lærdere, rigere
og skønnere en er, desto mere hovmoder han sig, som den
hedenske digter også vidner, når han siger: Et menneskes
hjerte kan ikke holde måde, når det opblæses ved lykke og
medgang.
Derfor skal man formane folk til at vogte sig for denne
djævelske hovmodighed og erkende sin jammer og elendighed. For er englene faldet for denne hovmodigheds
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skyld, som de følte på grund af de store og herlige gaver,
da vil denne hovmodighed også være fordærvelig for menneskene og især for dem, som frækt tør tiltage sig at
dømme om gudelige ting efter sit eget hoved, og, når de
næppe har et gram visdom, indbilder sig, at de vel har et
helt kilogram deraf.
Gud har, ved at beskikke og forordne englene til at
give agt på os og være så venlige og nedladende mod os,
villet vise, hvor dyrebare vi er for ham, vi som tror på ham,
og hvor inderlig han elsker os. Ak, at vi dog for vor forvendte, gruelig fordærvede naturs skyld kunne erkende
dette og igen elske Gud, som viser sig så nådig og venlig,
at han bor iblandt os og omgås med os, skønt usynlig, dog
ikke ufølelig så at sige, og har givet os et pant på denne
kærlighed og dette venlige samkvem, nemlig sin enbårne
søn, som der står i Joh 3, 16. Men mennesker er trygge og
uden al gudserkendelse og frygt, Es 29, 14. De ser ikke
med sine øjne og hører ikke med sine øren og forstår ikke
med sit hjerte, Es 6, 10.
Men troede vi kun ret, da var vi allerede salige, og var
i himlen. For troen genopretter alt. Vi har samfund med
englene og de himmelske ånder, som har sin lyst af at
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sørge for vort liv og alt vort gods og give agt på os. Men
Djævelen har åbnet vore øjne i Paradis, så vi indbilder os,
at vi er visere og større, end Gud og englene. Men lad os
erkende vor svaghed og øve vor tro, så vi betænker og også
venter sådanne store velgerninger, som vi nyder på grund
af de kære engles beskyttelse, idet Guds søn selv er nær
hos os.
Men dette tjener også til at bekræfte vor lære om ægtestanden, at Gud nemlig antager sig den imod pavens djævelske bespottelse, som kalder denne stand en urenhed;
men vi véd af Det Nye Testamente, at Kristus selv tog til
bryllup, Joh 2, 2, og her siges om de hellige engle, at de er
de brudgomstjenere, som Gud giver sine hellige med. Derfor skal forældrene holde fast ved denne trøst, bede og tro,
og ved siden deraf også gøre, hvad der efter deres stilling
tilkommer dem, skal se sig om efter en brud og lade bejle
til hende, så vil Herrens engel være med og Gud selv også,
der vil lede og fuldkomme alt.
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v8-9. »Hvis kvinden ikke vil følge med, er du løst fra din ed til
mig. Men du må ikke bringe min søn tilbage dertil!« Så lagde
trællen hånden under sin herre Abrahams lænd og gav ham sin
ed på det.

Her beskrives den store omsorg, som Abraham havde for,
at hans tjener endelig ikke måtte bringe hans søn tilbage
til Kaldæa, hans fædreland. For han befaler tjeneren, at
han skal vende tilbage igen, såfremt der ikke var nogen
kvinde at finde der, som ville følge ham. Og ganske vist
gjorde han, som fader, sit, udsendte tjeneren for at lede efter en pige og sagde fremdeles til ham: Herren vil forsørge
min søn med en hustru, såfremt der er nogen, som er ham
beskåret af Gud; men vil ikke nogen følge dig derfra, så er
det sikkert, at de ikke er det værd, og at de hverken behager Gud eller englene; dog har han alligevel godt håb om,
at Gud vil give forældrene og pigen selv et sådant hjertelag, at hun følger ham; skulle det alligevel gå anderledes,
så løser han tjeneren fra hans ed.
Alt dette kommer af en underfuld stærk tro og fast fortrøstning. For han var vis på, at hvis han ikke fandt nogen
hustru for sin søn blandt sin slægt, så ville Gud opvække
en brud af sten eller af en jordklump eller af et ribben. For
han tilbereder brylluppet for sin søn, skønt han endnu er
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uvis på, om tjeneren vil bringe bruden. Guds forrige undere og velgerninger mod ham har styrket og forøget hans
tro og håb, nemlig hans søns redning, da han skulle slagtes
til offer osv.
Derfor tænkte han sådan: om jeg hverken i Syrien eller
i Babel eller i al verden kan finde nogen, som ville gifte
sig med min søn, så vil Gud dog forsørge ham med en hustru.
Lad os nu derfor af dette eksempel lære at tro de guddommelige forjættelser og vente på Guds hjælp og velgerning og være tålmodige, om vi må lide en eller anden
ulykke og modgang. For et sådant hjerte havde Abraham,
som var villigt og rede; hvordan det så end gik med hans
sager, så var han fornøjet dermed. Han gav sig også af med
ydre ting, som synes ganske simple og ringe, i en ret og
fast tro, hvori han både ventede sig godt af Gud og med
tålmodighed bar den skade og modgang, som traf ham.
Det er et ret kristent hjerte, frit, sikkert og glad. Finder du,
siger han, en brud, så bring hende hid; men finder du ingen, da er det vist, at det ikke har været nogen der, som
har været værdig til at følge dig, eller som Gud havde bestemt for min søn.
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Om måden at sværge på blev talt ovenfor, nemlig at
derved ikke alene de almindelige efterkommere, men også
Guds søn, som skulle komme af Abrahams lænder, blev
hædrede; ved ham kan man sværge, og ellers ikke ved nogen anden. Men derved, at Abraham, da hans tjener skulle
sværge, byder ham lægge hånden under hans lænd, antyder Den Hellige Skrift, at denne frugt af Abrahams lænder
er sand Gud. Men det spørgsmål, om også de kristne tør
sværge, er tilstrækkelig blevet behandlet på andre steder,
hvor det blev vist, at det er tilladt for de kristne at tage ed
af en anden og også selv at aflægge den.
v10-11. Trællen tog nu ti af sin herres kameler, og han tog alt
godt med fra sin herre. Så begav han sig på vej til Nakors by i
Aram-Naharajim. Ved brønden uden for byen lod han kamelerne lægge sig; det var hen imod aften, ved den tid kvinderne
går ud for at hente vand.

Alt dette synes at være ganske uden betydning og intet
værd, eller, som papisterne dømmer derom, en verdslig og
kødelig ting. Har da, siger de, Helligånden ellers intet andet at lære eller skrive, end om kameler? Svar: Gud viser
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her, at han sørger for de gudfrygtige og troende, selv i sådanne ringe og simple ting, og viser dermed også, at alt,
hvad de gør, behager ham vel.
Dernæst har også Moses villet beskrive bryllupsstadsen og hvordan det der plejer at gå til, idet han fortæller,
at tjeneren tog ti kameler og førte med sig. Stadsen var
ikke så stor. For der var ingen ryttere med, og måske
brugte man kamelerne til at bære kvindernes klædedragt
og pynt. For Abraham vil have, at bruden skal komme
smukt hæderlig til huset.
Derfor må forberedelserne herved ikke dadles, såfremt den har sin grænse, og man ikke gør for store omkostninger for pynteligheden og hvad der ellers henhører
til sådan højtid og er betimeligt, kun at det alt sammen sker
i ærbødighed og gudsfrygt. Munkene fordømmer alt dette
og brylluppet selv, som dog ikke så meget holdes af vane
eller for vellysts skyld, som på grund af standens øjemed
og gavn, nemlig huset, det borgerlige og kirkelige liv, som
alle kommer af ægtestanden, så brylluppet er en forberedelse til dem alle sammen.
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Derfor giver Abraham tjeneren kameler med og flere
andre gaver, som han skal skænke bruden og hendes forældre. Hvad der i teksten tilføjes, at tjeneren havde alle
slags af sin herres gods med sig, dette forstår jøderne, som
Lyra fortæller, om de tavler eller registre, hvori Abrahams
ejendom og gods var optegnet og beskrevet, og at disse
skrivetavler eller registre af, den grund blev givet tjeneren
med, for at han skulle vise dem frem for bruden og hendes
slægt, for derved at stemme deres hjerte og sind gunstigt
og venligt mod Isak. Men denne mening er bedre, at man
forstår det om mange slags gaver, som tjeneren medtog af
alt Abrahams gods og havde i sin hånd, det er, i sin magt;
for det er skik og brug hos alle folk, at de sender hinanden
gaver og på den måde slutter venskab med hinanden.
Sådan tog denne tjener med sig guld, sølv, krydderier
og flere andre sådanne ting som gaver til brudens forældre,
søstre og brødre, ligesom vi nu til dags, når vi bedes til
bryllup, også plejer at give brudgommen eller bruden gaver, hvilket ingenlunde er at dadle, sådan som munkene
har sagt, at det er synd. For Skriften viser, at dette også er
blevet gjort af fornemme, store og hellige mænd.
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Til sidst tilføjer Moses også de nærmere omstændigheder angående sted, tid, by og person; så omhyggelig har
han beskrevet alt dette. Og dette sker, for at vi uden nogen
tvivl skal være visse på, at Gud styrer alle vore sager og
gerninger, og med største omhu leder og beskikker dem.
Den engel, som er givet tjeneren med som bejler, viser
ham vejen og leder alle hans planer. Tjeneren havde ingen
befaling til, just at gå til Nakors by; men Abraham sagde
kun sådan til ham: gå til det land eller til mit fædreland;
men ifølge englens indskydelse drager han til Nakors by;
men fordi han er uvis om, hvor han skal tage ind der, beder
han til Gud, som der følger i teksten:
v12–14. Så bad han: »Herre, min herre Abrahams Gud, vis den
godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag.
Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud
for at hente vand. Når jeg nu siger til en pige: Ræk mig krukken,
så jeg kan få noget at drikke, og hun svarer: Drik bare! Jeg vil
også give dine kameler vand, så er det hende, du har bestemt
til din tjener Isak. På den måde kan jeg vide, at du viser godhed
mod min herre.«

Et spørgsmål opstår ved denne bøn, nemlig om man må
foreskrive Gud tid, sted, person og måde for de ting,
hvorom vi beder i vor bøn? For fordi Gud er ganske fri og
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ubunden, skal man bede sådan, at man slet ikke binder
Gud til nogen som helst omstændighed, men kun siger:
Din vilje ske. Da sådan i Judits historie Uzzija i kap. 7, 30
havde sagt: ”Fat mod, brødre, lad os holde ud i endnu fem
dage. I løbet af den tid vil Herren vor Gud vende sin barmhjertighed mod os på ny”, revsede Judit ham hårdt for
dette og sagde: ”Hvem er da I, som udæsker Gud, sådan
som I har gjort i dag, og stiller jer i hans sted blandt mennesker? Umuligt, brødre! Væk ikke Herren vor Guds
vrede.” (8, 12).
Derfor spørges nu, om denne tjener syndede deri, at
han foreskrev Gud måden, hvorpå han skulle udrette
denne sag, og om han derved fristede Gud? En sådan bøn
gjorde også kong Ezekias i 2 kong, 20, 8, idet han af Herren kræver et tegn på, at han vil gøre ham rask, og at han
på den tredje dag skulle gå til Herrens hus; sådan bad også
Gideon i Dommerbogen 6, 17, da han sagde til Herren:
Hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, da giv mig et tegn,
at du er den, som taler med mig. Han begærer som pant på
sejren et tegn med et uldskind; for han siger fremdeles v.
36: Hvis du vil frelse Israel ved min hånd, ligesom du har
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sagt, se, da lægger jeg et uldskind i gården osv. Derpå svarer jeg kort sådan: Efter loven sømmer det sig ikke at foreskrive Gud noget, men efter evangeliet kan de fromme
godt gøre det, de, som ikke er under loven; men for de
ugudelige sømmer det sig ikke. Derfor tillades det denne
tjener at bede sådan, fordi han har en befaling af Gud. Sådan kunne man kort svare på dette spørgsmål; men vi vil
ikke bruge denne evangeliske frihed.
Vi vil hellere forklare dette spørgsmål efter loven. For
det første må det da mærkes, at man ikke må anvende de
helliges og Guds børns eksempler på den måde, at man vil
gøre dem til en regel, som man skal følge, medmindre de
stemmer med den regel, som er foreskrevet os i ordet. For
det andet kan man svare, at tjeneren ikke talte i bydemåde,
men i ønskemåde, det er, at han ikke bestemte mål og
måde for Herren, men kun ønskede og bad om, at det måtte
ske sådan; og det er vel troligt, at han ikke talte disse ord
højt eller lydelig, men kun som et suk og et hjerteligt ønske. For Skriften plejer også at kalde menneskers tanker
ord, sådan i Sl 14, 1: Dåren siger i sit hjerte; sådan står der
også i Matt 9, 21 om den kvinde, som havde blødninger:
Hun sagde ved sig selv, det er, hun tænkte: Hvis jeg blot
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kan røre hans klæder, da bliver jeg rask. Sådan tænkte også
denne tjener: Se, nu er jeg kommet til Mesopotamien; men
hvad jeg nu skal gøre, véd jeg ikke; jeg har ingen befaling
om, hvor jeg skal tage ind, og til hvilke venner jeg skal gå;
kære herre Gud, hjælp mig! Dertil føjer han et ønske og
siger: ak, at dog den jomfru måtte komme, som skal blive
min herres søns brud! Han foreskriver ikke Gud, hvad han
må eller skal gøre, som om han ville befale ham det, hvilket sker i Judits historie, men ønsker kun og begærer, at
det måtte gå sådan, ligesom hvis jeg i mit stille sind ville
ønske, at fyrsten eller en eller anden god ven, som ellers
ingen tænkte på eller ventede, måtte komme.
Men dette tjener til at trøste og styrke vor tro i bønnen;
for Den Hellige Skrift viser på dette sted, at Gud er de
fromme så nær, at han ikke alene hører deres bøn, som de
opsender til ham, men også deres hjertes forlangende og
begæring. Det har enhver nok erfaret, når han kun vil
tænke tilbage på hele sit liv, og må bevidne, at der ofte er
hændt ham mangt og meget mod hans forventning, når han
kun begærede det eller længtes derefter.
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Derfor er det ikke fornødent, at man til dette spørgsmåls løsning benytter den evangeliske frihed; for meningen er ingen anden, end at tjeneren stiltiende ønsker og
begærer: O at nu den pige, som er beskåret Isak til ægtehustru, måtte komme til denne brønd og bringe en krukke
med sig til at øse vand med!
Jøderne kommer kun frem med idel løgn; men denne
mening er ganske enfoldig og simpel, at tjeneren ønskede
og begærede, at pigen måtte komme ved vandbrønden. Og
da han ser, at hun kommer netop med dette tegn, forfærdes
han over, at det så snart og uventet sker, hvad han havde
ønsket og begæret. Derfor er det ingen fristelse af Gud,
men vidner kun om et inderligt ønske, ligesom hvis en ung
mand kom til et sted, hvor jomfruer dansede med hinanden, og tænkte så hos sig selv: Ak, at jeg dog måtte få at
se, hvem der skal blive min ægtehustru! Eller ved et tilfælde fik se en, som han sidenhen blev gift med.
Af sådanne eksempler gives der utallig mange, også
hos de ugudelige, som undertiden, før de tænker derpå, opnår det, som de i forvejen har ønsket. Men dette er sket de
fromme til en stor trøst, for at også de med ønsker og begæringer skal bede og anråbe Gud. Desuden havde denne
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tjener også et sådant hjerte, at han, selv om ikke Rebekka
var kommet, dog alligevel ville have været fornøjet med
Guds vilje; ellers kunne det med rette kaldes en fristelse;
men efter den mening, som før sagt, er det ingen fristelse
eller bøn om et tegn.
Hvis for øvrigt et trættekært menneske ikke lader sig
nøje med denne tekst, så skal man svare netop på samme
måde som på kong Ezekias’ og Gideons eksempel; for
disse beder ydmygt om nåde og begærer, at det må tilgives
dem, at de beder om et tegn; og til denne bøn bevæges de
ikke ved vantro; men det, som forjættes dem, er så stort, at
de næppe kunne begribe eller forstå det, og ligesom forstenede af stor glæde og forundring må begære og fordre
et tegn på en så stor ting.
Gideon tvivler ikke på, at han er sendt og kaldt af Gud
til den strid, som han skulle føre; men i særlig glæde, og
fordi han ligesom er bestyrtet i ånden, fordrer han af Gud
et tegn, så også de andre, som hørte denne forjættelse,
kunne styrkes ved tegnet. Sådan kan også denne tjener stiltiende fordre et tegn, ganske vist ikke for sin skyld, men
for derved at styrke sit hjerte og tillige også den unge piges
kærlighed. Dette er hellere intet upassende svar, men dog
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synes det mig bedre om den mening, hvorom vi ovenfor
talte, at det var et ønske og en hjertelig begæring, fordi
dette stemmer skønt overens med den almindelige erfaring, både hos de fromme og de ugudelige.
Nu vil vi også betragte de enkelte ord i denne bøn. I
den latinske tekst står der, at tjeneren skal have sagt: ”Lad
det overgår eller møde mig”, at det er hende, som du har
beredt og udvalgt. Det hebraiske ord jachah betyder: du
har revset eller straffet; og jøderne fortjener, at man hader
dem, fordi de fordunkler ordenes egenskab og kraft, og gør
dem ligesom sløve og kraftløse, idet de strækker og trækker dem til mange slags betydninger; men vi skal lære at
forstå og udlægge ordene efter deres rette og egentlige betydning. Når således Skriften siger, at Gud byggede en
kvinde af mandens ribben, 1 Mos 2, 21, da udlægger jøderne dette sådan: Han gjorde en kvinde, og denne udlægning er ganske vist ikke urigtig og passer heller ikke ilde;
men ordets rette betydning og egenskab kommer ikke rigtig frem.
Fordi det sådan er troligt, at tjeneren just ikke udsagde
denne mening netop med disse ord, men kun havde dem i
sind og tanke, så lader det til, at Moses har villet udtale
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denne mening med særlige og eftertrykkelige ord, som det
sømmede sig hans store ånd, og uden tvivl har han vel set
hen til de mange slags forhindringer, som Djævelen plejer
at lægge i vejen i alle ting, som man skal begynde på og
udføre, og for hvis skyld det er fornødent, at man påkalder
Gud om, at han vil afvende en sådan forhindring og give
et lykkeligt udfald. For hvis ikke han selv bygger og bevarer by, hus og kirke, så vil alle menneskers flid og arbejde
være spildt og forgæves.
Dette betænkte tjeneren; for han havde en vellært skolelærer, som han ofte havde hørt formane og påminde sig
om, at vi i alle vore opgaver og foretagender har Djævelen
til vor største og heftigste modstander. Derfor beder han
om, at Djævelens listige anslag og forhindringer må afvendes, og at Gud vil lade denne sag have fremgang og
komme til en god, glad udgang. Det mener han, når han
siger: Lad det overgår mig, det er, giv du nåde til, at forældrene og også deres datter vil følge og opfylde min bøn.
Ganske vist havde han en sikker befaling, tvivlede heller ikke på englens nærværelse, om han end ikke så ham
med sine øjne; men som en discipel i Abrahams kirke vidste han godt, at Djævelen ikke kan være ledig eller hvile,
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men plejer at forsøge alt, hvad han blot kan og formår, for
at forhindre de fromme i deres kristne og gode forehavende. Derfor tænkte han vel som så: Hvad nu om man
ikke vil give mig adgang til byen eller i al fald ikke til Labans hus? Eller at pigen ikke vil indvilge deri? Derfor
hjælp, kære herre Gud, at alt må udrettes og gå godt og
vel. En sådan måde at tale på står også i profeten Esajas
64, 4: ”Du kommer den i møde, der med glæde handler
retfærdigt, ” det er, du står dine bi og redder dem. Men
hvilke er disse? Profeten siger: det er dem, der handler retfærdigt, det vil sige: hvor hårdt end Djævelen og deres
fjender lægger sig derimod, så forløser du dog alligevel dit
folk.
Derfor har Moses brugt et såre eftertrykkeligt ord, og
viser, at denne tjener har været en såre god teolog, som
meget vel har forstået sig på Djævelens list, at han nemlig
ved enhver anledning plejer at give agt på at modstå alle
gode gerninger og forhindre dem. Sådan står der i Daniel
10, 13: ”Fyrsten over perserriget har stået mig imod i enogtyve dage, men Mikael, en af de fornemste fyrster, kom
mig til hjælp”. Og i Zak 3, 1 står der: ”Satan stod på hans
højre side for at anklage ham”. Så stor og mange slags fare
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skulle jo dog rimeligvis tage trygheden bort fra os og opvække os til bøn om, at Gud også ville møde os, og lade
alle vore foretagender få en god og lykkelig udgang.
Ægtestanden har utallig megen forhindring og fare
liggende på sig; men bønnen og Herrens engel fordriver
denne forhindring og fare og bryder let igennem. Ligeledes skal du også i alle embeder, hvad enten du er en verdslig regent eller i det kirkelige embede, lære at bede og efter
denne tjeners eksempel begære af Gud og sige: ak kære
Gud, lad det møde mig, det er, giv nåde til, at alt må give
sig af sig selv. Og dette havde tjeneren aldrig kunnet ønske
eller bede om, havde han ikke været vel undervist i erkendelse og erfaring om åndelige ting og også om Djævelens
efterstræbelse. Derfor skal vi begynde alle vore foretagender med bøn, og dernæst også komme de hellige engles
beskyttelse i hu, som har øje med os.
Herhen hører også betydningen af det andet ord: Som
du har udset til din tjener Isak. Jøderne udtyder det: du har
forordnet, besejret. Dette er ganske vist ikke ilde talt; men
dog udtrykker de ikke dermed det hebraiske ords betydning og den rette åndelige mening. Netop det samme ord
står også i Sl 6, 1 og Sl 50, 4 og ovenfor i 20, 16: Det var
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Saras straf. Derfor er dette min udlægning: tjeneren var i
stor angst, skønt englen var hos ham, fordi han ikke følte,
eller også ikke så fast troede, at den himmelske ånd var
nærværende hos ham, så vist som han var det. Sådan gør
også vi: skønt vi véd, at vi har de hellige engle til vogtere,
tvivler vi dog ofte og bliver derfor bange og skælver for
forbandelsen, som ligger på os, og vantroen er grunden til
denne tvivl og forhindrer troen i os.
Derfor er det min tro, at det ord hochachta, som egentlig betyder: du har revset, må udtydes om Djævelen, sådan, at meningen er den, at tjeneren sagde: herre Gud, revs
og overvind Djævelen for Rebekka, så hun må blive Isaks
hustru og moder til kirken og det forjættede afkom.
Men Moses giver derved at forstå, at der er en underfuld kamp og strid i alle guddommelige gerninger, og at
Gud udretter alt ved englene, ligesom i en strid, som de
må føre med Satan, sådan som eksemplet ovenfor af profeten Daniel beviser; for vi har englene, som er givet os til
hjælpere. Men disse må altid kives og stride med Djævelen, som formaster sig til at ville forhindre den gerning,
som de hellige engle begærer at befordre og forfremme.
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Djævelen så godt, at Rebekka var en gudfrygtig, tugtig
pige, og ærbar og velopdragen, og at hun skulle blive Isaks
ægtehustru og moder til det forjættede afkom; for derfor
kom nu tjeneren med den befaling, som han havde fået af
sin herre, at han skulle bringe hende med sig. Dette formastede Djævelen sig til at ville forhindre. Derfor var det fornødent, at den gode engel, som var hos tjeneren, måtte strides med Djævelen og stoppe munden på ham. Og tjeneren
begærede og bad alene om, at Herren i denne strid, som
han måtte føre med Djævelen, til sidst ville overvinde og
sejre ved de gode engle.
Denne ligefremme og egentlige betydning af ordet er
den rette naturlige mening af denne tekst, nemlig at man
så at sige kivedes om denne pige, det er, at man måtte få
hende ved kiv, fordi der er en bestandig kiv og strid mellem de gode engle og de onde ånder. De gode engle holder
frem og befordrer, hvad godt er, de onde ånder derimod
driver på det onde, og de hellige tilintetgør disses ugudelige påfund eller indvendinger og revser de genstridige ånders råd og onde foretagender. På denne måde vil Moses
ligesom på digterisk vis og med forblommede ord fremstille og beskrive tjenerens bøn.
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v15. Næppe havde han sagt det, før Rebekka kom gående med
sin krukke på skulderen. Hun var datter af Betuel, som var søn
af Milka, der var gift med Abrahams bror Nakor.

Af denne tekst kan man få forklaringen på det foregående
spørgsmål i tjenerens bøn, som næsten omfatter alle omstændigheder og foreskriver Gud dem. Det strider jo lige
imod den kristne lære og Guds ord. For Guds ord lærer, at
man skal overlade til Gud at bestemme tid, sted, mål og
måde, hvordan en sag skal udføres, og kun bede om sagen
selv med den tillid, at han i sin tid og på rette sted vil give
det, som man beder om.
Men hvis hjælpen forhales, skal man derfor ikke ophøre med at bede. Dog kan man på en betinget måde forelægge Gud tiden eller andre sådanne omstændigheder og
sige sådan: Herre Gud, hvis det kunne ske på denne tid
eller på dette sted, som jeg gerne ville, så beder jeg dig, at
du ikke vil forlade mig. Sådan som vi nu beder for hr. Filip
(Melanchthon), som er borte fra os og ligger hårdt syg i
Weimar, at Gud vil gengive ham hans kræfter og helbred
og opretholde ham længere til kirkens og universitetets
bedste.
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Dernæst er det også troligt, at tjeneren ikke alene i
denne stund, da han stod ved vandbrønden, men på hele
vejen bad sådan, og efter at han havde fået befaling til at
drage til disse egne, og Abraham havde forjættet ham, at
englen ville drage med ham og være hans ledsager, måtte
han nødvendigvis bestemme sted og tid efter sin herres befaling og forjættelse. Og skønt Abraham havde løst ham
fra eden, hvis han ikke kunne finde hans søn nogen hustru,
som kunne passe for ham, anbefalede han dog uden tvivl
Gud hele sagen, at han ville sørge for, at Isak, hvis han
ikke ville give ham nogen hustru fra dette land, denne by
eller dette hus, dog måtte få en fra et andet sted eller på en
anden måde, som kunne være ham belejligere og bekvemmere.
Her foreholdes os fremdeles et skønt og herligt eksempel på Guds nåde og godhed, at han hører de frommes bøn,
hvorved vi både lokkes til bønnen, og vor tro også på en
underfuld måde styrkes mod vantroen og tvivlen. For dette
er jo ikke skrevet for tjenerens skyld, men for din og min
skyld. Før han havde ophørt at tale, se, da er bønnen allerede bønhørt, og endnu mens han taler, har Gud sagt ja til
hans bøn og opfyldt den.
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Derfor skal vi uden nogen tvivl være forvissede hos os
selv om, at Gud er fuldkommen villig og tilbøjelig til at
høre vor bøn og give os, hvad vi beder om, som han prises
i Sl 66, 20: ”Lovet være Gud! Han har ikke afvist min bøn
og taget sin trofasthed fra mig.” Og dette er Guds rette og
eget navn, at han hedder en Gud, som hører bøn, og dette
navn er ligeså meget hans eget som det, at han hedder himmelens og jordens skaber.
Han hører heller ikke alene den bøn, som uden omstændigheder forebringes ham; men vi skal være ganske
visse på, at i det samme øjeblik, som bønnen udtales, skal
det ske eller er det allerede sket, som man beder om,
hvorom såre mange trøstelige ord og sprog i Salmerne vidner, som i Sl 22, 6: ”Vor fædre klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme”. Det
står fast ligefrem og uden nogen betingelse.
Der er en, der råber og Gud, der hører. Råb du kun, så
skal du blive bønhørt, som Sl 34, 6 forkynder: ”De, som
retter blikket mod ham, stråler af glæde, deres ansigter
skal ikke forgræmmes”. Deraf har profeten Esajas taget
den skønne forjættelse i 65, 24, hvor han siger: ”Før de
kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg.” Sådan
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har Bernhard på et sted herlig og kristen sagt: Kære
brødre, foragt ikke jeres bøn, men vid, at så snart I begynder at bede, er jeres bøn straks hørt og opskrevet for den
guddommelige majestæt.
Denne måde at bede på kender alle munke slet intet til;
for de fremmumler sin bøn alene af lydighed mod kirken
eller sin munkeregel. Derfor skal vi lære at bede med sådan tillid og sikkerhed, at du er fuldt forvisset om, at din
bøn er bønhørt, før den bryder frem af din mund; men hvis
det, som du beder om, ikke straks gives dig, så skal bønnen
ikke derfor være forgæves, men det skal endnu gives dig i
sin tid, og det skal gives dig, som du begærer, eller også
noget langt bedre og mere dyrebart.
Derfor skal det være langt fra os at tvivle på bønhørelsen. Når jeg beder, at Gud vil hellige sit navn imod paven
og imod muslimerne, så véd jeg, at denne bøn visselig er
hørt, før jeg siger amen dertil; for før jeg har begyndt at
bede, har Gud set mit hjertes begæring og ønske, som han
ser og hører længe før, end ordene gå ud af munden.
Men der forekommer mange slags forhindringer; for
Djævelen strider imod denne tro og hindrer den på alle
slags måder, som han kan og formår. Vort kød og vore
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hjerter er ikke brændende i troen, opvækkes heller ikke
derved, at vi stedse omgås med sådanne eksempler af
Skriften, som man ret skulle tage til hjerte og ofte gentage,
så de kunne opvække os til bøn imod paven og alle magthavere, der forfølger den sande lære. Men hænder det ikke
i dette år, at det går i opfyldelse og vinder den udgang, som
vi i bønnen har begæret, så vil det dog hænde i et andet år.
Men blandt alle eksempler på bønnen er det såre herligt og ligesom en kostelig ædelsten, som beskrives i Daniel 9, 20-24, som jeg indtrængende vil anbefale alle
fromme kristne: Det indledes sådan af Daniel: ”Endnu
mens jeg talte og bad, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid.” Alt dette er beskrevet, for at vi ikke blot skal læse
det én gang overfladisk, sådan som vi gør med verdslige
eksempler, men for at vi skal undervises derved og være
visse på, at de angår os, så vi ikke skal tvivle på bønhørelsen; men sted, tid og alle omstændigheder skal vi overlade
og befale Guds vilje og råd.
Den, der nu gør dette, skal også i gerningen erfare,
hvad bønnen har for en underfuld kraft. For i den kommer
Ånden vor skrøbelighed til hjælp, og træder frem for os
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med uudsigelige sukke, som Paulus siger i Rom 8, 26 og
Ef 3, 20: Han formår over alle ting at gøre langt mere, end
hvad vi beder om eller forstår. Vi beder kun om de ydre
goder, som fred, ro, helbred og hvad der er os fornødent til
dette liv; men Guds kraft overgår al forstand, alt håb og al
vor bøn. Derfor giver Gud dem, som påkalder ham, langt
flere og større gaver, end det menneskelige hjerte kan begribe, forstå eller bede om. For vi beder til ham, hvis magt
og godhed er uendelig. Ja han beskikker og ordner alle
omstændigheder, sted, tid og person langt bedre, end vi
havde kunnet foreskrive ham det med vore tanker. Derfor
skal vi vænne og opvække vore hjerter til bønnen, at
mange beder sammen med hinanden; for jo flere der er,
som beder, desto før og rigeligere skal de også få, hvad de
beder om. Men man må bede i Kristi navn, og ikke i Marias, Peters og andre helgeners navn, sådan som papisterne
gør, hvorom vi ellers ofte har talt på andre steder.
Så har nu Moses hidtil beskrevet denne tjeners tro og
bøn; for troen må gå foran i alle vore gerninger og opgaver, selv i de allermindste, som vi gør, enten vi spiser eller
sover, udfører huslige eller borgerlige gerninger, så må det
alt sammen ske af troen med påkaldelse og taksigelse, al
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den stund de frommes gerninger må være gode og Gud
velbehagelige. Det kan ikke ske, hvis der ikke er en brændende tro og ret påkaldelse til stede, som må gøre og lede
alt, hvortil Paulus også formaner os i Kol 3, 17: ”Hvad I
end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren
Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!”
På denne lovprisning af troen, der bevirker, at alt er
Gud tækkeligt og behageligt, følger nu beskrivelsen af
gæstfriheden, som også på andre steder ofte prises i Den
Hellige Skrift, og Moses fortæller i hele dette lange kapitel, et eksempel på den, hvilket atter rå og ikke-kristne
hjerter eller hyklere vil anse for en forgæves og simpel
ting, som den også er, når den er uden Gud, uden tro og ret
påkaldelse, sådan som de betragter den; men med Gud er
den en lutter kostelig, stor og herlig ting.
v16–18. Pigen var meget smuk. Hun var jomfru og havde aldrig
været sammen med en mand. Hun gik ned til kilden, fyldte sin
krukke og gik op igen. Trællen løb hende i møde og sagde: »Giv
mig noget at drikke af krukken.« Hun svarede: »Drik, herre!«
og tog hurtigt krukken ned i hånden og lod ham drikke.

Den Hellige Skrift priser også det hos Rebekka, at hun var
dejlig af udseende, for et dejligt udseende er en god Guds
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skabning og på ingen måde at foragte, og det tillades kødet at have en lille smule sanselig glæde, al den stund naturen enten er sådan fordærvet eller sådan skabt, at vi elsker dem mere, som er dejlige af udseende, især hvis de
også er ærbare, tugtige og af god art og giver godt håb om,
at de kan blive gode husmødre. Dette er store, høje gaver
af Gud.
Men dette tjener os også til lærdom, eftersom Moses
så omhyggelig fortæller, at Rebekka var dejlig af udseende, dertil god moral og prydet med skønne, herlige
dyder, dernæst også født af fromme, ærbare forældre. Men
rigdom tales der slet ikke om; for imod disse gaver at regne
er rigdom intet.
Nu til dags begærer og søger man sædvanligvis kun
mange penge og meget gods. Men Den Hellige Skrift afmaler Isaks brud sådan, at hun var dejlig af udseende, dertil en ærbar og tugtig jomfru og med god moral, forstandig,
klog og lydig mod sine forældre. For en sådan pige er det
ikke fornødent at have store skatte, men Gud giver i hende
en stor, rig skat; en sådan derimod, som er uopdragen og
med dårlig moral, af rå væsen, uforstandig og naragtig,
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dertil også mistænkelig i henseende til ærbarhed, hun bringer med sig, hvor rig hun end kan være, alle slags laster,
skader og plager. Kort sagt, den, der begærer at få en from
hustru, skal påkalde Gud, så skal han bønhøre ham og give
ham en, som, om hun end ikke er prydet med alle de dyder,
hvormed Rebekka var benådet, dog er passende for ham,
ærbar og from
Her afmales og beskrives også, hvad hun havde for
moral, og hvordan hun var opdraget, idet Moses fortæller,
at hun gik ned til brønden og bar en krukke for at øse vand.
Heraf fremgår det, at hun ikke var nogen doven pige, opdraget til lediggang og gode dage, men moderen havde
undervist hende og vænnet hende til husligt arbejde, hvor
urent og fortrædeligt det end kunne være, og havde brugt
hende som tjenestepige: derfor sender hun hende ud for at
hente vand. Hun tjener igen sin moder i enfoldighed og
lydighed og bekymrer sig ikke om andet end flittig at udrette, hvad moderen befaler hende i huset. Derfor skulle
hun også blive moder til profeterne, patriarkerne og Kristus.
Vore unge piger kender ikke til andet end at klæde sig
kostbart og pynte sig; men gode vaners prydelse kender de
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intet til. Men her ser du, at Rebekka er sådan prydet, at hun
er passende og nyttig for den hellige mand, og vel værdig
til at blive en så herlig og berømt moder og til at hendes
legeme skulle frembringe den skønne og guddommelige
livsfrugt, hvoraf Kristus blev født. Dog vil jeg ikke berøve
andre noget af deres ros; lad dem end have været rige og
skønne, men med Rebekka kan de ikke sammenlignes.
Men til de andre dyder kommer endnu også dette, at
hun var gæstfri. For da hun gik op fra brønden, der, som
det synes, lå dybt nede, så man måtte stige ned ad en
trappe, siger tjeneren til hende: Lad mig drikke lidt vand
af din krukke. Og se dog her, hvad der var for en tugtighed
og høflighed hos disse folk. Tjeneren venter på Rebekka;
da hun kommer op igen fra brønden, møder han hende;
men beder hende med tugt og undseelse og siger: kære, lad
mig drikke lidt vand af din krukke. Sådan siger Lukas i
ApG 20 om Paulus, at han brød brødet og nød deraf, siger
ikke, at han spiste.
Denne tjener synes at have været såre ydmyg og beskeden, ligesom også jomfruen synes at have været såre
venlig og gæstfri; for teksten siger, at hun skyndte sig og
tog sin krukke ned i sin hånd og gav ham at drikke. Hun
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beder ham ikke alene smage derpå, men drikke så meget
han lyster, og giver ham det selv.
Dette er en stor ros for dette folk på grund af den særlige tugt, høflighed og venlighed, som er kommet fra fædrenes religion og Guds erkendelse. Hun tiltaler tjeneren
såre ærbødig og kalder ham herre. Dette ord roser Peter
såre, når han i 1 Pet 3, 6 siger, at Sara var Abraham lydig,
ikke som sin lige eller sin ægtemand, men som sin herre.
Sådan hædrer også Rebekka denne gæst og fremmede og
kalder ham herre.
Denne høflighed og skønne tugt er kommet fra fædrene, der har vænnet sin ungdom til at være gæstfri, vaske
gæsternes fødder og sætte mad og drikke for dem, som om
de var dem såre vel kendte. Sådan siger Paulus om enkerne
i 1 Tim 5, 10: ”Hun skal have passet og opdraget børn,
have været gæstfri, have vasket de helliges fødder, taget
sig af nødlidende, ja, stræbt efter at gøre gode gerninger.”
Hos os er eksemplerne på sådanne dyder få. For vi bor
her ikke blandt mennesker, men blandt svin, som intet forstår eller lærer, hverken af troen eller af gode, ærbare vaner. Derfor er det os fornødent, at vi er tålmodige for Guds
æres skyld, der har sat os på dette sted. Men Rebekka
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havde lært disse venlige, høflige og elskelige vaner af sine
forældre; derfor byder hun tjeneren at drikke og siger:
Drik, min herre. Hos andre folk, som er noget venligere,
vil du endnu finde sådan høflighed. Italienerne siger: Ja
min herre; men de tyskere, som er nogenlunde velopdragne og nogenlunde høflige, siger: Kære ven, kære børn.
Men i dette rå område hører du intet sådant. Lad os derfor
undfly sådanne laster og vogte os for sådanne rå, vilde vaner, og lad os af sådanne eksempler lære at indrette vort
liv og vore vaner til høflighed og venlighed.
v19–20. Da han havde slukket sin tørst, sagde hun: »Jeg vil
også øse vand op til dine kameler, så de kan få slukket deres
tørst.« Hurtigt tømte hun krukken i truget og løb tilbage til
brønden og øste vand op til alle hans kameler.

Hun lader det ikke være sig nok, at hun har givet gæsten
at drikke; hun giver også kamelerne og de andre tjenere at
drikke. Så tjenstvillig og from er hun; hun synes ikke at
være for meget til at være tjenestepige for den fremmede
og hans kameler; derfor hæves hun også sidenhen til den
store herlighed, at hun bliver en stammoder for patriarker.
Og dette var de ældste fædres vaner, som vænnede sine
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børn til sådan almindelig høflighed og ærbødighedsgerninger mod enhver, så de kunne være beredt til at tjene
andre og tale venlig og elskelig med dem.
Sådanne dyder lover og priser Helligånden på dette
sted og udtrykker alle omstændigheder hver for sig, dertil
også den ydre opførsel, for derved at vise, at alle de frommes gerninger, som kommer af et rent og troende hjerte,
er ham såre tækkelige og behagelige. Og Moses tilføjer
atter, at hun skyndte sig. For at man er hurtig og ivrig er
altid blevet rost, og Paulus vil også have dette af de kristne,
når han siger i Rom 12, 11: Vær ikke lunkne i jeres iver.
For langsom tjeneste er ingen tjeneste, men hurtig gave er
dobbelt gave. Derfor skal vi være villige og parate til at
vise velgerning, gæstfrihed og venskab mod andre, fordi
vi ser, at sådanne dyder med så mange ord og så omhyggelig indprentes og foreholdes os af Helligånden.
Ovenfor hørte vi ligeledes om Lot, at han husede englene. Men det skal ikke kede os ofte at læse og at høre et
og det samme, fordi Helligånden ikke skammer sig derved
eller kedes ved at tale og handle med så mange ord om
disse ting. For i hele denne fortælling indføres der også
såre skønne lærdomme om gode vaner, som man også skal
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henføre til Gud; for det er Guds gaver, som ikke alene ske
i ånden, men også i det ydre og imod mennesker med ære.
For Gud er også Gud for legemet. Derfor giver han også
legemlige gaver og vil have, at vi med glæde skal bruge
dem.
De synes vel at være verdslige og forfængelige, så at
et stoisk hoved eller også en farisæer kunne betvivle dem,
fordi disse jo er såre sure og fortrædelige folk, som ikke
under legemet nogen lyst eller glæde; for deres religion og
åndelighed består, som Paulus beskriver den i Kol 2, 23,
deri, at legemet ikke spares, men plages og dødes indtil det
ganske tilintetgøres; ligesom man fortæller om Bernhard,
at han for at undertvinge ond lyst og sanselig begær sådan
pinte sit legeme, at brødrene til sidst ikke kunne omgås
ham for hans dårlige og stinkende åndes skyld, da jo dog
Gud har skabt både legeme og sjæl og vil have, at man
skal unde og give dem begge deres vederkvægelse, dog sådan at det har mål og måde.
v21. Manden stod tavs og betragtede hende for at se, om Herren havde ladet hans ærinde lykkes eller ej.

Tjeneren undrer sig over iveren og hurtigheden hos pigen,
der er så villig og parat til med venlighed at tjene ham og
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hans kameler, og i sit hjerte kom han straks på de tanker,
at han trøstede sig med, at hans bøn visselig måtte være
bønhørt; deraf kom da hans forundring og studsen; skulle
vel dette være bruden, tænkte han vel, hun som her kommer så straks og uventet; ja hende er det visselig. Og alt
dette hører endnu med til den foregående trøst om bønhørelsen, at Gud giver mere, end vi kan forstå og bede om.
Sådan havde jeg aldrig kunnet tænke og håbe på, at evangeliet på så kort tid skulle udbredes så vidt, som hidtil er
sket af Guds store nåde. Da jeg begyndte at lære, havde
jeg ikke engang drømt derom. Derfor må man med rette
forundre sig derover, og dette skal også styrke os og forvisse os om Guds store godhed og nåde, ligesom denne
tjener nu ikke længere tvivler om pigen, men er vis på, at
hun er bruden, og derfor tænker på, hvordan han skal
komme til hendes forældre og tale med dem om, hvordan
pigen er til sinds, og hvad årsagen er til hans komme.
v22. Da kamelerne havde slukket deres tørst, tog manden en
næsering af guld, der vejede en beka, og to armringe af guld,
der vejede ti sekel; dem satte han på hendes arme.

Hvad her fortælles, synes for fornuften at være en såre kødelig og verdslig ting, og jeg undrer mig også selv over,
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hvorfor Moses gør så mange ord om sådanne ringe ting,
da han dog ovenfor talte så såre kort om langt højere ting.
Men det er ingen tvivl om, at Helligånden har villet have,
at dette skal skrives os til lærdom. For i Den Hellige Skrift
foreholdes os intet, som er ringe eller forgæves; men alt,
hvad som helst der er skrevet, er skrevet os til lærdom,
Rom 15, 4. For Gud vil erkendes i alle ting, det være store
eller små.
Ovenfor beskrev han med korte ord, hvordan Sodoma
opbrændtes, kap. 19, 24, og fristelsen, at Abraham skulle
ofre sin søn, kap. 22, 2, fordi det er høje ting, som et menneske ikke let forstår, hvis han ikke er åndelig; men hvad
der ydre angår legemet, forstår vi noget lettere. Derfor taler Gud vidtløftig med os om sådanne ting. Derfor skal det
ikke fortryde os at læse eller betænke disse ting, som beskrives så udførlig i dette kapitel. Og skønt her artiklen om
menneskets retfærdiggørelse ikke læres, så behandles her
dog alligevel læren om skønne, ærbare vaner, ligesom der
nu følger eksempler på venlighed, tjenstvillighed og godhed mod fremmede. Og vi er ved dette kapitel indbudt til
Rebekkas bryllup. Lad os derfor høre brudesangen, ungdommen til eksempel, så den kan lære at have hæderlige
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tanker om bryllupper og tillige om mand og hustru. Ting,
som alle sammen foragtes hos hedningerne, som man kan
se i digternes skrifter, både de græske og de latinske. For
de ser alene hen til kødet og forhåner og vanærer derved
Gud, skaberen. Dem skal vi holde Den Hellige Skrifts
tekst for næsen.
Det hebraiske ord nezem forekommer ofte i Den Hellige Skrift, og jeg tror, at jeg ved flittig opmærksomhed har
fundet dets rette og egentlige betydning. I den latinske
tekst står inauris, som betyder en ædelsten, som hænges i
ørerne, hvilket omtales i beretningerne om morijanerne og
Kleopatra, hos hvilke dette smykke var almindeligt. Men
det er endnu ikke ordets rette mening, men det betyder
egentlig, som Hieronymus også tror, et pandebånd, som
rækker fra det ene øre til det andet. Vore unge piger bruger
i stedet for dette smykke perler og gyldne kæder; men
dette var purt guld.
Sådan står der i Salomos ordsprog 11, 22: ”Guldring i
svinetryne: smuk kvinde uden dømmekraft.” Det er så meget, som hvis du på vort sprog ville sige, at skønheden hos
en tåbelig og utugtig kvinde er lige så meget værd, som
når man sætter en so en krans på hovedet. Sådan står der i
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2 Mos 32, 2, at Aron af ørenringene gjorde en støbt kalv,
og det var ikke alene et smykke for kvinder, men også for
mænd, unge piger og ærbare koner, ligesom kvinderne nu
bærer sine gyldne kæder under sløret.
Deraf er også ypperstepræstens pandeblad kommet,
hvilket var en halv ring; for han havde en hat af hvid silke
og på panden en halv ring af guld. Deraf er også kongernes
krone kommet, som forhen brugte huer, østerlændingene
hvide, sådan som muslimerne endnu den dag i dag, men
romerne en rød, skøn hue af purpur, omlagt med et gyldent
smykke. I den efterfølgende tid brugte de kroner af purt
guld, ligesom paven bærer en tredobbelt krone, den tyrkiske kejser, som jeg hører, en seksdobbelt; men derved er
de faldet fra de gamles enfoldighed.
Et sådant gyldent smykke, et gyldent hårbånd eller
ring om håret og to armbånd giver tjeneren Rebekka. Fornemme koner har den ene arm smykket med guld eller
ædelstene, men denne tjener smykker begge arme. Men,
som jeg forhen sagde, dette synes at være en ganske verdslig ting og ligesom noget overflødigt, som uden tvivl en
franciskanermunk ville fordømme. For de gør sig en samvittighed af at røre ved guld eller sølv med sine hænder,
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skønt de indvendig i hjertet har en stor umættelig gerrighedsdjævel siddende, hvorved de begærer og fortærer al
verdens gods.
Derfor foreholdes alt dette os imod sådanne hyklere,
så vi skal lære at træffe den rette middelvej. For Gud vil
ikke have disse ting fordømt, men vil, at brylluppet skal
holdes på en hæderlig måde, for derved at give ungdommen lyst og kærlighed til den ærbare ægtestand, imod al
slags besmittelse og usømmelig kødelig omgang. Derfor
priser han og har villet lade beskrive denne mådeholdne
og ærbare festlighed, som i munkenes øjne synes at være
en overdådighed, for at Gud derved kan bevidne, at han
har behag i brylluppets prydelse, gæstebud og glæde, af
den grund, for hvilken ægtestanden især er forordnet, nemlig at få og opdrage børn, beskikke det huslige og borgerlige liv og kirken.
Dette skal man holde de sure hyklere for næsen, som
anser det for åndelighed og hellighed, at man ikke bærer
guld eller sølv samt afholder sig fra en bestemt mad, klædedragt eller sådanne ting. Sådan hellighed behager slet
ikke Gud. Ja han har sat os til herrer, så at vi skal herske
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over alting, får og kvæg, dem alle sammen, og over al jorden, som Sl 8, 7-8 siger, og der også står ovenfor i kap. 1,
29. Han indrømmer os ikke alene den magt, at vi skal have
og besidde sådanne ting, men også at vi skal bruge dem.
Gud vil have, at vi skal pleje vort legeme, opretholde det,
og ikke dræbe det; derfor har han givet mad, drikke, sol
og måne, og på den måde tillader han også festlig tilberedelse og prydelse på brylluppet.
De, som nu udgør en undtagelse fra denne menneskenes almindelige art og beskaffenhed, lad dem nu være sådanne og bruge sin gave, at være kyske; men derfor synder
andre ikke, når de gifter sig og efter almindelig skik og
brug er glade ved brylluppet; ja, Gud priser dette og bruger derfor så mange ord om ægtefolkene, og Helligånden
pryder her bruden såre skønt, ret som om han intet andet
havde at gøre og at lære.
Men hermed vil vi dog ikke bifalde de ugudelige livsnydere og lovforagtere, som, når de hører dette, ikke søger
anledning til andet deraf, end til umådelig sus og dus,
hvormed de overskrider al mål og måde, dertil også al kristen tugt og gudfrygtighed, som man nu kan se på vore
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folk, at de grueligt forsynder sig i klædedragt med overdådig prydelse og luksus. Enhver mener, at han kan gøre,
hvad han lyster, uanset sin stand eller almindelig ærbarhed. Borgerne i byerne vil overgå adelen med stor pragt
og fester. Adelen vil gøre det ligesom fyrsterne og kongerne. Dette er at afvige for meget til højre side.
De stoiske og sure hoveder og munke fordømmer vi,
som mener, at disse verdslige ting, som de kalder dem, er
fordømt af Gud, og imens priser sine gerninger højt som
himmelske og åndelige gerninger og afholder sig fra sådan
tilladelig glæde i den onde mening, som om de dermed
gjorde Gud en særlig tjeneste, og derved kunne fortjene
sig selv og andre folk syndernes forladelse. Den, som derfor har råd dertil, kan gerne pynte sig og endog iføre sig
en gylden dragt for derved at revse og træde sådanne sure
helliges overtro under fode; for Gud har givet os de legemlige gaver, for at vi skulle bruge dem, men dog med taksigelse.
Derimod revser og fordømmer vi også deres trods og
overdådighed, som klæder og pynter sig over al måde og
stedse vil leve i sus og dus uden al gudsfrygt. For Rebekka
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og hendes forældre, ligeledes også Abraham og Isak, levede i stor ydmyghed og gudsfrygt, og brugte sådan fest
først ægteskabet til ære, dernæst også for børneavlingens,
for kirkens og det borgerlige livs skyld. De gør dette i
gudsfrygt med tro og med taksigelse. Det gør hyklerne
ikke, som mener, at de viser Gud en særlig tjeneste dermed, når de afholder sig derfra, og fråserne, som altid lever i sus og dus, holder hellere ingen ret måde dermed. De
mener, det er ret og vel gjort, at man stedse frit hen fråser
og misbruger Guds skabninger. Sådan forstår ingen af parterne Skriften ret: At holde gæstebud og at faste, at sørge
og være glad har alt sammen sin tid.
Med de grædende og sørgende skal man sørge, Rom 12,
15, og Gud siger i Esajas 66, 2, at han vil se til den elendige
og til den, som har en sønderbrudt ånd, og som er forfærdet for hans ord. Men dog vil han ikke have det forbudt, ja
han roser det endog, når et oprigtigt og troende hjerte er
glad i Herren. Vel skal man føre et åndeligt liv, dog sådan,
at også det legemlige liv kan have sin styrkelse, især hos
dem, som har at gøre med meget arbejde eller har tunge
anfægtelser, dertil plages med uro, så de ikke kan sove. De
kan godt drikke noget mere for derved at skaffe sig søvn.
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For derfor, siger Den Hellige Skrift i Sl 104, 15, er vinen
skabt, at den skal glæde et menneskes hjerte, når det er
sørgmodigt og bedrøvet. For et sådant menneske skal
spise og drikke, for at legeme og sjæl atter kan komme sig.
Sådan må man altid holde sig på middelvejen og hverken afvige til højre eller til venstre, så vi ikke skal blive
hverken livsnydere og vilde mennesker eller hyklere og
munke, som altid ser sur ud. Man skal ikke berøve brylluppet dets tilbørlige festlighed og ærbare glæde; men fråseri og dag og nat at leve i sus og dus, overdådig klædedragt eller skammelige spil skal man ikke tolerere; for alt
dette er strengt forbudt og fordømt i Den Hellige Skrift.
Sørgmodighed hader Gud, men et glad og oprigtigt
hjerte elsker han. For der er ellers nok af ulyst og sorg,
hvormed Djævelen anfægter og plager folk, derfor skal
man yde legemet dets ære og pleje, dog ikke til at vække
begærlighed, Rom 13, 14, og hænge efter alle slags synd
og skam. En from og gudfrygtig ægtemand, som har stort,
tungt arbejde liggende på sig, skal søge styrke for sit hjerte
og sind i det borgerlige eller kirkelige liv, eller også i familielivet; men er han en dovenlars og alene hænger efter
fråseri og svir, synder han svært.
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v25. Og hun fortsatte: »Vi har rigeligt strå og foder, og der er
også plads til at overnatte.«

Helligånden har glæde af dette eksempel, at disse folk er
så gæstfrie, derfor priser han det også så højt og med så
mange ord. Pigen lover tjeneren, hvad der ikke står i hendes magt: hun indbød ham til sin faders hus, da hun dog
kun er sin moders tjenestepige. Deraf kan man se, hvad der
var for en vane og opdragelse i de hellige fædres familier,
ligesom det ovenfor blev sagt om Abraham og om Lot, at
de altid var beredvillige, sad foran porten og ventede på
gæster. Derfor tvivler Rebekka ikke på, at hendes forældre
vil modtage tjeneren med stor lyst og glæde. Dette er en
stor ros for velgørenhed, kærlighed og gæstfrihed, til
hvilke dyder de hellige opdrog sine børn, for at de skulle
være velgørende og gæstfrie, især mod patriarkerne, profeterne og dem, som bragte ordet omkring og udbredte den
himmelske lære. Sådanne dyder skal vi også beflitte os på
at efterfølge.
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v26–28. Da bøjede manden sig dybt for Herren og sagde: »Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, fordi han ikke har
svigtet sin godhed og trofasthed mod min herre. Herren har ført
mig ad vejen til min herres brors hus.« Pigen løb hjem og fortalte sin mors familie, hvad der var sket.

Tjeneren har nu fået sin bøn opfyldt, og er glad over, at
bruden er blevet vist ham og har indfundet sig. Nu tænker
han også på Guds nåde og godhed, at han skal være ham
taknemlig derfor. Derfor foreskrives os her den rette måde
med glæden og festligheden, at den nemlig skal være sådan, at den ikke forarger samvittigheden og besværer den
med synder, men sådan at man deri kan beholde gudsfrygten, troen, bønnen og taksigelsen.
Tjeneren bøjer sig og takker Gud for, at han heldig har
fuldbragt sin rejse. For sådanne ringe og verdslige ting priser han dog alligevel Gud. Sådan kan slet intet være så
ringe eller lidt, at det ikke skulle kunne blive et offer eller
en gudstjeneste. Og i alle ord og gerninger skal man stedse
se hen til Gud, så mennesker kan lære at forstå de gaver,
som er dem givet af Gud og være ham taknemmelige derfor. Det er ganske vist en ringe ting at se en ung pige og
give hende gyldne smykker; dog er det alt sammen Guds
gaver, er de ikke store, så er de dog små. For det er én og
samme Gud, som giver begge dele. Derfor tilkommer atter
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Gud sin tjeneste derfor, nemlig taksigelse og taknemmelighed, i det små, så vel som i det store, for at de fromme
aldrig skal slippe gudsfrygt ud af hjertet og den tanke, at
det er Gud, som har skabt alle ting og endnu bestandig opretholder dem.
Sådan bliver et menneske fuldkomment, dygtiggjort til
al god gerning, 2 Tim 3, 17, når han er sådan undervist, at
han tror, at Gud nådigt giver alle goder, små og store, og
derfor med denne tjener siger: Lovet være Herren. Sådanne menneskers liv er helligt og tækkes Gud vel i alt,
hvad de gør, hvad enten de spiser eller drikker, sover eller
våger.
Moses antyder på dette sted, som han ellers også gør
på andre steder, treenighedens hemmelighed i det guddommelige væsen, idet han siger: Herren, Elohim, dvs.
Guder; som der også står i 5 Mos 6, 4: hør Israel, Herren
vor Gud, Herren er én Elohim, dvs. Guder. I alle ting er
Gud kun én Gud, og sådan skal han også æres af os, såfremt vi følger ordet. Men når man uden ordet foretager
sig en anden måde at påkalde Gud og tjene ham på, så er
han ikke én Elohim. Sådanne vidnesbyrd skal man mærke;
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for de viser, at de hellige fædre har forstået treenighedens
hemmelighed, som prædikes for os klart og åbenbart.
Men tjeneren gentager og sammenfatter i sit hjerte de
velgerninger, som Gud havde vist hans herre efter den forjættelse, som var givet ham af Abraham, nemlig at Herren
ville sende sin engel; nu fornemmer han, at denne forjættelse er opfyldt. Som om han ville sige: Gud har vist min
herre mange velgerninger og holder ham trolig sin forjættelse; han er sanddru; sådan har han også ved englens hånd
ført mig hid. Jeg var på rejsen, men kendte ikke vejen og
kunne ikke lede mig selv, men Gud, Herren, har ført mig,
ligesom en hyrde går foran sin hjord og fører den, Joh 10,
4. Hans engel er gået foran mit ansigt, 2 Mos 23, 23, efter
sin forjættelse og sandhed og har ført mig til min herres
broders hus.
Denne taksigelse hørte pigen og derved tillige også
Abrahams, sin slægtnings, navn; men tjeneren talte intet
om giftermål eller bryllup, men gav hende kun gaven. Nu
iler da pigen hjem og fortæller alt dette til sin moder, nemlig at Abraham, hendes ældste fætter, havde sendt sin tjener. Og atter sættes det i teksten, at hun skyndte sig eller
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løb, ligesom også ovenfor i v. 20, for derved at antyde,
hvor rask og kvik pigen var.
Men hun løber til sin moders hus, ikke som om det var
to huse eller mere end ét, men mændenes og kvindernes
bolig var adskilt: husmoren boede for sig sammen med
sine døtre og tjenestepiger, hvor de forrettede kvindeligt
arbejde. Mændene havde også sit særlige opretholdssted,
som var belejligt for deres mandsarbejde, ligesom det nu
til dags er skik og brug hos enkelte ægtefolk, at de har sine
særskilte soveværelser. Derfor skynder hun sig og iler til
sin moders hus, hos hvem hun havde sit værelse; men
Milka og Laban boede også i det samme hus.
Jøderne strides, om Betuel på denne tid var død, og
kommer frem med mange slags løgn og giver Skriften en
god dag; men den følgende tekst viser, at Laban og Betuel
var brødre, Laban den førstefødte, men Betuel den anden.
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v29–33. Rebekka havde en bror, der hed Laban. Han løb ud til
manden ude ved kilden. Da han havde set næseringen og armringene på sin søsters arme, og da han havde hørt sin søster
Rebekka fortælle, hvad manden havde sagt til hende, gik han
ud til manden, der stadig stod med kamelerne ved kilden. Han
sagde: »Kom, du Herrens velsignede! Hvorfor står du herude,
når jeg har ryddet op i huset og gjort plads til kamelerne?« Så
kom manden med hjem og læssede af kamelerne. Han fik strå
og foder til kamelerne, og han fik vand, så han selv og de mænd,
der var med ham, kunne vaske støvet af fødderne. Så blev der
sat mad frem for ham, men han sagde: »Jeg vil ikke spise, før
jeg har fortalt, hvad mit ærinde er.« »Fortæl, « sagde Laban.

Nu har vi her et andet eksempel og en lovprisning af gæstfrihed, ikke med få ord, men ligeså rigelig beskrevet, som
det forrige eksempel. Laban véd intet om manden, undtagen hvad han hørte af sin søster, og dog så snart han hører,
at der står en gæst eller fremmed udenfor, iler han til ham
for at indbyde ham til sit hus. Dette havde de lært af de
høje patriarker, Sem, Nachor, Tera, nemlig at man skal
modtage og huse gæster med villigt og glad hjerte, især
fromme, gudfrygtige brødre. Sådan hørte vi ovenfor om
Lot, at han nødte englene til at tage ind til sig. Abraham
løber de tre mænd i møde, og Peter lærer i 1 Pet 4, 9, at vi
gerne skal låne hus uden knurren, med parat og villigt
hjerte.
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Dog kan nu i vor så onde og fordærvede tid ingen let
modtages, medmindre han bringer vidnesbyrd fra andre,
og Tyskland har nu til dags især mange onde skurke og
mordbrændere, som allerede gruelig har ødelagt mange
byer og landsbyer. For i herskaberne her og der er lov og
dom og tugt ganske kommet i forfald og agtes ikke; derfor
hænder det ofte, at de, som har modtaget mange velgerninger af os, sidenhen forhåner og fornærmer os meget.
Dog skal vi, når folk kommer til os med gode troværdige vidnesbyrd, venlig og villig indbyde dem, passe og
pleje dem og nøde dem til os; for vi er ved patriarkernes
eksempel og Kristi lære undervist om, at vi ikke modtager
og huser mennesker, men engle, ja Kristus, Guds søn, og
den evige Fader selv efter Kristi ord i Matt 10, 40: Den,
som modtager jer, modtager mig. Sådan bliver dit hus et
ret Guds tempel, ja et Paradis og Himmerige; for hvor Gud
bor, der er også hans tempel.
Ved sådanne forjættelser og eksempler er fædrene blevet bevægede til gerne at modtage og huse hellige og gudfrygtige gæster og være sikre på, at de modtog Gud selv.
Og på den måde gjorde de sine huse til en himmel og Guds
bolig og lærte også sine børn dette og vænnede dem til
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gæstfrihed. Men på den tid var tugten bedre, og styret alvorligere og strengere end nu i vor tid, da man må være
bekymret for, at vi ved dem, som er os ubekendte, kunne
komme i fare, og at de kunne forgifte os maden og foderet.
For vi er kommet til verdens sidste tid, som desværre bringer alle slags misgerninger, synder og laster med sig.
Skulle dog nogen, som af godt hjerte huser en ond
gæst, få en eller anden ulykke ved ham, skal han ikke desto
mindre beholde denne trøst, at han har gjort det til Guds
ære og af et velvilligt hjerte for at tjene denne gæst og gøre
ham godt for Guds skyld. Men husfædrene skal se sig vel
for, at de ikke uden sit vidende selv skaffer sig fare og
skade på nakken.
Laban tiltaler denne gæst såre venlig og hæderlig, kalder ham en Herrens velsignede, modtager ham derfor som
en hellig mand eller som en profet. Og dette er et skønt
eksempel på Kristi ord i Matt 10, 40: Den, som modtager
jer, modtager mig. Og han tilføjer endnu: Jeg har beredt
huset, og der er rum for kamelerne. På hebraisk står et såre
eftertrykkeligt ord: jeg har ryddet ud fra alle kroge, der er
ingen krog i mit hus, som ikke skal stå dig åben. Og det
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lader til, at Helligånden har haft særlig glæde af at fortælle det sådan, siden han har brugt sådanne klare, tydelige ord, og derved har villet antyde, at Laban af hjertet
var villig og rede til at huse denne mand og være gæstfri
imod ham.
Ja, han går ham endog til hånde som en tjener og stalddreng, løser kamelerne og vasker hans fødder, hvilket var
skik og brug hos det folk og endnu er en priselig vane, som
også Paulus roser i 1 Tim 5, 10. Vore katolske biskopper
og papisterne gør det på skærtorsdag, men drive kun en
børneleg dermed, og anstiller sig, som om de var ydmyge;
siden hen vasker de så hænderne i blodet af de hellige, som
bekender den rette, rene og sande lære.
v33. »Jeg vil ikke spise, før jeg har fortalt, hvad mit ærinde er.«
»Fortæl, « sagde Laban.

I hele dette kapitel foreholdes os et eksempel på en tro tjener og et fromt, gudfrygtigt sendebud; han var fuld af tro,
hellighed og alle slags dyder, og der fattes ham ingen af
de egenskaber, som en tro tjener må have. Han har nu fået
et prægtigt hus, dertil en vært, som er villig og god, hos
hvem alt er såre vel indrettet og beskikket for ham. Men
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alt dette hindrede ham ikke fra først at udrette sit ærinde
og udføre sin befaling.
Derfor er denne Eliezer et eksempel for alle dem, som
er i tjeners stand og stilling. Af sådanne eksempler har vi
nu til dags intet, men alle som én klager over ondskaben
og den uhørte ulydighed hos tjenestefolkene, der ikke tjener sine herrer, men hersker og regerer over dem. Sådanne
tjenere roses ikke af Helligånden, men er en gru i Guds
øjne og Djævelens trælle, som de tjener og er lydige. Paulus lærer og formaner i Kol 3, 22 tjenerne sådan: ”I tjenestefolk, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren”. Men blandt tusinde finder
du næppe én, der bærer sig sådan ad; dog må man lære og
indprente folk dette og må allevegne revse og fordømme
tjenestefolkenes trods og ulydighed.
For denne tjener roses, fordi han var gudfrygtig, from
og hellig, så han for alle ting ville udføre sin herres befaling, hvor simpel og ringe den så end var, nemlig at bejle
for hans søn til en kvinde. For han agter sin herres befaling
og véd, at han tjener Gud i enhver gerning, derfor, siger
jeg, var han fuld af tro og Helligånden. Sådan tjente også
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Josef sin herre trolig, og denne troskab blev ham også herlig belønnet, idet han nemlig derved blev ophøjet til kongelig herlighed, og jeg tvivler ikke på, at også denne tjener
til sidst er kommet til al stor ære, gods og lykke.
For han rettede sig skønt efter Paulus’ lære, når han
siger i Kol 3, 22, at tjenerne skal være sine herrer lydige,
ikke med øjentjeneste, når Herren ser derpå; men han er
lige tro og flittig, enten hans herre er nærværende eller
ikke. Og så vidt det stod til ham, gjorde han til skamme og
gendrev de almindelige ordsprog, at man har sagt: Herrens
tilsyn er hestens foder og trivsel. Ligeledes: Det er den
bedste møg for ageren, som falder af Herrens fødder. Ligeledes: tilsyn er det bedste. Alle disse ord revser tjenernes
bedrageri og dovenskab og klager derover. Sådan står der
også i digternes komedier her og der mange almindelige
klager over tjenernes ondskab. For af vor egen erfaring må
vi bekende, at det er sandt, som siges i det græske ordsprog: Herren må selv være tjener, vil han har det vel i
huset. Alle sådanne ord modsiger og benægter Eliezer
ganske og aldeles med sin troskab og flid; for han er selv
Abrahams øje, og møget falder af hans fødder.
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Sådanne fromhedens eksempler roses i tale og skrift af
Helligånden, skønt det er simple, ringe og huslige gerninger. For tjeneren gør intet andet end at drage afsted med
kamelerne og bære guldet, hvilket alt sammen er menneskelige gerninger, men såre gode og hellige, fordi de kommer af den højeste gudsfrygt og tro på Gud og af lydighed
og troskab mod hans herre.
Og sådanne eksempler skulle man foreholde tjenestefolkene. Ja man skulle holde dem imod de afskyelige munkegerninger. For sådanne huslige og verdslige tjenergerninger, hvormed man omgås i det huslige og borgerlige
liv, lover og priser Den Hellige Skrift på det højeste; for
de tjener til børneopdragelsen og vedligeholdelsen af det
huslige og borgerlige liv; ja de tjener også til vedligeholdelsen af gudfrygtigheden og den sande religion.
v34. Og han sagde: jeg er Abrahams svend.

En skøn og gudfrygtig stolthed af tjeneren er dette; for han
roser sig af sin herre, at han er en så stor mands tjener.
Som om han ville sige: Jeg er sendebud fra en konge, fyrste eller en anden stor person. Det synes os at være en sim-
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pel og ringe ting, at han roser sig af at være Abrahams tjener, men han agter dette såre højt. For derved baner han
sig en vej og adgang til værten. Ja han afnøder dem gunst
og god vilje. I kender jo Abrahams navn, siger han? Jeg er
hans udsending, han har sendt mig.
Men ved denne stolthed er der alligevel den højeste
venlighed og ydmyghed, for han siger intet andet om sig
selv, end at han er en tjener, og dog er han den øverste i
Abrahams hus, hvem bestyrelsen af husvæsenet var betroet. Og det er i sandhed at ære sin herre, hvortil Paulus
formaner tjenerne, når han siger i Kol 3, 23: alt, hvad I
foretager jer, gør det af hjertet som for Herren og ikke som
for mennesker. Denne tjener har læst og opfyldt Paulus’
brev, før Paulus var blevet født, og har såre vel ment, at
han tjente Abraham ikke som et menneske, men som en
Guds profet og patriark.
Derfor siger han ikke forgæves: jeg er Abrahams tjener; deraf roser jeg mig, skønt jeg ikke er den ære værd;
men jeg tjener ham gerne og af hjertet, for jeg véd, at han
er et Guds barn og en Guds mand. Hvem ville ikke gerne
tjene en sådan mand? For han er fuldt forvisset om, at Gud
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agter hans herre så højt og har ham så kær, at han for hans
skyld sender hans tjener en engel til ledsager.
Derfor er dette et skønt eksempel på gode skikke, hvilket bekræfter den hellige Paulus’ lære og lærer, at tjenerne
gerne skal tjene, fordi de er visse på, at når de trolig tjener
sine herrer, hvad enten de er nærværende eller ikke, at de
da tjener den guddommelige majestæt. Og var vi ikke så
blinde og afsindige, ville vi takke Gud for denne erkendelse, at vi er visse på, at vi tjener Gud og ikke mennesker,
og at Gud så rigelig overøser os med gode gerninger og
tjenester mod ham. For hvad arbejde end en tjener udretter
i huset, om han så kun fejer huset, skal han være vis på, at
han dermed viser Gud en tjeneste.
Men det er vor dårskab, at vi tænker: Kunne jeg blot
tjene Gud Herren i himmelen, så ville jeg rose mig; dette
derimod er kun simple, ringe og almindelige gerninger.
Der røber vort kød sig, som ikke tror, at det er sandt, at en
tjener, som er sin herre lydig, tjener Gud, ligeledes også
en søn, en datter, en tjenestepige eller en elev, når de er
fader og moder og skolelæreren lydige. For troede vi det,
da ville alle vore gerninger ske med herlighed, glæde og
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taknemmelighed. Men fordi vi ikke har Helligånden, heller ikke tror, at en herre, en husmor, en præst, skolelærer
og sådanne ordninger er Guds ordning, så er al lydighed
hos os ganske kold og udslukket, for ellers ville vi være
lydige med glæde.
Hvis Gud med et nyt og særligt bud ville byde dig at
gå hen og hilse en eller anden god ven eller en fyrste, da
ville du gøre det med højeste glæde, uden al nølen. Men
hvorfor gør du ikke også dette da, når din herre eller dine
forældre befaler dig noget? For det er Gud, som byder og
befaler dig dette gennem din herre og dine forældre, som
Paulus vidner, når han siger i Kol 3, 24: Tjen Kristus, vor
Herre.
Men hvem erkender eller tror det? Hjælp Gud, hvor
heftig klager nu til dags øvrigheden, herrer, forældre og
skolelærere over, at folk bærer sig ad, som om de var ganske og aldeles besatte og afsindige, ja de er fulde af grueligt mord. For børnene dræber sine egne forældre, ganske
vist ikke med sværdet, men med hjertesorg og bedrøvelse.
De berøver sine forældre kraft og saft, som, fordi de mener
det hjertelig vel med sine børn, græmmer og bekymrer sig
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til døde, da dog børnenes lydighed skulle glæde og vederkvæge dem. Sådan bevirker tjenestefolkene også, at deres
herrer næsten må sørge og græmme sig til døde over deres
ulydighed og ondskab, så alle de stænder, der skulle være
andre underdanige og lydige, bedrøver Helligånden, hvilket er det allerværste, Ef 4, 30; som Hebr 13, 17 siger: adlyd jeres vejledere og vær dem lydige, at de kan gøre det
med glæde og ikke sukkende, for dette er jer ikke gavnligt.
Derfor skal man flittig mærke sådanne eksempler, så
vi kan lære, hvad det er for en stor ting, når man trolig
tjener de herrer, som regerer over os. For hvor foragtet og
ringe end en sådan tjeneste eller lydighed synes, så har dog
de, som enten i det huslige eller borgerlige liv er over os,
dette regimente ved Guds ordning. Udviser du nu din skyldige lydighed, så har du en nådig Gud, et fredeligt hjerte
og en herre, som velsigner dig; men hvis ikke, så fortørnes
Gud, og for din ulydigheds skyld kan du ingen fredelig
samvittighed have; du har tabt Gud Herren ud af hjertet,
dertil også den gode samvittighed og al velsignelse.
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v35–44. Herren har velsignet min herre, og han er blevet meget
velstående. Han har givet ham får og køer, sølv og guld, trælle
og trælkvinder, kameler og æsler. Min herres hustru Sara har
født ham en søn i sin alderdom, og ham har han overladt alt,
hvad han ejer. Min herre tog mig i ed og sagde: Du må ikke
tage en kone til min søn blandt de kana'anæiske kvinder her i
landet, hvor jeg bor. Men du skal rejse til min fars hus og min
slægt og hente en kone til min søn. Jeg sagde til min herre:
Måske vil kvinden ikke følge med, men han svarede: Herren,
for hvis ansigt jeg vandrer, vil sende sin engel med dig og lade
dit ærinde lykkes, så du tager en kone til min søn fra min slægt
og min fars hus. Men du skal være løst fra eden til mig, hvis du
kommer til min slægt, og de ikke vil lade dig få hende. Så er du
løst fra eden til mig. Da jeg i dag kom til kilden, bad jeg: Herre,
min herre Abrahams Gud! Gid du dog ville lade mit ærinde
lykkes! Her står jeg ved kilden. Når der kommer en pige for at
hente vand, og jeg siger til hende: Giv mig noget at drikke af
krukken, og hun svarer mig: Drik du bare! Jeg vil også øse
vand op til dine kameler, så er det hende, Herren har bestemt
til min herres søn.

Dette er en lang gentagelse af det, som forhen er sagt, dertil et bevis på troskab og flid hos denne tjener, der nu her
roser sin herre og vil sige sådan: Denne min herre tjener
ikke jeg alene, men også englene. Men han er en stor
mand, for han er såre rigelig velsignet af Gud og såre berømt ikke alene for sin visdom, tro og fromhed i det kirkelige og borgerlige liv, endog hos konger, som ovenfor blev
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fortalt i hans historie (kap. 20.), men også i sin husholdning på grund af den legemlige velsignelse, guld, sølv, tjenestefolk osv. Dette gør tjeneren især så stort, at han har
så meget og så stort gods og alt så rigelig ved Guds velsignelse. For han betragter det alt sammen i troen. Gaverne i
sig selv agter han ganske vist ringe, for det allerstørste er,
at alt, hvad han har, er Guds gaver, og alt, hvad han har i
sin forvaltning, kommer ved Guds velsignelse og hjælp.
Men jeg er sat til at passe på alt dette og bestyre hans hus.
Derfor har I ikke her en simpel almindelig gæst, men et
Guds sendebud.
Den, der nu forstod dette, han havde ikke uret, om han
ønskede, at han også var tjener hos en sådan herre, fremfor
al anden ære og herlighed i dette liv. Men ingen betragter
det sådan eller tilskriver Gud, at han giver det, sådan som
denne tjener gør; men især er det de gerrige og de, der omgås med utilbørlig håndtering, der ikke erkender Guds gaver.
Derfor tilføjer tjeneren endnu mere og siger: jeg vil
ikke alene fortælle disse store og herlige Guds gaver, men
også hans store undere, der er beviser på, at Gud er med
min herre Abraham. Sara, hans hustru, var ufrugtbar og for

1607

sin alders skyld udygtig til at føde; hun fødte dog min herre
hans søn Isak. Disse undergerninger har han da uden tvivl
fremhævet med flere ord og vidtløftigere fortalt, hvad her
kort er beskrevet.
Og dette er nu rosen og berømmelsen for den gudfrygtige og kristne tjeneste, som denne tjener viste sin herre.
De derfor, som er i sådan lav stilling, skal vide, at de netop
har den samme ros og stolthed for sit kalds skyld, som herrerne og de høje stænder har. For hvad der er for ære og
højhed i de høje stænder, det har alt sammen tjenerne til
fælles med dem, og tjenerne bliver delagtige i æren, for at
de skal rose sine herrer.
Men her kunne en sige: hvortil tjener denne lange gentagelse? Svar: Først tjener det til, at smykke og prise forlovelser, der ikke skal ske hemmelig og i en krog. Det synes
at være en hel verdslig ting, at tjeneren så højlig roser sin
herres og hans søns gods; men det fortælles, for at vi skal
vide, at det ikke alene ikke er nogen synd eller fordømt af
Gud, om man roser en, der bejler til en ung pige, men at
det også er hæderligt og priseligt for Gud. For denne lange
fortælling angår jo ikke alene Abraham eller hans tjener,
men det er en ros, hvormed brudgommen roses, som man
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rimelig skal rose og berømme med ord for den unge pige,
nemlig at han er ærbar, from, skøn og rig, fromme og hæderlige folks barn, ligesom også den ros søges hos den
unge pige, at hun er tugtig, velopdragen og født af fromme
forældre. Dette tjener alt sammen til derved at befordre
ægteskabet og brylluppet og behager alt sammen Gud vel.
Foruden den befaling han havde fået at bejle til bruden,
roste derfor også tjeneren Isak for hans dyd og rigdom,
som hans fader havde givet ham.
Dernæst tjener dette også til at bekræfte vor mening,
at man ikke skal tillade de hemmelige forlovelser, hvorved
ofte en uværdig person hemmelig frastjæler ærbare forældre deres søn eller datter. Derfor kæmper vi af alle kræfter
mod dette djævelske bedrag, al den stund Helligånden her
så omhyggelig fremhæver indvilgelsen af forældrene, af
bruden og brudgommen.
Og derfor roses og prises Isak sådan og sammenstilles
alle omstændigheder, for at den unge piges sindelag derved kan udforskes, så man ikke skal mene, at hun måtte
tage den til ægte, som hun ikke havde lyst eller kærlighed
til. Derfor siger tjeneren, at han er en hæderlig og from
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yngling, ligeledes at han har fromme, gudfrygtige forældre, og at der i hans hele slægt er den rette religion og den
rene sunde lære.
Paven siger i sine dekreter, at fejltagelse og visse andre
betingelser kan opløse det ægteskab, som ikke alene ægtefolkene har givet hinanden løfte på, men som også allerede
er sluttet og bekræftet. Han opregner femten forhindringer
imod at indgå ægteskab, men de to ting, siger han, kan opløse et allerede indgået og sluttet. Sådan kunne Jakob og
Lea efter hans ret skilles ad, fordi Jakob ikke havde valgt
Lea, men var blevet narret af et bedrageri og en svig i henseende til personen.
Men skulle da ikke bedraget også opløse de hemmelige forlovelser, når en eller anden skælm og bedrager
hemmelig frastjæler mig min datter uden mit vidende og
vilje? For at man derfor kan forebygge og forhindre sådant bedrag og fejltagelse, skal til et ægteskab høre indvilgelse af forældrene på begge sider, og personerne selv,
brudgom og brud, skal kende hinanden, for at ægteskabet
kan være gyldigt, kan blive bekræftet, og det ikke skal
være fornødent at opløse det for nogen som helst grund og
fejltagelses skyld. Derfor skal man revse og fordømme de
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hemmelige forlovelser som en ting, hvoraf der kommer
alle slags ulejlighed, skade og ulykke i hobetal. For at
undgå dette, har Gud her vist os en skøn orden, nemlig at
ægteskabet skal indgås efter forældrenes råd og med brudgommens og brudens indvilgelse. Men derhos har jeg også
ovenfor (§ 33.) sagt, at forældrene alligevel ikke skal misbruge sin ret og øve tvang over børnene.
Og fordi hele denne gentagelse tjener til beskrivelse af
festligheden med brylluppet og forlovelsen, skal man henføre den til den almindelige lære, hvorom der også er
handlet ovenfor (§ 11. ff.), nemlig om ægtestandens værdighed, og at denne stand er Gud velbehagelig. For hele
verden er forblindet ved arvesynden, så den ikke kan se de
guddommelige gerninger eller erkende Guds ære i hans
gerninger. Her og der i de latinske og græske forfatteres
skrifter udskældes og bespottes ægtestanden, og hvad
ondt, der er i den, plukkes ud, det gode derimod forties.
Men der er i ægtestanden to slags onder, som synden
og Djævelen har hængt på denne stand. Det ene er synden
og de naturlige skrøbeligheder, det andet er døden. Disse
to onder har så aldeles skæmmet og fordærvet hele vor natur, at fornuften ikke kan se andet hos det kvindelige køn
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end svaghed og besvær. Dertil kommer da også straffe og
sygdomme og utallig megen anden jammer og ulykke,
som alt sammen forarger mennesker og bevirker, at store
mænd har desto mindre til overs for denne stand, ret som
om disse to stykker alene hængte ved kvinderne, da dog vi
mænd har langt skændigere skrøbeligheder, som hovmodighed, gerrighed og lignende grove laster, hvorved vi bevirker uro i det borgerlige liv og også i kirken og forvirrer
dem. Føj dertil endnu straffen og alle slags sygdomme.
Ville man derfor sammenligne disse ting med hinanden og optegne dem i et register eller i en bog, så ville man
finde langt større fejl og skrøbeligheder hos mændene end
hos kvinderne. Men det er vor jammer og dårskab, at vi
ikke kan erkende eller se noget, som er godt, men alene se
det, hvormed Djævelen har besmittet vore legemlige og
åndelige sanser og kræfter og hængt på os. Deraf er de
mange skældsord kommet, hvormed det kvindelige køn er
blevet bespottet mere end det mandlige. Derfor skal vi beflitte os på, at lige så meget som Djævelen har formørket
denne guddommelige orden og gjort den uværdig, desto
mere skal vi prise, love, pryde og hædre Guds gerning og
orden og den guddommelige ære deri.
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For det må jo dog enhver bekende, at det kvindelige
køn er en Guds skabning. Men nu siger Skriften i 1 Mos
1, 22: ”Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre
godt”. Dette gode undertrykker Djævelen med skældsord
og plejer at vende det onde frem og vise det. Mod dette
skal vi sammenstille den rette nytte og det gode, for dette
overgår skrøbelighederne og det onde lige så meget, som
Guds godhed er større end Djævelens ondskab. Kunne vi
nu erkende naturens godhed, sådan som den er skabt, da
var vi salige, ligesom vi i det evige liv fuldkommen skal
forstå dette.
Ganske vist er der, som jeg forhen sagde, hos det stakkels kvindelige køn visse skrøbeligheder og mangler, såsom døden, dvs., alle slags straffe, sygdomme og møje,
som alle henhører til døden, hos moderen så vel som hos
børnene. Hun er gnaven og underlig, børnene er ulydige
og vilde, naboerne slette og ondskabsfulde; men vi taler
nu om de skrøbeligheder, som er inden for ægteskabet og
ikke opløser ægteskabet, sådan som ægteskabsbrud gør.
Men alle sådanne skrøbeligheder skal man tildække med
det gode og den nytte, som vi har anført derimod. For
skønt det kvindelige køn er såre svagt og både på sjæl og
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legeme behæftet med mange skrøbeligheder, så tildækkes
dog alle disse skrøbeligheder ved det ene gode: at det bærer og føder børn. Dette dialektiske bevis er såre stærkt,
trænger igennem og sejrer, og der er intet andet, som så
kraftig kan slutte og så sikkert bevise som dette, det være
nu enten skønhed, gode skikke, rigdom eller hvad for andre gaver der kunne være hos kvinderne.
Og med denne gave tildækkede også Adam alle skrøbeligheder og mangler, da han giver sin hustru det navn
Eva, 1 Mos 3, 20, som betyder liv. For livet overvinder
alle andre ting, de være onde eller gode, og har sin begyndelse fra kvinden. For intet lever, uden hvad der bæres i
moderlivet og fødes, dertil dier moderens bryster og hendes mælk. Derfra er alle kongeriger og herredømmer, alle
profeter og folkeslag kommet, sådan at Gud har lagt sin
skabelse af alle mennesker til kvinden og bundet til hende,
dertil også skabelsens måde, at nemlig kvinden skal blive
svanger, føde børn, nære og opdrage dem, dertil tjene
manden og styre huset. Sådan lyser dette usigelige gode
frem blandt alle slags onde skrøbeligheder og mangler,
som kan findes hos det kvindelige køn. Dette er en såre kort
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lovprisning, som indeslutter alt i sig, og Adam har også
indesluttet alt dette i ét ord, idet han kalder sin hustru Eva.
Sådan er nu kvinden moder til alle mennesker, idet hun
bærer mennesker i sit liv, føder dem på denne måde, nærer
dem med sin mælk, passer og plejer dem med badning og
alle slags andre tjenester. For hvad skulle der vel være blevet af konger, fyrster, profeter og alle hellige, hvis ikke
Eva havde været til? For Gud gør ikke mennesker af sten,
men af mand og kvinde.
Dette bevis skal man holde papisterne for næsen, Guds
fjender og alle dem, som foragter det kvindelige køn, og
tillige skal man også anføre fædrenes og de helliges eksempler, som har levet i ægtestand. Derved prydes ægtestanden, som ellers al verden agter ringe og udskælder,
som man kan se hos digterne Juvenal og Martial.
Men hvad er det, at de alene klager så heftig over skaden og ikke også betragter livet i døden og i straffen, nemlig at mennesker fødes, næres og opretholdes til dette og
det evige liv? Dette uendelige, ubegribelige og ret guddommelige gode skulle de dog ikke se bort fra, så ville de
nok dømme bedre om det kvindelige køn.
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Hos Gellius står der mærkelige ord af en tale af Metellus, som formanede borgerne i Rom til at tage sig hustruer.
For da han vidste, at enhver havde afsky for syndens og
dødens ulyst og møje, indretter han sin formaning på den
måde, at han siger: Kære medborgere, kunne vi leve uden
kvinder, da ville vi være fritaget for al denne møje og dette
besvær. Men fordi nu naturen har gjort det sådan, at man
ganske vist ikke kan leve med kvinder uden møje, men
heller ikke på nogen måde kan leve uden dem, så er det
dog bedre at finde sig i det, hvorved vi altid kan få råd og
hjælp i livet, end at tragte efter kortere lyst og glæde.
Over disse ord forargedes dengang vise folk. For de
mente, at han skulle have tiet stille om besværet og tildækket dem. Og ganske vist kunne du vel sige, at han ved sin
formaning til at begive sig i ægtestand snarere frarådede
dem denne stand; men det er det samme bevis og den
samme betragtning, som Adam havde. Han nægter ikke
besværet, møjen og ubehaget ved denne stand, men sætter
det gode op derimod og siger: Tager I jer ikke hustruer, så
vil I gå fri for megen møje og ulejlighed; men vil I herske
og regere over al verden, føre krig og udvide jeres herre-
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dømme, så må I sandelig have mennesker, som lever. Derfor må man allerførst tænke på livet; for de, som ikke lever, kan heller ikke regere eller bekrige og erobre andre
nationer og lande.
Derfor er livet det højeste gode, som man har af det
kvindelige køn, som alene benægter og gendriver skældsordene hos Juvenal og andre, som har forhånet denne stand
og det kvindelige køn. Skal man skaffe en by børn og borgere, så er det fornødent, at folk gifter sig med hinanden;
og alt dette stemmer godt med det navn, som vor første
fader gav sin hustru, idet han kaldte hende Eva, det er de
levendes moder, som føder børn, der sidenhen forvalter
det borgerlige liv, styrer kirken og huset, lærer at erkende
Gud og blive salige i det evige liv.
Ganske vist har også patriarkerne følt og erfaret ubehag og besvær af ægtestanden. Abraham, Lot og de andre
var fremmede, rejste omkring og led megen jammer og
stor modgang; men det tålte de med tålmodighed og
tænkte på denne store trøst, at Eva er de levendes moder,
som føder og opdrager børn.
Derfor må man kæmpe med denne ægtestandens møje,
ulejlighed og besvær, fordi vi altid har den nærværende
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ulykke mest for øje og sind. For vi er endnu ikke i det salige liv, på hvilket vi venter, men er i et sådant liv, i hvilket
vi kæmper og må give os i kast med megen ulykke, hvilket
vi alt sammen skal lære at tildække med erkendelsen af
skabningen og Guds ordning, som er god og guddommelig. Og ungdommen skal vænne sig til at have rette og
kristne meninger om det kvindelige køn og ægtestanden.
Ja, siger du, men al verden og mange vise folk foragter
dog denne stand og er bange for den? Svar: Netop derved
giver de sin dårskab til kende, fordi de kun giver agt på
skrøbelighederne, men ikke åbner øjnene, så de kan se moderværdigheden, som tilintetgør alt onde og al besvær.
Desuden priser og hædrer Gud selv ægtestanden i det
fjerde bud, hvor han siger i 2 Mos 20, 12: Ær din fader og
din moder. Men alt, hvad han har indstiftet og forordnet i
sine bud, skal på ingen måde bespottes eller udskældes.
Den, der kan afholde sig og leve kysk, lad ham afholde
sig; men alligevel skal han tænke og tale hæderlig om ægtestanden og moderværdigheden; for de er Guds velsignelse og ordning, hvorved Gud opretholder hele menneskeslægten i dette liv. Dette har jeg villet gentage om æg-
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testandens ros. For Rebekka er anledningen til, at Helligånden bruger så mange ord om ægtestanden og forlovelsen, til lærdom og eksempel just for os.
v45–48. Næppe havde jeg sagt dette ved mig selv, før Rebekka
kom gående med sin krukke på skulderen. Hun gik ned til kilden
og øste vand, og jeg sagde til hende: Giv mig noget at drikke!
Hun tog hurtigt krukken ned og sagde: Drik! Jeg vil også give
dine kameler vand. Jeg drak så, og hun gav også kamelerne
vand. Jeg spurgte hende, hvem hun var datter af, og hun svarede, at hun var datter af Betuel, som Milka fødte Nakor. Så
satte jeg næseringen i hendes næse og armringene på hendes
arme. Jeg bøjede mig dybt for Herren, og jeg priste Herren,
min herre Abrahams Gud, fordi han havde ført mig ad den rette
vej, så jeg kunne hente min herres brordatter til hans søn.

Her forklarer tjeneren selv, at han ikke med lydige ord udtalte sin bøn, men kun tænkte sådan stiltiende for sig selv,
og han bevidner tillige, at Gud bønhørte ham, da han påkaldte ham, før han var færdig med sin bøn. Men hele
denne tale, som gentager alle omstændighederne, hvordan
han kom til pigen og bad om at få vand af hende, og andet
mere, er allerede blevet udlagt.
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v49. Lad mig nu vide, om I vil vise godhed og trofasthed mod
min herre eller ej, så jeg véd, hvad jeg har at rette mig efter.

Nu er dette bønnen, hvori tjeneren efter aflagt beretning
siger: Er I sådanne folk, at I er værdige til at bevise min
herre miskundhed og sandhed; sådan lyder nemlig ordene
på hebraisk, for hvad der her på latin er oversat ved misericordia, betyder miskundhed eller velgerning, og veritas
betegner, at man gør det, som andre vente sig af en, og
hvorpå de har håbet. Sådan bruger Helligånden her atter
skønne og herlige ord. Tjeneren kalder det en miskundhed
eller velgerning og sandhed, hvis disse folk vil give hans
herres søn sin datter til ægte.
Og alt dette sigter til, at de slette og skændige tanker,
som verden har om ægtestanden, og som Satan og ægtestandens fjender har indgivet kødet, skulle udrives af menneskers hjerter, og Den Hellige Skrift priser det her som
en såre stor gave og velgerning at give Isak denne unge
pige til hustru, for at derved ægtestandens besvær og ulejlighed skal fjernes fra øjnene, og Eva, moderlivet og moderværdigheden foreholdes menneskers hjerte. Hidtil har
nu tjeneren bejlet til bruden; nu følger svaret:
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v50–52. Laban og Betuel svarede: »Dette kommer fra Herren.
Vi kan intet sige til det! Dér har du Rebekka, tag hende med og
rejs hjem, så din herres søn kan få hende til kone, sådan som
Herren har bestemt.« Da Abrahams træl hørte deres ord, kastede han sig til jorden for Herren.

Så heldig, lykkelig og raskt går hele denne sag og får et
godt udfald, fordi Gud og englene er derhos, som hjælper
til at befordre og fremme den, og Guds ord finder rum hos
Laban og Betuel. Derfor svarer de: At du er Abrahams tjener, og at Abraham selv er en Guds tjener, kan vi slutte os
til af dine ord. For de forstår og optager ikke ordene anderledes, end som Gud selv havde talt dem.
Og vi ville være vel farne, hvis vi også kunne være
visse på, at vi, når vi hører en eller anden broder eller
tjener tale Guds ord, da hører Gud selv. Troede vi dette,
var vi sandelig salige, og det ville hjælpe os meget til at
forøge og styrke vor tro og opvække håb og alle dyder i
os. Og det skal vi sandelig gøre og antage det af mennesker forkyndte ord som en Guds stemme fra Himlen.
Denne tjeners ord er også et forkyndt ord ligesom i det
kirkelige embede, og dog bevidner disse hellige mænd, at
denne gerning er af Gud. Derfor er dette et såre skønt og
herligt svar, som også tjener til vor lærdom og bestyrkelse,
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nemlig at vi, så ofte vi hører en præst eller en kirkens tjener eller en Guds tjener, da hører Guds ord.
Dette skal man flittig mærke for den almindelige anfægtelses skyld. For i hele verden er der ingen discipel,
som er mere undertrykt og må have og tåle flere mestre og
lærere over sig end Guds visdom, som Kristus siger i Matt
11, 19: visdommen er retfærdiggjort af sine børn. Alt,
hvad Gud siger eller gør, finder i verden utallige dommere,
som mestrer og dadler det, da man dog meget mere skulle
sige med disse mænd her: Disse ord kommer fra Herren.
Derfor skal han også selv forandre og forbedre, hvad der
er at forandre, hvad han synes man skal lægge dertil eller
tage derfra. Mig tilkommer dette ingenlunde. Men deri
synder papisterne, muslimerne, jøderne, nadversværmerne
og alle sektånder. Gud give, at vi er dem, som må beholde
det rette og rene syn på hans ord.
Og sådan er nu dette ægteskab stiftet og bekræftet af
Herren, der førte Rebekka til Isak, ligesom han også til
Adam førte hans Eva. Og dette har Helligånden beskrevet,
for at vi skal vide, at når mand og kvinde kommer sammen
i, ægteskab, da kommer det fra Herren, men især når det
sker med forældrenes og pigens samtykke, som det gik her.
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Derfor tilføjer nu tjeneren en taksigelse, fordi bruden af
Gud beskæres hans herres søn. Så fuldt af gudfrygtighed
er alt, hvormed han omgås. For Gud skal man takke i det
små så vel som i det store.
v53-54a. Derpå tog han sølvsmykker og guldsmykker og klæder
frem og gav Rebekka dem. Hendes bror og hendes mor gav han
kostbare gaver. Da han og hans mænd havde spist og drukket,
overnattede de.

At bruden og hendes slægt få foræringer, og at der tilberedtes et glad måltid, beskrives her, at de nemlig spiste og
drak, for at vi ikke skal mene, at sådanne ting er utilbørlige eller forbudt af Gud, dog sådan at de sker med måde.
Guld- og sølvtøjet var ikke gyldne bægre, men smykker
og kvindeklæder, som hårbånd, kjoler, bryststykker, slør,
huer. Men de skænk, som han giver hendes broder og moder, var de ædleste og kosteligste frugter, som granatæbler, krydderier, myrra, balsam o. lign., som der siges i velsignelsen over Josef, 5 Mos 33, 13. ff.: den kostelige frugt
af himmelen, af duggen og af dybet, som ligger nedenunder, og af solens grødes kostelige frugt og af månens fremførelses kostelige frugt. Han har ikke penge, men bringer
sådanne smykker, som er til nytte for bruden; og moderen
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og slægtningene bringer han gaver, som Abraham havde
bestemt for dem. Det er nødvendigt for gode skikke og i
dette daglige liv, og de kristne skal ikke foragte sådanne
ting; for de er heller ikke forbudt i Den Hellige Skrift, men
roses i den.
v54b–61. Da de stod op næste morgen, sagde han: »Lad mig
rejse hjem til min herre.« Hendes bror og hendes mor sagde:
»Lad pigen blive hos os en halv snes dage; derefter kan hun
rejse.« Men han svarede: »I må ikke sinke mig nu, da Herren
har ladet mit ærinde lykkes. Lad mig rejse hjem til min herre.«
De svarede: »Lad os kalde på pigen og spørge hende selv.« De
kaldte på Rebekka og spurgte hende, om hun ville rejse med
manden, og hun sagde ja. Så tog de afsked med deres søster
Rebekka og hendes amme og med Abrahams træl og hans
mænd. De velsignede Rebekka og sagde til hende: »Måtte du,
vor søster, blive til titusinders tusinder og dine efterkommere
erobre deres fjenders porte!« Så satte Rebekka og hendes piger
sig op på kamelerne og red bag efter manden. Trællen tog Rebekka med og drog hjem.

Et mærkeligt eksempel er dette af tjeneren, at han iler sådan for at bringe sin herre bruden, ved hvilket vi formanes
til i Guds gerninger aldrig at gøre lange opsættelser eller
nøle, men rydde alle forhindringer og alt andet af vejen,
som kan opretholde os i den gerning, som vi har påbegyndt. Og hedningerne har også advaret derimod i sine
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skrifter, sådan at man nemlig, når man har overvejet en
sag, da skal ile med den, for at den snart kan udrettes, som
Sallust siger. Ligeledes siger Cato: Den gode anledning
har en forside, men er tom bagfra. Og Bonaventura har et
skønt, herligt sprog derom: Den der forlader den belejlige
anledning, forlades atter af den. Ligesom bruden i Højsangen 3, 2–6 klager over, at brudgommen, mens hun lovede,
kun skulle lukke op for ham, han måtte kun vente lidt,
imidlertid havde vendt sig bort og var gået forbi, fordi hun
ikke havde lukket op straks, da hun hørte hans stemme,
uden overlæg og tøven.
Den, der ikke står op just i det øjeblik, Helligånden
kalder ham, vil aldrig gribe ham. For er han engang draget
bort, kommer han ikke mere igen. Ligesom derfor den
daglige erfaring lærer, at de, som er langsomme i sin gerning, aldrig bliver rige, sådan bliver sådanne folk hellere
aldrig lærde eller store i kirken. For dette er et sandt ord,
skønt en hedensk digter har sagt det: Den, der ikke er oplagt i dag, bliver det endnu mindre i morgen.
Dette har jeg lært af egen erfaring, så ofte jeg ville
bede, læse eller modtage den højværdige nadver: Jo længere jeg nølede dermed, desto mere følte og fornemmede
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jeg, at jeg var uoplagt og ingenlunde skikket dertil. For
opsættelse er en skjult synd, men gør gruelig skade. Helligånden giver ikke sine gaver til dem, som er så dovne og
dorske, men til dem, som er villige, parate og kvikke, som
der står i Sl 119, 60: jeg hastede og tøvede ikke at holde
dine bud. Sådan roste også Helligånden Rebekka, fordi
hun var parat, som teksten siger: hun skyndte sig og tog
krukken ned af sin skuldr; ligeledes: pigen løb og kundgjorde det i sin moders hus.
Derfor skal denne tjeners eksempel bevæge os til at
lære at vogte os for denne skrøbelighed og hade den. Ofte
kommer det mere an på en time, når man skal udføre en
ting godt og vel, end ellers på en måned og et helt år. Dette
forstår krigsfolk godt. Og Djævelen passer altid det belejlige øjeblik; derfor vinder han også ofte.
Det sidste stykke er om pigens samtykke. For før tjeneren drager bort, kalder de hende og spørger hende: vil
du drage med denne mand? Derfor skal det gå sådan til
med ægteskabet, at vi må have Gud nærværende derhos,
der har skabt denne stand til utallig gavn; han sammenføjer selv ægtefolkene, og sammenføjer dem ikke alene, men
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velsigner dem også. Men Gud vil, at samtykke både af forældrene og af pigen skal være derhos, så de kan komme
sammen på ordentlig måde og ret gudelig.
v62–67. Isak var kommet fra Be'er-Lahaj-Ro'i; han boede i
Sydlandet. Isak gik tur ud i marken ved aftenstid, og da han så
op, fik han øje på nogle kameler, der kom mod ham. Da Rebekka fik øje på Isak, lod hun sig glide ned fra kamelen og
spurgte trællen: »Hvem er den mand, som kommer os i møde
dér på marken?« Trællen svarede: »Det er min herre, « og så
dækkede hun sit ansigt med et slør. Trællen fortalte Isak alt,
hvad han havde gjort, og Isak førte Rebekka ind i sin mor Saras
telt og tog hende til kone. Isak elskede hende og kom over sin
mors død.

Mesopotamien, hvorfra tjeneren bragte bruden, ligger
imod nord, men Isak boede i landet imod syd. Og det synes, som om Abraham havde overgivet Isak et særskilt hus
og tjenestefolk, som han skulle forestå og regere ved den
levendes brønd, som ser. Abraham forblev i Hebron; derfor var Isak gået ud enten til Faderen i Hebron eller til et
andet sted.
I den latinske tekst står, at han var gået ud for at tænke.
Hebræerne derimod forstår det med at bede, men det andet
behager mig bedre. For det hebraiske ord snach har to betydninger: snart betyder det en busk, sådan som ovenfor i
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kap. 2.; snart bruger Den Hellige Skrift det sådan, at det
betyder en tale, når man enten taler med sig selv eller med
en anden, som der står i overskriften på Sl 102: når han
udøser sin klage; det betyder en særlig og fortrolig samtale, når to sammen går at spadsere og taler med hinanden.
Isak tænkte dengang ikke på bruden, men var gået ud at
spadsere med en eller anden god ven, med hvem han samtalte undervejs, enten om de guddommelige forjættelser
eller om ægteskabet eller om husholdningen. Han opførte
sig sådan, som det sømmer sig for en husfader, talte om
Gud og om Guds velsignelse, dertil også om hvordan man
skal styre tjenestefolkene eller også om agerdyrkningen.
Til sidst siger Moses, at Isak med glæde modtog bruden, som tjeneren bragte og fik hende kær. Da hans moder
var død, bar han sorg og var bedrøvet i hele 3 år; men da
man bringer bruden, formildes sorgen.
Og denne mening tækkes Gud vel, at vi skal elske vor
ægtefælle, skønt det falder tungt for den fordærvede natur
at gøre det. For den ser alene hen til ulykken med synden
og dens straffe, og til den møje og ulejlighed og besvær,
som i det ydre og indre forefalder i denne stand. Men det
skal man meget mere betragte, at det kvindelige køn har
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den gave, at de bliver mødre; det skal man se hen til; men
der er mange, som ikke tragter efter at avle børn, men kun
søge kødelig lyst. Når de derfor sidenhen bliver kede og
mætte af den, begynder de at hade denne forbindelse,
hvorved mand og kvinde kommer sammen, foragter og afskyr den. Men der er forskel på disse to ting, at elske en
kvinde og have lyst til hende. At elske en kvinde kommer
ikke af den fordærvede natur, men af den natur, som er
fornyet og atter bragt til rette.
Derefter prises også det hos Rebekka, at hun var tugtig
og undseelig, idet hun tilhyller sig med sløret, da hun så
Isak. Dette er vaner, som komme deraf, at hun var opdraget til tugt og undseelse af sine forældre og er undselig for
at se på mænd, ja på sin egen brudgom.
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Femogtyvende kapitel
v1–4. Abraham tog sig en kone til; hun hed Ketura. Hun fødte
ham Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua.
Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. Dedans sønner var:
ashuritterne, letushitterne, og le'umitterne. Midjans sønner
var: Efa, Efer, Enok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas
sønner.

Her vil vi nu begrave den hellige patriark Abraham, hvis
eksempel er såre værdigt til, at man altid beholder det i
Guds kirke. Men i dette kapitel forefalder der et eksempel
og stykke, som synes at være såre ondt, og som enhver
forarger sig over. For da nu Abraham er en gammel, gråhærdet mand og hver dag går på gravens bred, heller ikke
kan have andet for øje eller i sind end døden, tager han
endnu en ung hustru og avler med hende mange børn.
I forrige kapitel har han sluttet sit levneds tid, har gjort
sit testamente og indsat Isak til arving over alt sit gods.
Men nu, da hans søn er blevet gift og har haft bryllup, tager
han selv også en hustru. Hvad man skal svare derpå, er
uvist; om det skal forstås sådan, at Skriften sætter det ene
for det andet, det sidste for det første eller omvendt det
første for det sidste, er jeg ganske uvis om. Følger vi nu
ordenen i teksten, så opstår der et forunderligt spørgsmål.
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Paulus beskriver selv i Rom 4, 19 Abraham sådan, at hans
legeme var ganske udlevet og udygtigt til at avle børn,
fordi han var nær hundrede år gammel. Derfor synes det
næsten, som om man havde skullet sætte denne del af dette
kapitel først, og at Abraham tog Ketura til hustru, før han
avlede Isak. Sådan kunne man måske svare på dette vigtige spørgsmål. Men jeg kan intet sikkert sige derom.
For om vi end kunne sætte det sådan, at han tog Ketura, da han uddrev Hagar, så var han dog allerede dengang ikke langt fra hundrede år. For Hagar fødte Ismael,
da Abraham var 86 år, og Sara Isak, da han var hundrede
år gammel. Derfor er dette svar endnu ikke tilstrækkeligt;
men spørgsmålet bliver endnu altid tvivlsomt.
Men lad os følge den sædvanlige vej efter beskrivelsen
i teksten. Paulus siger, at Abrahams legeme var udlevet,
da han avlede Isak. Og da Isak tager Rebekka til hustru,
var Abraham 140 år gammel; dernæst kan der måske være
hengået et eller to år endnu mellem sønnens og hans bryllup. Hvad skal man da nu alligevel svare? Nogle ville sige,
at Ketura skal være Hagar, hvem Abraham efter Saras, sin
hustrus, død atter skal have taget til nåde og dernæst også
have taget til hustru, da hun nu havde ydmyget sig og gjort
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bod. Dette er vel en skøn og såre tiltalende tanke, som jeg
gerne ville tro og bifalde, at han atter tog Hagar og hendes
søn til sig i sit hus og forsørgede dem; men sikkert er det
dog ikke.
Hieronymus forarger sig såre derover, og ville vel
gerne bespotte denne store mand, hvis han turde gøre det;
men han holder inde med sin vrede og siger, at Abraham
undskyldes ved sin høje alder, så man ikke må bebrejde
ham, at han som en gammel mand efter sin gamle Saras
død endnu var så gejl, at han tog en anden hustru.
Men denne mening er den almindeligste, som også
Lyra bifalder, nemlig at det var Hagar, skønt han ser, at
der i teksten derimod står, at medhustruernes børn fik gaver, af hvilke da Hagar må have været den ene, Ketura den
anden. Min mening er, at Ketura ikke var Hagar, og jeg
bevæges dertil allermest af den grund, at årsregningen
ikke stemmer med hin mening. For Hagar fødte Ismael, da
Abraham var seks og firs år gammel. Hun blev givet ham
til hustru, da hun var henved tredive år gammel, og Sara
havde opdraget hende fra hendes femtende år, da hun først
tog hende til sig i sit hus, indtil hendes tredivte, da hun
blev moder til Ismael; men Isak fødtes i det fjortende år
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efter Ismael. Lægger man nu disse år sammen, så udgør
det fire og fyrre, eller i al fald fyrre. Dertil lægger man
Isaks fyrre år, som i sin alders fyrretyvende år tog Rebekka
til hustru. Deraf får man da, at Hagar var henved fire og
firs år gammel, i hvilken alder hendes legeme efter naturens orden måtte være for gammelt og ufrugtbart, og af alt
dette følger, at hun i denne alder umulig kan have født
børn.
Derfor mener jeg, at Hagar ikke kan være Ketura,
medmindre man vil forstå det sådan, at Skriften sætter det
ene for det andet, og at Abraham tog Ketura, da ovenfor
Hagar blev givet ham. Dernæst nævner teksten også medhustruer og siger, at der var flere end én. Derfor er Ketura
en anden kvinde end Hagar, og Abraham havde to medhustruer, én samtidig med sin ægtehustru Sara, som kaldes
en medhustru, og den anden efter sin hustrus død. Sådan
bliver dog denne store forargelse stående, at Abraham, da
han var hundrede og fyrre år gammel og havde et udlevet
legeme, tog en ung hustru og avlede seks sønner med
hende, mens han forhen med Sara ikke havde andre børn
end Isak.
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Sådan gælder nu spørgsmålet først dette, at det var en
umulig ting på grund af Abrahams udlevede legeme. For
det andet forargelsen. På det første svarer jeg sådan: undertiden kan også gamle mænd få børn. Derfor er det også
af naturen muligt, at Abraham endnu kunne få børn i sin
alders hundrede og fyrretyvende år. For han var i en god
alderdom, som ikke voldte ham nogen besvær eller fortræd, og lignede ikke vore folk, af hvilke størsteparten allerede er ganske henvisnede og kraftløse, når de næppe er
fyldt halvtreds år. Han havde uden tvivl et stærkt, kraftigt
legeme, ligesom endnu den dag i dag nogle i sin alderdom
er så stærke og kraftige, at de kan bære tunge byrder og
svært arbejde i det borgerlige eller huslige liv.
Dernæst er det vel også troligt, at Gud styrkede Abraham over naturen, og at han blev meget stærkere både på
sjæl og legeme, da hans søn Isak, som skulle være forjættelsens arving, fødtes ham.
Hvad nu angår det andet spørgsmål om forargelsen,
nemlig at han tager en ung hustru, da anfører Lyra den
grund, at unge piger plejer lettere at blive gravid med
gamle mænd end ældre kvinder. Men på den måde vil forargelsen lettere kunne afværges, når vi adskiller fædrenes
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tid og skikke fra den tid og de skikke, som nu er for hånden. Mange forarges meget over, at Moses i denne bog
skriver så meget om fædrenes børneavling; men sådanne
folk, som forarges derover, tager ikke hensyn til, at hver
tid har sine skikke. Dengang herskede troen i fædrene og
også troen på denne artikel, at Gud havde sagt: bliv frugtbare og mangfoldige. Nu til dags og især efter at det papistiske munkevæsens og det ugifte livs afskyelige gerninger har taget overhånd, er ægtestanden blevet berøvet sin
værdighed og tilbørlige ære, dertil den sande erkendelse af
ordet og Guds ordning udslukket, hvilken var ren og ret
hos fædrene, og derfor havde de også høje tanker om børneavlingen.
Derfor må man ikke tro, at Abraham af gejlhed blev
drevet til at tage Ketura til hustru. For før, mens Sara
endnu var i live, ventede han længe nok på den guddommelige velsignelse og har aldrig været mistænkt for utugt.
Derfor gjorde han dette af lyst til at få børn og arvinger,
især da han i forjættelsen havde hørt, at Gud sagde til ham
i 1 Mos 17, 5: Jeg har gjort dig til mange hedningers fader,
ikke alene til Isaks, men til mange hedningers, hvorved
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Gud ville formere ham, ikke alene åndelig, men også legemlig.
Dernæst levede endnu også Sem, Eber, Salah, og
Abraham levede 58 år sammen med Noa, som før og efter
Syndfloden hørte Sem. Men Sem overlevede Abraham
med 31 år. Sådan var det den gang en såre herlig tid, hvori
der levede mange herlige mænd, som ingenlunde ville
have tilladt, at Abraham skulle have foretaget noget skændigt eller egenrådigt. Ja, hvad mere er, det synes, som om
de rådede og befalede ham at gøre dette. Sådanne rådgivere og ledere har andre mennesker ikke, som mere ligner
svin end Abraham. Derfor har de en ganske anden hensigt
med sit ægteskab, end Abraham havde. Men man skal ikke
styrte sig sådan deri, som sådanne svin og papisterne gør,
som kun søger utugt, skændsel og kødets vellyst, hvori de
ikke alene er nedsunket, men ganske og aldeles druknet.
Derfor skal man på dette sted tage hensyn til de helligste patriarkers tid, som uden tvivl Abraham hørte, som det
sidenhen følger, at Rebekka spurgte patriarken Sem til
råds. Derfor var dette et hæderligt ægteskab, og herom
handler ordet i Mal 2, 15: ”Hvad søger han da? Guds sæd!”
Han var ingen gejl gammel mand; men alt, hvad han
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gjorde, gjorde han af lyst og længsel efter børn og på guddommelig befaling og endelig også efter de hellige patriarkers råd, som sikkert sagde: Kære, tag dog endnu en hustru, så din kirke må blive stor og udbredt over al verden.
Hieronymus har ganske de samme tanker, som også
jeg fordum havde, da jeg var munk; men man må dømme
anderledes om disse store mænd, som var såre hellige og
fulde af Helligånden og tro, dertil også blev ledt af de største patriarker, Sem og de andre. Og dette siger jeg for at
forsvare Abraham, denne såre hellige mand, så ingen skal
udtyde denne gerning sådan, som om han havde gjort det
af egenrådighed, gejlhed eller utugt; men man skal mene,
at lydighed og lyst til børn bragte ham til at tage Ketura til
hustru. Dernæst ser man på dette sted et særligt råd af Gud;
for Helligånden, som længe før forudser de kommende
vildfarelser, beflitter sig på at forebygge og gendrive dem,
så de kættere skulle blive til skamme, som i fremtiden ville
fordømme det andet ægteskab, af hvilke Hieronymus er
en, der er så heftig imod det andet ægteskab, at han endog
holder det for ægteskabsbrud.
Sådan har Gud på dette sted foreholdt os et eksempel
og herligt vidnesbyrd om sin vilje, at han ikke fordømmer
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det andet ægteskab, som sker, når man har mistet sin første
kone, ja at han meget mere ved sin patriark Sem har befalet, at denne gamle mand endnu skulle tage en anden hustru.
Og det lader til, at Gud dermed har villet lære og bevidne, at børneavlingen er ham såre tækkelig og velbehagelig, så vi skal tro, at han vil opretholde og hævde sit ord,
når han siger: bliv frugtbare osv. Han hader ikke børn, sådan som vi gør; for mange af os bryder sig ikke om børn;
men Gud holder så strengt over sit ord, at han undertiden
også giver dem børn, som ikke ønsker dem, ja hader børn,
mens han undertiden ikke giver dem børn, som heftig ønsker det, for at prøve dem. Og hvad endnu mere er: det
lader til, at han vil have børneavlingen sådan fremmet, at
han også lader horkarle og skøger få børn imod deres vilje.
Hvor stor er da nu den menneskelige naturs ondskab!
Hvor mange kvinder er der ikke, som forhindrer, at de bliver frugtsommelige, dræber og fordriver fosteret, da det
dog er en Guds gerning at føde børn, og ægtefolk selv, som
i tugt og ære er blevet gift og lever sammen, ser også hen
til mange slags nytte og gavn af ægtestanden, men sjælden
til børnene.
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Den første klasse ægtefolk er dem, som søger og begærer børn, og af den grund begiver sig i denne stand, for
at de må blive forældre og få børn, og skønt arvesynden
kommer dertil, så er dette dog den fornemste årsag. Sådanne folk er engle imod de andre; for de begærer at bruge
ægtestanden for at få børn derved; men der findes meget
få sådanne, og jeg regner dem blandt engle, ikke blandt
mennesker. For det er en stor Guds gave, når jeg kun begærer børn af kvinden, især når jeg forstår ægtestandens
møje og besvær, dertil også Djævelens stik og pile. En sådan ægtemand var Abraham, som jeg regner blandt de
englelige ægtemænd, der søger Guds sæd, som Malakias
siger i kap. 2, 15.
Den anden klasse ægtefolk er dem, som tage hustruer
for derved at undgå horeri; børn foragter de ikke, hader
dem heller ikke; men den fornemste grund, som de ser hen
til, er at de kan leve kysk og tugtig. Disse er også brave,
men ikke som de første; giver Gud dem børn, har de glæde
deraf og elsker hustru og børn og gør flittig, hvad der tilkommer dem i deres kald.
Den tredje er dem, som begærer at gifte sig alene for
vellystens skyld, som ikke bryder sig om børn, men kun
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vil føre et mageligt og behageligt liv, vil have en skøn pige
til at forlyste sig med.
Den fjerde er dem, som tager gamle hustruer for pengenes og ærens skyld, og lader dem være sine herrer. Dem
giver Gud lidelsens kalk, som Bernhard siger; for de tragter kun efter gods og ære, ikke efter at avle børn, og dog
er de ikke at forkaste på grund af ægtestandens ære og herlighed.
Men man skal flittig foreholder folk, at man just ikke
ligefrem må følge sådanne fædrenes eksempler; for der er
stor forskel mellem den lyst, som Abraham havde, og den,
som nu en gammel kvinde kan have, som gifter sig med
en ung mand. For skønt Abraham også var udsat for begærets synd lige så vel som andre mennesker, så var han
dog dens herre og ikke dens tjener; ja, hos ham var der
renhed og ret kærlighed til børn. For kærligheden til børn
og livsafkom overgår alt, ligesom der blandt hedningerne
såvel som blandt de kristne har været mange, som af
mange årsager har haft såre stor lyst til børn.
Så er det nu for det første min mening, at Ketura ikke
er Hagar; dernæst mener jeg, at Abraham ingenlunde må

1640

dadles, men at man skal tale herlig om ægtestandens kyskhed og rose den kærlighed, som Abraham havde til børn.
For han havde lyst og kærlighed til dem, for at derved husstanden, det borgerlige og kirkelige samfund kunne formeres. Om der nu end kommer nogen svaghed med, så er
den dog ikke det vigtigste.
Og jeg tænker, at Ketura var datter af en eller anden
from tjener, sådan som Eliezer. Hun var ingen ægyptisk
pige, heller ikke nogen kana’anæisk pige. For sådan lyder
ordet Ketura som om du ville sige, den nær forbundne: for
hun var en pårørende af Abraham, enten gennem hans tjenere eller gennem Lots familie.
Men hvorfor kaldes Ketura her Abrahams hustru, da
det dog sidenhen står, at Abraham gav medhustruerne gaver? Var hun nu en medhustru, hvordan kaldes hun da
hans hustru? Ovenfor i 16, 3 står en lignende måde at tale
på: Sara gav Abraham Hagar til hustru. Jeg overlader de
sproglige stridigheder til de sprogkyndige; latinerne forstår ved pellex en kvinde, som føjes til en mand, der allerede har en ægtehustru, og havde mange sådanne medhustruer. Men konkubine kaldes den, som en sådan mand
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har, der ikke er gift eller lever uden for ægteskab, og holder sig til; en sådan er hverken en medhustru eller en ret
ægtehustru; og en sådan konkubine havde Augustin.
Men tiden forandres også menneskers love og skikke;
derfor må man give agt på, hvordan her i denne henseende
navnene er at adskille for Moses’ lov. For det ord hustru
har flere betydninger. Abraham havde aldrig to hustruer.
Lemek var den første, som havde dette; men om Abraham
siges der, at han kun havde én, og dog var der to.
Det latinske ord uxor betyder egentlig og først en sådan kvinde som er fri og hvis børn er arvinger til hele godset. En sådan er Sara. I uegentlig betydning derimod er det
en sådan, som er træl, hvilken vel føder børn men ikke arvinger. Moses forandrede sidenhen alt. Jakob havde fire
hustruer, og de to tjenestepiger bragte ham også arvinger.
Men her betyder hustru en sådan, som er fri og føder børn.
Dernæst betyder det også en sådan, som er træl, hvilken
ganske vist føder børn, men ikke arvinger. Ketura er Abrahams hustru og er dog kun en medhustru, som sidenhen
følger i teksten, og i 1 Krøn 1, 32 nævnes Keturas, Abrahams medhustrues sønner. Det hedder på hebraisk pilegesch, hvoraf det latinske ord pellex kommer. Derfor lader
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det til, at denne kvinde Ketura var en tjenestepige eller
træl, fordi hun regnes blandt medhustruerne. Hun regnes
ikke for frue i huset eller for arving, men tages kun, for at
hun skal blive moder og føde børn. Sådanne kvinder er
ikke de rette, frie ægtehustruer eller fruer i huset.
Navnene på Keturas børn er for en stor del gået tabt.
Midjan prises sidenhen i Den Hellige Skrift. De andre er
uddøde og omtales slet ikke, som jo Skriften viser, at tjenestepigens børn er trælle og ikke forbliver i huset. Es. 60,
6 omtaler median og Epha, som boede i Det Klippefulde
Arabien, henimod Egypten, og havde ejet en stor del af
Det Rige og Lykkelige Arabien. Midjan ligger henimod
Det Røde Hav; Epha er en del af Det Rige og Lykkelige
Arabien, og har sit navn af denne stamfader.
Sådan er nu dette den hellige mand Abrahams nye og
andet ægteskab, om hvilket man især skal mærke dette, at
Gud derved priser børneavlingens gerning, og derved møder kætternes forargelse og vildfarelse, som fordømmer
det andet ægteskab. For alt dette skrives til ægtestandens
ros og ære, i hvilken Gud tilsigter børneavling og dernæst
kyskhed, som to stykker pryder ægteskabet. For hvor børneavlingen er, der er den højeste velsignelse; men får man
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ingen børn, så må dog den ægteskabelige kyskhed prises.
Og dette er en nyttig og nødvendig lære mod kætterne,
som kun bifalder det første ægteskab eller det, som er
frugtbart, ligeledes mod dem, som vil, at lige skal komme
sammen med lige i denne stand, så en gammel mand skal
tage en gammel hustru. Men vi skal give agt på disse to
stykker, hvorom jeg har talt, og om manden lader sig nøje
med sin hustru, hun være som hun være vil, og lever ærbart og kysk med hende.
v5-6. Alt, hvad Abraham ejede, gav han Isak; men sine medhustruers sønner gav Abraham gaver, og endnu mens han levede,
sendte han dem østpå, til Østlandet, væk fra sin søn Isak.

Nu siger den hellige fader verden godnat og gør sit testamente med et godt fredeligt hjerte. For han agter døden lig
med livet. Men vi belæres ved dette eksempel om, at man
skal drage omhyggelig omsorg for, at vi i god fred kan sige
dette liv farvel, og at vi ikke skal efterlade os nogen årsag,
hvoraf der kan opstå tvist og kiv om vort gods og vor ejendom. Mens Faderen endnu er i live, skal børnene eller arvingerne forvisses om, hvor meget der tilkommer enhver
af arven, enten efter testamentets indhold eller ifølge lovens lydende.
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Sådan lader Abraham de børn, som han havde med
medhustruerne, fare bort med sine gaver og sender dem til
Orienten. Nogle af dem kom til Indien; de navne, som her
sættes, er navne på det klippefulde og det lykkelige Arabien. Til de egne, som dengang endnu var øde og udyrkede, sender han dem, da han havde givet enhver sin gave,
men Isak sætter han alene til arving. Dette skal man mærke
for kætternes skyld, som enten forvirrer eller fordømmer
det daglige livs gerninger. Mens Abraham endnu levede,
forordnede han det sådan med velberåd hu, for at ingen
efter hans død skulle have årsag til at kives eller at trætte.
Men Abraham har også vist os såre mange og store
velgerninger, for vi har af ham hele Den Hellige Skrift. I
begyndelsen har vel Adam mundtlig prædiket for patriarken Noa læren om Gud og den rette gudstjeneste, og Noa
igen for Abraham og overleveret ham den, sådan at den
gik fra den ene til den anden; dog er det min tro, at Abraham samlede en bog eller en kort historie fra Adam indtil
sin tid, men til sidst efter at han havde efterladt sig afkommet eller sin søn Isak, af hvem Kristus skulle fødes, dernæst også vel havde beskikket og ordnet kirken og husvæsenet, farer han bort fra dette liv og siger verden godnat.
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v7–10. Dette er tallet på Abrahams leveår: 175 år. Abraham
døde i en høj alder, gammel og mæt af dage, og gik til sin slægt.
Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på
hittitten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. Det var den
mark, Abraham havde købt af hittitterne. Dér ligger Abraham
og hans kone Sara begravet.

Abraham var hundrede år fremmed i landet Kana’an, efter
at han i sin alders femoghalvfjerds år var draget fra Ur i
Kaldæa. Men hvad Herren ovenfor i 15, 15, havde sagt til
Abraham: Du skal fare til dine fædre med fred, du skal
blive begravet i en god alderdom, om denne opfyldelse
skrives her på dette sted. Han opgav ånden, siger Moses,
og døde. Dette tjener til vor trøst. For det er ikke skrevet
for oksernes eller andre ufornuftige dyrs skyld. Han opgav
ånden, siger Moses, som et andet menneske og døde. Se,
en sådan stor mand, fuld af alle dyder, en forjættelsens,
troens, Guds børns og alle folkeslags fader, han dør som
vi. Han dør, men i en god, mild, rolig alder, da han er gammel og træt og mæt af livet.
Derfor er dette den første tekst i hele Den Hellige
Skrift, der vidner om, at de helliges død er rolig og stille,
dertil også kostelig for Herren, og at de ikke smager dø-
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den, men stille kan sove hen. Denne tekst har profeten Esajas også læst og omhyggelig udviklet den. Deraf er sådanne trøstelige sprog kommet som 57, 2: ”De går ind til
freden, de hviler på deres leje, de der fulgte den rette vej.”
De retfærdige og fromme er for verden foragtede, og
deres død synes at være såre sørgelig; men de sover en kostelig og såre mild søvn. Når de ligger til sengs og dør, dør
de dog ikke anderledes end om der sagtelig kom en søvn
over dem på alle deres lemmer og sanser, for de er i forvejen ydmyget ved mange slags anfægtelser og er blevet fredelige og stille, så at de siger: Kære herre Gud, jeg vil
gerne dø, om det behager dig. De forfærdes ikke for døden, sådan som de ugudelige gør, som skælver og kommer
i gruelig angst, når de skal dø. Dette tjener til at opvække
os til at lære at være lydige mod Gud, når han henter os fra
denne jammerdal, så vi da kan sige: jeg vil ikke begære at
leve en time længere, kære herre Jesus Kristus, kom du,
når du vil; ligesom Abraham dør, da han var mæt af livet
og vel tilfreds med døden.
Men hvor drog Abraham hen? Moses siger: han blev
samlet til sin slægt. Er der da endnu folk til efter dette liv?
For sådan lyder ordene, som om han var draget fra et folk
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til et andet, fra en by til en anden. Det er nu et herligt og
mærkeligt vidnesbyrd om opstandelsen og det kommende
liv, som man til trøst skal foreholde alle dem, som tror på
Gud. For skønt der i Det Nye Testamente foreholdes
endnu herligere og klarere vidnesbyrd, så er det dog alligevel umagen værd at se, hvad de hellige fædre i Det
Gamle Testamente havde og hvad de troede. Vi har nåde
og gave, dertil en åbenbar og mangfoldig erkendelse af døden og livet, al den stund vi er visse på, at vor frelser Jesus
Kristus sidder ved Guds faders højre, og venter på os, når
vi skilles fra dette liv. Når vi nu farer bort fra dette liv, så
kommer vi til vore sjæles tilsynsmand, der tager os i sine
hænder; han er vor Abraham, i hvis skød vi er, han lever,
ja regerer evindelig.
Om fædrene må man tale anderledes, og vor trøst er
langt herligere og rigere, skønt de også havde vidnesbyrdet og trøsten om det evige liv og de dødes opstandelse,
som Moses her vidner, at Abraham blev samlet til sine
folk, ligesom han ovenfor i 15, 15, i forjættelsen også
hørte, at han skulle fare til sine fædre. Og dette er de to
første tekster i hele Den Hellige Skrift, der taler om de
døde efter dette liv. Ovenfor i kap. 5 siges der om alle: Han
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døde, med undtagelse af Enok alene, hvem Gud tog; men
om Abraham siges der, at han skulle fare til sine fædre og
blev samlet til sine folk.
Disse Helligåndens ord er ingenlunde forgæves ord,
siges heller ikke til ufornuftige dyr, som jo ikke drager til
sine fædre og til sine folk, men siges til mennesker og vidner om, at der efter dette liv er et andet og bedre liv, ja at
der også før Kristi komme var et folk, som boede i de levendes land, og til hvem de fromme forsamlede sig fra
dette liv. Dernæst har fædrene deraf forstået artiklen om
opstandelsen og det evige liv, og ordene i begge tekster er
sat ret ligefrem og eftertrykkelig. Du skal samles til de andre hellige, som er døde før dig. Derfor lever fædrene og
er folk, som ikke siges om de ugudelige, men kun om de
retfærdige og hellige.
I 1 Kong 2, 2 taler David på en anden måde, idet han
siger: jeg går bort ad al jordens vej. Men Moses har sidenhen beholdt den samme måde at tale på, idet han om Ismael, Isak og Jakob har sagt: han opgav ånden, og blev
samlet til sine folk. Derfor har fædrene af disse Skriftens
vidnesbyrd sluttet, at der var et andet liv, og at de hellige
ikke dør og forgår som de ufornuftige dyr, men samles til
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folket i de levendes land. Og dette er også grunden, hvorfor de så hæderlig begraves af sine børn, hvilket man ikke
plejer at gøre med ufornuftige dyr, nemlig på grund af det
sikre håb, i hvilket de forventede et andet liv.
Derfor tjener alt dette til vor trøst, så vi ikke skal forfærdes eller være så heftig bange for døden, som de andre,
der ikke har noget håb. For dem, der tror på Kristus, er
døden ikke bitter eller tung, som den er for de ugudelige,
men er en forandring, hvorved dette elendige og usle liv
forandres til et roligt og saligt liv, hvilken artikel vi skal
holde for ganske vis, nemlig at vi ikke drager fra et roligt
liv til et elendigt, men fra jammer og trængsel til ro og
fred. For havde fædrene længe før Kristi komme denne
trøst af så få vidnesbyrd i Skriften, er det da ikke langt rimeligere, at vi skulle holde fast ved og bevare den, som vi
nu har langt rigeligere?
Kristus har sidenhen i evangeliet kaldt det Abrahams
skød, til hvilket Lazarus og alle andre hellige forsamledes.
Forklaringen og beskrivelsen deraf, eller hvad, hvordan og
hvor det er, derom overlader jeg det til enhver at have sin
mening efter sin forstand, og vil intet bestemt slutte
derom, da også Augustin siger, at han ikke véd dette. Men

1650

deri gør vi ikke ret, om vi i Det Nye Testamente beholder
Abrahams skød. For ligesom der før Abrahams død intet
Abrahams skød var, sådan er der heller ikke længere noget
efter Kristi komme. Derfor antager jeg nu intet Abrahams
skød længere, tror også, at der intet sådant sted er, hvori
Abraham holder os, ligesom i et skød; men Abrahams
skød, hvori han holder og har optaget alle hellige, der er
døde indtil Kristi død, er den forjættelse, som er givet ham:
i dit afkom skal alle folk på jorden velsignes. 1 Mos 22,
18.
Sådan var også Adams skød den forjættelse, som blev
givet i Paradiset, 1 Mos 3, 15: kvindens afkom skal knuse
slangens hoved, og de, som er faret bort fra dette liv i troen
på denne forjættelse, er også blevet salige. For Guds ord
er videre og større end himmel og jord. Derfor er Abrahams skød forjættelsen om den kommende Kristus, hvilken forjættelses fader Abraham var, men den er nu blevet
forandret til det ord, som vi har om Kristus, der er blevet
åbenbaret i kødet, og den, der vil tro anderledes, er en jøde
og fordømt.
For Abrahams skød er efter Kristi opstandelse blevet
ophævet, og et bedre skød er kommet i dets sted, nemlig
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Kristi skød. For når vi farer fra dette liv, bliver vi optaget
i Kristi skød, og ligesom fædrene døde i troen på den Kristus, der skulle komme, og sådan blev samlede i Abrahams
skød, det er i håbet på den kommende frelser, sådan må vi
dø i troen på den herre Kristus, vor frelser, som allerede er
kommet, og forsamles efter dette liv i Kristi skød, der for
os er blevet menneske, har lidt, er korsfæstet og atter opstanden fra de døde, hvorfor vi ikke længere har noget at
gøre med Abrahams skød.
Dernæst kan man ved denne tekst gøre et spørgsmål:
Hvordan er sjælenes tilstand efter dette liv? Legemet rådner og fortæres af orme, men hvordan det går med sjælen
før den yderste doms dag, derom spørger man. Og jeg berører denne sag, for at afskære og forebygge de andres vilkårlige spørgsmål og tvistigheder derom. Men på dette
spørgsmål er der et såre enfoldigt svar, som Kristus foreskriver os i Matt 22, 32, hvor han siger: Gud er ikke de
dødes, men de levendes Gud. Deraf er vi jo visse på, at
sjælene lever og sover i fred og slet ikke lider nogen pine
eller plage.
Og det samme bevises af mange sprog i Den Hellige
Skrift, at vi nemlig ikke dør, men lever efter døden,
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hvorom flere sprog hos profeten Esajas ganske klart vidner, såsom kap. 57, 2: De retfærdige går ind til freden, de
hviler på deres leje, de der fulgte den rette vej.” Dette er
såre herlige ord, som klart vise, hvordan det står til med de
døde efter dette liv. De går ind siger han, ikke i døden,
Skærsilden eller i Helvede, men med fred, og hviler sig i
sine sovekamre. Og det er en stor trøst, at han siger, at de
retfærdige samles fra det onde. Sådan skal også vi dø i
fred, før ulykken og elendigheden bryder løs over Tyskland.
Sådan stemmer profeternes vidnesbyrd og ord overens
med denne tekst, hvori Moses siger, at Abraham blev samlet til sine folk, og vi må ikke tvivle på disse vidnesbyrd,
for Den Hellige Skrift lyver eller fejler ikke. De hellige ligger og hviler mildt i fred, hvilket også stemmen fra himlen
bevidner i Åb 14, 13: Salige er de døde, som dør i Herren;
ja Ånden siger, at de skal hvile fra deres arbejde.
Denne hvile blev dengang kaldt Abrahams skød, og i
begyndelsen før Abraham for Adams skød, for de hellige,
som troede forjættelsen om Kristus, døde alle, idet de afløstes fra den jammer og det arbejde, som de havde i dette
liv og gik ind i sine sovekamre for at sove og hvile der i
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fred. Dette er alt sammen sandt og rigtigt og stemmer
overens med Skriften og med Kristi ord i Matt 22, 32: Gud
er ikke de dødes men de levendes Gud.
Men nu opstår her endnu et andet spørgsmål, nemlig,
fordi det er vist, at sjælene lever og er i fred, hvordan dette
liv og denne hvile er beskaffen. Men dette spørgsmål er
for dybt og vanskeligt, til at vi skal kunne gøre os bestemte
og sikre tanker derom. For Gud har ikke villet, at vi skulle
forstå det i dette liv. Derfor skal vi lade os nøje med den
erkendelse og vished, at vi véd, at sjælene ikke på den
måde forlader legemet, at de skulle komme i fare, i Helvedes kval eller pine, men at der er beredt dem et sovekammer, hvori de sover og hviler i fred.
Men der er en forskel mellem søvnen og hvilen i dette
liv og i det kommende. For når et menneske i dette liv er
blevet træt af det daglige arbejde, går han, når natten kommer, ind i sit sovekammer i fred for at sove der, og har sin
nattehvile og véd slet ikke af nogen ulykke eller skade, det
være med ild eller mord. Sjælen derimod sover ikke sådan,
men våger og har sine syner, nemlig samtaler med englene
og Gud. Sådan er søvnen i det kommende liv dybere end i
dette liv, og dog lever sjælen for Gud. Med denne lignelse
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om et levende menneskes søvn lader jeg mig nøje. For
over et sådant menneske er der fred og ro, og han mener,
han næppe har sovet en time eller to og ser dog, at sjælen
sover sådan, at den alligevel også er vågen.
Sådan går sjælen efter døden ind i sit kammer og til sin
fred, og idet den sover, føler den ikke sin søvn, og dog
holder Gud sjælen vågen. Sådan kan Gud vække Elias,
Moses osv., og styre dem sådan, at de lever. Men hvordan
går det til? Det véd vi ikke; vi lader os nøje med lignelsen
om den legemlige søvn, og at Gud siger, det er en søvn, ro
og hvile. Den, der sover en naturlig søvn, véd intet om,
hvad der foregår i hans nabos søvn, og dog alligevel lever
han, skønt han imod livets natur intet føler i søvne. Just
sådan går det også til i hint liv, men på en anden og bedre
måde. Ligesom derfor moderen bærer sit lille barn ind i
sovekammeret og lægger det i vuggen, ikke for at det skal
dø, men sove og hvile sagtelig, sådan gik før Kristi komme
og meget mere nu, da han er kommet, alle de troendes
sjæle hen i Kristi skød og er endnu dér.
Man har også tvistet om sjælenes opholdssteder. Augustin siger i skriftet til Laurentius, at disse opretholdssteder er skjulte, og disse er hans ord der: Tiden imellem
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menneskets død og den sidste opstandelse holder sjælene
i nogle skjulte opholdssteder, eftersom enhver sjæl enten
fortjener hvile eller elendighed for det, som den fortjente i
kødet, mens den levede. Her mærker man den menneskelige forstands svaghed, men man skal se hen til Guds ord
og hans almagt; for kan Gud afmåle himmelen med udspændte fingre og fatte jordens støv med en tønde, som der
står i Es 40, 12, så er hans ord sandelig langt større og har
videre omfang. Hans ord er uendelig stort og vidt. Derfor
er sjælenes opholdssted Guds ord eller de guddommelige
forjættelser, i hvilke vi hensover. Det synes vel simpelt og
ringe, når det udtales gennem menneskets mund, men når
vi griber det med troen og hensover i ordet, da kommer
sjælen til et uendeligt rum.
Dette har jeg sagt, for at forebygge de unyttige og forgæves tanker om disse spørgsmål; for det er mere end nok,
at vi véd, at vi med sikkerhed og ro farer fra dette liv hen
i Kristi skød. Dvs., når vi med troen holder os til ordet og
forjættelsen, så undgår vi dette livs trængsel og elendighed
og kommer til evig fred og hvile, som Kristi ord lyder i
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Joh 8, 51: Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis nogen holder mit ord, skal han ikke se døden evindelig. Deraf følger
det jo, at han må være i et evigt liv.
Her må man også revse papisternes dårskab, som har
opdigtet fem slags steder for sjælene efter døden. Det første, Helvede, for de fordømte; det andet for de udøbte
børn; det tredje Skærsilden; det fjerde fædrenes skød. I Det
Nye Testamente har de dertil føjet Paradiset på grund af
ordet i Luk 23, 43: I dag skal du være med mig i Paradis.
Det femte sted kalde de den åbne himmel.
Det første sted, siger de, er for de fordømte, hvilket er
den evige ilds pine og kval. Men om sjælene pines straks
efter døden, kan jeg ikke med vished sige, skønt den rige
mands eksempel i Luk 16, 23 antyder det. Men i 2 Pet 2,
4 står et ord, som er lige derimod, at han nemlig om de
onde engle siger, at de forvares til dommen, og Paulus’ ord
i 2 Kor 5, 10 lyder også derimod, idet han siger: Vi skal
alle åbenbares for Kristi domstol, så at enhver kan få igen
efter det, som er sket ved legemet, efter det, som han har
gjort, enten godt eller ondt. Derfor synes det, at også de
sover eller hviler. Men jeg kan intet sige derom.
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Det andet sted er for de børn, som ikke er blevet døbt;
om dem siger de, at de ganske vist er fordømt, men de lider
ingen pine af ilden eller af ormene, men de må alene undvære at se Guds åsyn. Det lys, siger de, har de ikke, at de
ser Gud og englene, men pines dog ikke.
Den tredje kreds er Skærsilden, hvori hverken de fordømte eller børnene kommer, men de, der ganske vist tror,
men dog ikke har fyldestgjort for sine synder. Disse sjæle
forløses med den papistiske aflad, og deraf er afladens
uterlighed og hele den papistiske religion kommet.
Det fjerde sted kalde de fædrenes skød; til dette sted,
siger de, fór Kristus ned og sønderbrød det og forløste
fædrene, vel ikke fra Helvede, men fra denne kreds, idet
de blev plaget ved stor længsel og forventning efter den
Herre Kristus, for nogen anden pine eller plage led de ikke.
Med sådanne løgne har papisterne opfyldt kirken og al
verden, men vi støder det ganske omkuld og siger, at de
udøbte børn ikke har nogen sådan kreds. Men hvordan det
går dem, eller hvad der skal ske med dem, det overlader vi
til Guds godhed. de har ikke troen og dåben, men om Gud
antager dem på en særlig måde og giver dem troen, står
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ikke skrevet i Guds ord, og vi tør heller ikke tænke os noget bestemt derom. At være berøvet synet af Gud er Helvede selv. De indrømmer, at de har vilje og forstand især
på synet af Gud og livet, men det er løgn.
Og især er det idel løgn med Skærsilden, for den er
grundet på idel ugudelighed og vantro; for de fornægter
den lære, at troen alene gør salig, og sætter fyldestgørelse
for synden som salighedens årsag. Den, der derfor er i
Skærsilden, han er i Helvede selv; for han tænker sådan:
jeg er en arm synder og skal gøre fyldest for min synd;
derfor vil jeg gøre et testamente. Jeg vil give en vis sum
penge til kirkers bygning for derved at erhverve mig munkes og messepavers bøn og offer for de døde. Sådanne folk
dør i troen på sine gode gerninger og kender intet til Kristus, ja de er ham fjendske. Men vi dør i troen på Kristus,
der er død for vor synd og har gjort fyldest for os. Han er
mit skød, mit Paradis, min trøst og mit håb.
Om fædrenes sted eller kreds har de ikke talt rettelig.
De skulle hellere have kaldt den Abrahams skød, det
havde været bedre. For de, som er født før Kristi komme,
de er blevet frelst og salige i ordets forjættelse, hvori de
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levede i dette liv, og når de er døde, er de også gået til livet
og ret blevet levende.
Men dette er meningen af Kristi ord, som han talte til
røveren på korset i Luk 23, 43: I dag skal du være med
mig i Paradis, dvs. i mit skød: Hvor jeg er, skal du også
være. Her er Himmel og Paradis det samme, kun at de hellige har ro og fred, men endnu ikke riget. Kristus er i Himlen eller i Paradiset for at regere, dømme og styre sin kirke,
sende sine engle til dens tjeneste, uddele gaver blandt
menneskene, ophøje de elendige og fornedrede osv. For
han er altid virksom og hviler ikke, sådan som de hellige
gør, der sover, om hvilke der siges i Es 63, 16: Abraham
véd intet af os, og Israel kender os ikke. Derfor er der en
stor forskel mellem de hellige, der sover, og Kristus, der
hersker og regerer; de sover eller véd ikke, hvad der sker,
og hviler alligevel.
Men når de ugudelige dør, hvad enten de er bortgået
før Kristi komme, eller de farer bort den dag i dag, nu da
Kristus er kommet, går de lige til den evige fordømmelse;
men om fordømmelsen begynder straks efter døden, kan
vi ikke vide, fordi der står skrevet i Rom 14, 10, at vi alle
skal fremstilles for Kristi domstol, og at de, som har gjort
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godt, skal gå frem til livets opstandelse, men de, som har
gjort ondt, til dommens opstandelse.
Derfor skal vi vide at erindre os, at efter Kristi komme
er Abrahams skød ophørt, og forjættelserne om den kommende afkom alle sammen opfyldt. Nu har vi andre forjættelser, som er langt større, som Guds søn har givet os
ved sin lidelse og opstandelse, og de, der ikke tror disse,
bliver evig fordømt. Men hvordan det går med dem, som
bliver fordømt i Det Nye Testamente, derom kan jeg intet
sikkert sige, det lader jeg blive stående på det uvisse. Men
om de fromme er det vist, at de lever og går ind til fred,
hvorom vi har langt flere og klarere eksempler og vidnesbyrd i Det Nye Testamente af Kristi og apostlenes prædikener, end fædrene havde, som kun havde nogle få sprog,
hvori opstandelsen og det evige liv åbenlyst blev lært. Det
ord i Visdommens Bog 3, 1: ”De retfærdiges sjæle er i
Guds hånd, og pine skal ikke røre dem”, er taget fra profeten Esajas.
Men dette er både fædrenes og vor fælles og samme
tro, at der efter dette liv er et andet og bedre, og om de
kristne i et så stort lys ville tvivle derpå, var det den største
skam. Lad os derfor antage denne lære og hænge ved den
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med fast hjerte, som af Guds store nåde er os åbenbaret i
mange klare vidnesbyrd.
For der kommer nu en såre ond, fordærvelig tid, og der
opstår nu mange livsnydere, som er et sikkert tegn på stor
forvirring og uorden i alle ting og på, at Guds domme nærmer sig. For hvortil behøver jeg Guds og Kristi erkendelse,
hvis jeg ikke tror et kommende liv og de dødes opstandelse? Eller hvordan kan jeg da mene, at der er en Gud,
som vil straffe de onde og gøre de fromme godt? For nægter man det kommende liv, da borttager man ganske Gud,
og da ville vi blive hest og ko ganske lige, som ikke bryder
sig hverken om død eller liv. Dette kan man mærke på livsnyderne, for hvem det nu er latterligt og et tomt snak alt,
hvad de hører, enten når Gud forjætter noget eller han truer
med straf, men vi kristne skal fly denne gruelige tryghed
og holde os fast til vidnesbyrdene om det evige liv og om
opstandelsen, sådan som de fra verdens begyndelse stedse
er blevet åbenbaret og lært i Skriften.
Moses beskriver Abrahams død kun med to ord, som
begge betyder at dø: han opgav ånden, siger han, og døde.
Ovenfor i kap. 7, 21 står der om Syndfloden: så omkom
alt kød, som krøb på jorden. Dér har han brugt det første
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ord gava; sidenhen, hvor han taler om Jakob i 1 Mos 49,
33, står kun det andet ord: han opgav sin ånd og blev samlet til sin slægt. Her derimod sætter han begge ord sammen, og jeg tror, at dette er forskellen: med det første ord
har han villet betegne et døende menneskes tilstand, når
det ligger i de sidste trækninger. Som om han ville sige:
han var meget syg, lå til sengs, kæmpede med døden, så
der ikke længere var noget håb om liv, men dog var han
endnu ikke død. Derfor oversætter jeg det: Abraham blev
svag og døde, dvs. Han lå i de sidste trækninger og kæmpede med døden, kort derefter døde han og gik til det evige
liv.
Og dette har Moses villet fortælle så omhyggelig os til
trøst, for at vi skal vide, at Abraham gik bort fra dette liv,
ligesom andre mennesker også går bort, og at han slet ikke
havde noget særligt fortrin frem for andre folk, men led
den samme død, som er fælles for alle andre mennesker.
Fordi nu dette siges om de største og helligste mænd, skal
vi også have tålmodighed og finde os i den stand, hvori
alle mennesker uden undtagelse er, og skal med samme
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tålmodighed, tro og håb berede os på et bedre liv, til udgang fra dette nærværende elendige liv og til den kommende udødelighed.
Så har vi nu begravet den hellige patriark Abraham, og
det er såre nyttigt og godt, at hans ihukommelse stedse forbliver i kirken på grund af forjættelsen om det kommende
afkom, som blev gentaget og forklaret for ham, dertil også
for Abrahams tros skyld og for mange slags såre skønne
eksempler på mange dyder, som var hos ham. Og at vi nu
må beholde alt dette i frisk ihukommelse, være taknemmelige derfor og sådan efterfølge det, dertil hjælpe os Kristus
Jesus, Guds søn, der sidder ved Faderens højre og giver
mennesker gaver for derved at samle og opretholde sig en
kirke. Ham være lov og pris med Faderen og Helligånden
i evighed, amen!
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