Martin Luthers udlægning
af Første Mosebog
TREDJE BIND AF BOGUDGIVELSEN
KAP. 25,11 - 36

Femogtyvende kapitel
v11. Og det skete efter Abrahams død, at Gud velsignede Isak,
hans søn; og Isak boede ved den kilde, som kaldes den levendes, som ser mig.

Moses fortæller kort om Isak, nemlig at Gud velsignede
ham efter hans faders død; men han afbryder snart igen og
fuldender i korthed, hvad der endnu er at sige om Ismael;
men velsignelsen lader han bero til sit sted. For det varede
dengang endnu tyve år, i hvilke Isak levede med sin hustru
Rebekka uden børn, så han ikke kunne blive fader ved naturlig kraft, men med gråd og ydmyg bøn fik børn og arvinger af Gud.
Men det er en forunderlig ting, når du vil sammenholde det med, hvad der fortælles ovenfor i 24, 60. For
Abrahams tjener bejlede med stor stads og herlighed til en
pige for Isak, hvilken han kunne tage til hustru, og ved
Guds forsyn blev også denne pige forenet med ham i ægteskab, med sådant stort håb og forventning, at hun blev
betragtet som den, der skulle blive moder til utallige børn.
For hvordan kunne vel Isak andet end håbe derpå, hvem jo
hans hustru blev tilført ved Guds forsyn og ved en så from,
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hellig fader, dertil også ved en såre tro tjener og endelig
ved englens tjeneste?
Dog havde han alligevel i tyve år Rebekka uden børn.
Men hans fader var endnu i live, og uden tvivl har de vel
begge hjertelig ønsket barn, sukket derefter og bedt derom.
Og måske dette har været årsagen til, at Abraham tog Ketura til hustru, da han så, at det varede så længe, før Isak
fik afkom. Men dette vil jeg ikke sige forvist. For disse
hellige mænd, der blev øvede ved så mange slags anfægtelse, vænnede sig ved sådan lang øvelse til at vente på
Herrens hånd, og Gud har fremstillet dem for os, som eksempler på den rette, sande gudsdyrkelse, hvilken især og
i sandhed ikke består i ydre ofre og gerninger, men i tro,
håb og kærlighed til Gud.
Fornuften indbilder sig, at man må tjene Gud og forsone ham ved legemligt offer eller andre øvelser, som er
optænkt af mennesker. Men fædrenes eksempler viser, at
dette er den fornemste og højeste gudstjeneste, at man bier
på Gud. Og det er også troens rette nytte og rette, egentlige
øvelse. For troen henvender os først til det usynlige, når
den tilholder os at antage de ting, som man ikke ser for
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sine øjne; og det kan vi vistnok nogenlunde tåle; men hjertet føres ikke alene hen til det usynlige, men opholdes
også, og hjælpen udhales. Ligesom Abraham ovenfor ventede 25 år, før en søn fødtes ham, og Isak må i 20 år være
uden børn. Men det tredje og allertungeste er dette, når der
efter opsættelsen og den lange ventetid endnu følger noget, som synes og lader til at være ganske imod al rimelighed. Den, der da kan bie og vente, håbe på det, som forhales, og elske det, som er ganske imod al fornuft, han skal
til slut erfare, at Gud er sanddru og trolig holder sin forjættelse.
Men dette er ikke kødets gerninger, eller den menneskelige fornufts, eller munkenes og hyklernes, for hvem al
forhaling er for lang og fortrædelig; for hvad de beder om,
vil de have straks og forlader sig ikke på Gud uden alene i
de ting, som er forhånden, men ikke i det, som endnu udebliver. Men Gud vil have, at det, som han forjætter, skal
være usynligt og urimeligt, så vi på denne måde skal prøves og øves og lære, at dette er den rette, sande gudsdyrkelse og Gud allermest tækkelig, at man bier på ham.
Deraf kommer det, at i Salmerne disse formaninger er så
almindelige, som i Sl 27, 14: Bi på Herren, vær frimodig
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osv. Og profeterne foreholder også bestandig det samme,
som om de ville sige: Vent og tro dog.
Men denne lære bespottes af verdsligsindede mennesker, ligesom deres spottende ord gengives i Es 28, 13: bud
efter andet, bud efter andet, linje efter linje, linje efter
linje, lidt her, lidt der; for sådan foragtede de også dengang læren og trøsten om tro og tålmodighed som noget
unyttigt og usikkert. Men nu er det dog vist, at det, hvorom
man beder, eller som forjættes, allerede er i sandhed til
stede, når vi begynder at bede og tro, som ordet lyder i Es
65, 24: og det sker, før de råber, da vil jeg svare: når de
endnu taler, da vil jeg høre. Det er sandelig vist og sandt.
Men når det menneskelige hjerte endnu er i anfægtelse
og fare, kan det næppe nøjes med denne trøst; for sådan
plejer det bestandig at ængste sig og klage: hvordan skal
det gå? Når skal det ske? Når skal det ske? Derfor svarer
jeg: Vent, vent. Men når det endnu forhales længere, og
hjertet atter spørger: skal det dog ikke endelig engang ske?
Da skal du sige: jeg véd ikke at give dig andet råd, end at
du er tålmodig og bier endnu længere, et, to, tre år. Herren
skal visselig komme med sin hjælp og ikke forhale den.
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For det er vist og sandt, og det er vor Herres måde, at
han plejer at forhale hjælpen og trække den i langdrag,
men dog sådan, at han i nøden kommer og kommer snart,
som man kan se i Israels folks underfulde forløsning, da
de blev førte ud af Egypten. Folket havde ventet i lang tid,
belæsset med tung trældom, og Herren havde altid forhalet
hjælpen; men da de var blevet ført til den yderste fare for
legeme og liv og så døden for sine øjne på alle kanter, da
siger Herren til Moses: Hvorfor råber du til mig? 2 Mos
14, 15, og straks kommer frelsen, og Guds store gerninger
åbenbares dem. Men når den højeste nød ikke kræver det,
og besværet ikke er så stor, at vi ikke kan få råd derimod
ved menneskeligt råd, da forhaler Gud sin gerning og sin
hjælp.
Disse skønne herlige eksempler foreholdes os ved
disse hellige mænd, så vi skal lære, at den fornemste og
åndelige gudstjeneste ikke består deri, at man bygger kirker og får i stand mange ceremonier, hvilket alt sammen
er en børneleg, hvormed Gud lokker og drager os til sig,
ligesom han øvede jøderne på mange sådanne ydre måder,
som om han opdrog børn. Men fædrenes gudstjeneste er,
at de biede på Gud, som Job siger: om han end ville dræbe

6

mig, vil jeg dog håbe på ham. Og da Jakob sidenhen i 1
Mos 32, 24 kæmper med englen, holdt han sig med fast og
standhaftigt hjerte til forjættelsen. Men denne forjættelse
forhales længe, og hans tro anfægtes på mange slags vis;
dog stod hans hjerte sådan: jeg tror, at forjættelsen er sanddru; opfyldes den nu end ikke straks, så håber jeg dog
stedse på den; for kæmper han end med mig, vil jeg dog
elske ham. Sådanne ofre giver den sødeste og kosteligste
duft af sig for Gud og fryder til sidst menneskets hjerte
med evig glæde og salighed.
De derimod, som i nøden forsager og falder fra Gud,
berøver sig selv den evige salighed. Som Sirak siger i 2,
14: Ve jer, som har mistet tålmodigheden! Men den der
bliver standhaftig og beholder fortrøstningen og håbet, han
sejrer til sidst og får overhånd, Sirak 16, 13. Sådan biede
Noah hundrede og tyve år, og måtte imidlertid tåle spot og
hån af de ugudelige; men til slut druknede al verden ved
Syndfloden, mens han med sit hus frelstes på underfuld vis
og blev en retfærdighedens fader.
Derfor, siger jeg, skal man dyrke Gud med tro, håb og
kærlighed. De ydre ceremonier er kun øvelser for de rå,
enfoldige folk, hvorved de vænnes til gudfrygtighedens
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gerninger, som er langt højere; ligesom de små umyndige
børn først næres og underholdes med mælk og blød spise.
Men vi, som er sat til at styre og lære andre, skal lære, at
den rette, sande gudstjeneste ikke består i, at man ofrer
ufornuftige dyr, men at man holder fast ved Guds forjættelse og tror, at den er sand og ikke kan fejle. På sådan tro
og tillid følger da håbet, som påminder mig om, at jeg skal
vente, og at jeg har en nådig Gud. Men er jeg sådan standhaftig i nøden, da drukner Farao med al sin hær i havets
dyb, og den, som bliver fast i troen og er forblevet standhaftig, får en sådan udgang, som han håbede.
Sådan afbryder nu Moses den fortælling, som han påbegyndte om Isaks velsignelse. For når han siger, at Gud
velsignede Isak, skal man forstå det om troen og håbet, al
den stund der endnu kun viste sig det modsatte, og Isak i
hele tyve år ventede på børn, skønt der ikke var nogen
mangel hos ham i henseende til alder og naturlige kræfter.
Desuden var også Rebekka selv ung, skøn og i henseende
til sin alder duelig til at føde børn; dog forhaledes denne
forjættelse og forblev usynlig, indtil de næsten havde nået
tres års alderen, så faren for ufrugtbarhed nu lå nær forhånden. Da har vel Isak uden tvivl i sit hjerte betænkt og
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erindret, hvad hans forældre havde for bekymring i lignende fare for ufrugtbarhed, og har vel tænkt sådan: Se,
just den samme anfægtelse har nu truffet mig og min Rebekka, som forhen også plagede mine forældre, Abraham
og Sara, fordi alt synes at være mod al rimelighed og lige
imod forjættelsen; og dog besluttede han sig til at holde
fast ved den, efter sin faders eksempel.
Men dette sker, for at Gud skal kalde de ting, der ikke
er, som om de var. Rom. 4, 17. Sådan larmer og raser nu
til dags muslimerne og paven mod os med umenneskeligt
had og grusomhed; men indre fristes vor samvittighed på
mange slags vis og kæmper med frygt, vantro og skræk for
synden. Og vistnok har vi stærk trøst mod alt dette, nemlig
forjættelsen i ordet, den hellige dåb, Herrens nadver,
hvilke man skal gribe med fast tro og holde sig til. Men
jeg ser ikke syndernes forladelse, jeg ser ikke den evige
salighed, jeg ser ikke livet, men tror det kun og holder mig
sådan stedse oppe med håbet.
Og når troen anfægtes og bliver svag, det være nu ved
anfægtelse eller ved fald i synder og menneskelig skrøbelighed, så har jeg dog alligevel nøglerne (skriftemålet med
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absolutionen) at holde mig til. Jeg forbliver i den guddommelige forjættelse, om så end himlen skulle falde sammen
derved. Det er at dyrke Gud og opfylde det første bud; for
hvortil det tjener, ser man først i anfægtelsen, når man ikke
længere kan se forjættelsen; sagen går i langdrag for mig
og bliver til sidst ganske imod al rimelighed.
Men Djævelen handler og virker efter en anden og
modsat regel; for han plejer straks at være hos sine præster
og profeter, når de blot vil, og forhaler ikke det, som de
beder om og begærer. Sådan opvækker troldmændene ofte
pludseligt uvejr og torden. På den måde bedårer og fanger
Djævelen folk, for at de skal tjene ham med lyst, fordi han
straks hjælper og bønhører dem, og, hvad der er det værste, det ser ud, som om det skete ved Gud. Derfor skal man
omhyggelig lægge mærke til denne ulighed i Guds og Satans virksomhed. Gud vil have, at vi skal bie, som Sl 130,
5 siger: Min sjæl biede, og jeg håbede på hans ord.
Vil du dyrke Gud, så skal du tro, hvad der er usynligt.
Du skal håbe på det, som forhales, og skal elske Gud, selv
om han viser sig, som om han var din fjende og imod dig,
og sådan skal du holde ud indtil enden. Det mener Moses,
når han kalder det en velsignelse, nemlig at give Isak en
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hustru, og dog ikke lade ham få børn. Isak bad om en hustru for at udbrede og formere slægten, og fik det også.
Men han biede i tyve år uden børn, ligesom hans fader
Abraham også biede så mange år, før Ismael blev født,
som dog ikke var den søn, der var ham forjættet af Gud;
på Saras søn måtte han bie og vente endnu længere.
Om den levendes brønd, som ser mig, er der talt ovenfor. Da Hagar flygtede fra sin frue Sara, gik hun vild i ørkenen ved Be’ersheba, henimod Egypten, og gav der brønden navn, så Hagar for alle efterkommere skulle roses som
en herlig kvinde, af hvem brønden havde fået sit navn. For
hun siger: har jeg også hidindtil set efter den, som mig
ser? 1 Mos 16, 13. Dette mente Isak også blev ham til hæder, skønt Hagar kun var hans stedmor; derfor boede han
ved den levendes brønd, som ser mig. – men nu fuldfører
Moses først Ismaels historie.
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v12–16. Dette er Abrahams søn Ismaels slægt. Det var ham,
Saras trælkvinde, den egyptiske kvinde Hagar, havde født
Abraham. Dette er navnene på Ismaels sønner, nævnt efter deres slægter: Nebajot, Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish og
Kedma. Det var Ismaels sønner, og det er deres navne efter
deres bopladser og lejre, tolv høvdinge i deres stammer.

Denne Ismael beskriver nu Moses på en anden måde, end
han beskrev Isak, om hvem han sagde, at Gud velsignede
ham, men dog ikke fortalte velsignelsen. Men ovenfor
hørte vi en såre sørgelig dom over Ismael, nemlig at han
til sin faders sorg og mod hans vilje blev forstødt fra huset,
ikke alene ved moderens, men også ved Guds bud, og blev
kaldt en kødets og ikke forjættelsens søn. Det er såre hårdt
og tungt. Men på dette sted prises han nu, ikke alene i henseende til kødelig, men også til åndelig velsignelse.
Og i den kødelige velsignelse er han højere end sin
broder Isak, som såre forøgede anfægtelsen og bedrøvelsen for Isak. For denne har endnu ingen børn og måtte så
mange år vente på velsignelsen, idet han først fik børn, da
han var firs år gammel. Imidlertid skænkes der Ismael tolv
fyrster, længe før Isak avlede børn, og dog avlede hverken
han eller Abraham så mange fyrster. Men hans broder Is-
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mael, som var født af pigen, prydes med så stor og rig velsignelse, at han straks avler tolv fyrster, hvilke både Abraham og Isak så i live og i stor herlighed. For Ismael døde
48 år efter Abraham, og Ismaels børn blev straks til store
mænd og fyrster, før den velsignelse, som var Abraham og
Isak forjættet, endnu var begyndt.
Dette var sandelig en tung anfægtelse for troen, håbet
og kærligheden. For skulle ikke det anfægte et hjerte, hvor
gudfrygtigt og fromt det så end var, men især Isak, der troede Gud og hørte, at han var foretrukken for alle folk og
sin broder Ismael. For sådan blev det sagt i 1 Mos 21, 12:
i Isak, og ikke i Ismael, skal afkom kaldes efter dig, det
afkom, i hvilken al verden skal velsignes. Vistnok velsignede han også Ismael, idet han siger i 1 Mos 17, 20: han
skal avle tolv fyrster, og jeg vil gøre ham til et stort folk;
men alt det er intet imod det forjættede afkom at regne.
Men her ser det ud til, at alt dette er forandret og vendt
om. For Isak, som har den sande forjættelse, sættes bagefter Ismael, og Ismael, som dog alene har en legemlig forjættelse, kommer langt foran den anden og bliver en herre
over andre herrer, har tolv fyrster, mens Isak endnu lever
alene og uden børn i Be’ersheba, ligesom en uddød
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stamme. Derfor har han vel tænkt: o Gud! Er det din forjættelse og din sandhed? Sådanne tanker have været såre
skarpe brodde, som har ægget ham til fortvivlelse og vantro. Ligesom også Jobs hustru bebrejder sin mand, idet hun
siger: holder du endnu fast ved din fuldkommenhed? Velsign Gud, og dø! Job 2, 9. Dette havde man også kunnet
sige til Isak. For den, som forhen var foragtet og blev forstødt ud af huset, får den guddommelige velsignelse, som
er langt rigere og større, end både Isak og Jakob nogensinde fik den.
Sådan er dette underfulde beretninger og give de kødelige mennesker anledning til store forargelser. For alle
Guds gerninger stride lige imod forjættelsen, hvilken dog
alligevel forbliver aldeles sanddru og uforandret. Men
dette forarger folk, at den er usynlig, så den forhales og
ganske vendes om.
Derfor skal man lære Guds underfulde råd, hvormed
han styrer sine hellige, og de gudfrygtiges hjerter skulle
vænne sig dertil. Har du en guddommelig forjættelse, da
vil denne forjættelse desto mere skjules for dig, forhales
og vendes om til det modsatte, jo mere du elskes af Gud.
For hvis han ikke elskede dig så højt, ville han ikke lege
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sådan med dig, det er, han ville ikke sådan forhale sin forjættelse og hjælp og vende den om til det modsatte.
For det er det sikreste tegn på et faderligt hjerte, der
ligesom brænder af den store kærlighed, han nærer til dig.
Sådan gør også en legemlig fader, som elsker sit barn: han
leger med det, lover at give det gaver, men forhaler det og
anstiller sig, som om han ikke ville holde sin forjættelse.
Dette gør han, fordi han elsker barnet højt, og vil rigelig
give det, såfremt barnet også bier og kan tåle opsættelsen.
Sådan leger også Gud med os; men vi blive snart vrede og
utålmodige, selv for en ringe opsættelses skyld. For det,
som forjættes os, ville vi enten straks have for vore øjne,
eller også ville vi få det på en anden måde og vis, hvad det
så end skal være for en måde.
Derfor lære fædrenes eksempler os på denne måde,
hvad der er den sande gudsdyrkelse, nemlig en skøn, ren
tro, et fuldkomment håb og en standhaftig kærlighed,
hvorved vi forstå og fornemme, at Gud er nærværende og
nådig, selv om det synes os, at han står os imod.
Men i øvrigt lader det til, at Ismael har været en stor
teolog, som flittig har overvejet kraften og betydningen af
forjættelserne, som sandelig er store og herlige, og især
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det, at hans moder Hagar var værdig til at høre englen byde
hende at vende tilbage til hendes frue Sara og ydmyge sig
under hendes hånd, 1 Mos 16, 9. Alt dette har han vel prist
og talt herlig derom, ligesom ethvert land og enhver slægt
vil være herligere end de andre og alene vil regere verden,
men foragter de andre imod sig selv. Derfor har Ismael
flittig indprentet sig selv de forjættelser, som var ham givet, og har kunnet sige: jeg ser, at Herren er med mig og
har velsignet mig, også med åndelig velsignelse. Tillige
har han også beholdt og forøget den ydre gudstjeneste,
som han havde set i sin faders hus, og ved disse ceremonier var vel også nogle af hans børn og hans tjenestefolk
kommet til gudfrygtighedens erkendelse, ligesom også
mange af Kains slægt og efterkommere er blevet forsamlede til Adams rette, sande kirke, og der nu til dags også
altid forsamles mange folk til vor kirke og lille hob.
På samme måde holdt også mange af Ismaels hus sig
til den kirke og menighed, som var i Abrahams hus, især
Ismael selv, om hvem jeg tror, at han har gjort bod og sådan atter har omvendt sig til den rette, sande kirke og er
blevet delagtig i den, ikke af kødet, men af ånden; for efter
kødet blev han jo forkastet. Men i teksten prises han også
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i det åndelige. Sådan fortalte også Moses ovenfor v. 9, at
han med ærefrygt begravede sin fader Abraham, hvilket er
et bevis på, at han ikke var adskilt fra den kirke og menighed, som var i Isaks hus.
Derfor er det min tro, at han var from og gudfrygtig,
skønt han var en krigsmand, han gav også sine børn herlige navne. For kedar betyder en, som er sørgmodig, sur
og sort (sådanne som munkene er), ret som om han vil dø
af sorg. Og måske var den fromme mand også sørgmodig,
da han gav barnet dette navn. Tillige lyder det også sådan,
som om det skulle betyde et æresfrygtsbevis med knæfald,
eller en, for hvem man bøjede sig. Hvad jøderne have indført for løgne om dette navn, lader jeg være.
Men mig synes det, at man deraf kan slutte, at Ismael
flittig indprentede læren om Abrahams Gud og vænnede
sine børn og tjenestefolk til den rette gudsdyrkelse, som
han forhen havde set. Men som det plejer at gå, at den rette
gudsdyrkelse altid avler overtro, sådan have også hans efterkommere ladet den sande gudsdyrkelse fare og kun beholdt et ydre skin og hykleri; for er det første bud borte,
bliver der kun halm og tomme avner tilbage. Da sådan folk
i begyndelsen så, at Abraham ofrede på denne eller hin
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måde, priste Gud og takkede ham, antog de denne ydre
gudsdyrkelse, men glemte derved det første bud. Sådan
blive folk kun til fædrenes aber; for de efterfølge alene de
ydre gerninger, lade troen ganske ligge og agte den ikke.
Deraf er alt afguderi kommet. Hedningerne så, at
Abraham og de andre fædre vendte sit åsyn mod solens
opgang og tilbad dette skønne lyses skaber; dette ville de
også gøre efter, men beholdt kun de tomme skaller og mistede den rette kerne. Sådan gøre også sektånderne, de
tage imod ordet af os, men ikke i sandhed; for de misbruge
det til forfængelig ære, for kun at få den simple mand efter
sig.
Sådan kaldte ismaelitterne sig Guds børn og ville nu
til dags ikke kaldes hagarener, men Saracener, blot fordi
de har fulgt den ydre gudsdyrkelse og har skinnet deraf,
og på grund af den legemlige velsignelse, som araberne
endnu har, hvilke er ismaelitter, ligesom der ovenfor kap.
16, 12 blev sagt i forjættelsen om Ismael: hans hånd skal
være imod alle; for de har herredømmet over verden, roser
sig af, at byttet og rovet tilhører dem, og lever også af rov.
For skønt muslimerne, som er scyther, har indtaget Arabien og er herrer der, beholder de dog det arabiske sprog,

18

og dette bruges også mest ved det tyrkiske hof. Men fordum er de aldrig blevet overvundet, hverken af romerne
eller af perserne. Muslimen har ydmyget dem; men de deler dog herredømmet med ham. Sådan blev nu Ismael først
legemlig velsignet, da der blev født tolv fyrster af ham; nu
følger også den åndelige velsignelse.
v. 17. Dette er Ismaels leveår: 137 år. Så døde han og gik til
sin slægt.

Ismael levede 137 år; han blev født, da Abraham var seks
og firs år gammel, fjorten år før Isaks fødsel, og døde otte
og fyrre år efter Abraham. Men Isak levede længe efter
Ismael, og Ismael så alligevel Isaks børn, Jakob og Esau.
Men denne tekst angiver klart Ismaels åndelige velsignelse. For Moses bruger ganske de samme ord, som han
også brugte ovenfor (v. 8.), hvor han beskriver Abrahams
død; ikke en tøddel er forandret. Derfor bevidner han derved, at han var rettroende og gudfrygtig, idet han siger, at
han blev samlet til sine folk; det er, til det hellige folk.
Det hebraiske ord gava betegner, at en ligger til sengs
og stille og rolig opgiver ånden, som der ovenfor (v. 8.)
Står om Abraham, at da dødens stund nærmede sig, opgav
han ånden og døde i en god alderdom, uden rædsel, som
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legemet plejer at opløses, for at sjælen skal forløses fra legemet. Sådan døde også Ismael: Herren forundte ham en
skøn, salig og stille ende på dette liv, at han nemlig udgav
ånden, endte sit liv og døde stille og rolig og blev optagen
i de hellige fædres skød, hvorhen kort i forvejen også
Abraham og de andre fædre var dragne. Dette er den åndelige velsignelse.
Men det er også en skøn og kostelig beskrivelse af
udødeligheden, når Moses siger: han blev samlet til sine
folk. Vi leve nu iblandt det rå folk i denne verden, som kun
bryder sig lidet om Gud; ja, vi leve her i Djævelens rige.
Men når vi drage ud af dette elendige liv, da skulle vi stille
hensove og forsamles til vort folk, hvor der ikke er nogen
ulykke, nogen nød, nogen trængsel, men fred og ro og en
skøn, mild søvn i Herren. Men er der nu et andet folk, foruden det, som vi her leve med, så må der også være en
opstandelse af de døde og et sikkert bevis på, at der er en
Gud, og at verden ikke er skabt på slump og af et tilfælde;
for at man skal leve efter døden, er intet menneskes, men
Guds gerning.
Plinius og livsnyderne spotter og udler denne lære, og
ville ikke indrømme os, at der skulle være nogen sådan
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vej, på hvilken man skulle komme fra dette urolige liv til
hvile; derfor føre de altid disse epikuræiske ord i munden:
post mortem nulla voluptas, dvs., når man dør, så er det
forbi med glæden. Ligeså: pereat, qui crastina curat, hvem
så en ulykke, som bekymrer sig om, hvordan det er med
ham i morgen. Sådan siger også Martial, at et lyksaligt liv
består deri, at man ikke længes efter den sidste dag, men
heller ikke er bange for den: summum nec metuas diem
nec optes etc. Sådan styrker de sig imod dødsfrygten og
ophæver ganske al ængstelse for den, det er, de borttager
ganske udødelighedens håb. Hvad skulle jeg være bange
for, siger de; hvad skulle jeg håbe på, eftersom der jo ikke
er nogen Gud til; derfor lad os spise, drikke, lege, være vel
til mode osv.
Men kunne fornuften gå ind på, at der er en vandring
fra det bedrøvede og plagede folk til et andet fredens folk,
så måtte den jo også bekende, at der er et andet liv efter
dette. For at gå til et folk betyder jo dog ikke at gå til intet
eller tilintetgøres. Og især når det siges at gå til sit folk, til
dem nemlig, som også have haft samme tro, håb og trængsel og det samme sprog, ja til vore medborgere og landsmænd, som dog sandelig er noget. Vi gå ikke til fjenderne,
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heller ikke til de onde ånder; ja, vi vige bort fra dem og
forsamles til vore fædre.
Dette er fædrenes vidnesbyrd om opstandelsen, om
udødeligheden og om det evige liv; fordi der nemlig er
folk der, skulle vi nødvendigvis leve og opstå. De som nu
tro dette ord, ville aldrig lade sig bevæge ved livsnydernes
narrestreger; men fornuften forstår ikke dette, antager det
heller ikke; ja, hvad endnu mere er, den ser for sine øjne,
at fødslen sker af intet, og kan dog ikke slutte deraf, at den
er en guddommelig gerning. Jeg ser, at Isak fødes af en
ufrugtbar moder, hvis liv var uddøet og ligeså hårdt som
benene i hjerneskallen. Jeg ser intet hår, intet legeme, ingen sjæl, og dog kommer der af Abrahams lænder og af
Saras, moderens liv, en søn, som har alt dette. Kommer da
ikke dette af intet? Sæden er sandelig en død ting og moderlivet også, endnu mere død end kornet, som falder i jorden. Derfor skal fornuften tænke, at dette ikke er nogen
menneskelig virksomhed, som den drømmer om. Men det
er en Djævelens blindhed og ondskab, at vi ikke se eller
betragte dette, og sådan forstå vi intet deraf, når vi følge
fornuften, sådan som den leder os, hverken menneskets
kommende opstandelse eller dets fødsel. For den der ikke
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tror de dødes opstandelse, han tror og ser heller ikke fødslens under, nemlig at det ene menneske fødes af det andet,
det ene dyr af det andet.
Men nu er hele verden fuld af vidnesbyrd om opstandelsen. Ud af det hårde træ vokser der en skøn blomst; der
fremvokser blade, grene og skønne kostelige frugter. Men
fordi det er en så almindelig ting og daglig sker, derfor
ringeagtes det, og menneskenes hjerter er så aldeles kolde,
at selv om lazarus hver dag opvaktes, lod de vantro sig dog
ikke bevæge derved. Men deraf følger dog ikke, at man
ikke skulle håbe på noget andet liv, som er bedre og saligere end dette timelige liv. Men fornemmelsen og åbenbaringen af den evige glæde forhales, indtil dette fjendtlige
folk ikke længer er til, mens vort folk forbliver, hvilket
med os har troet de dødes opstandelse. – derfor gøre vi
Ismael, på grund af dette Den Hellige Skrifts vidnesbyrd
om ham, til en hellig og en stor patriark, skønt hans børnebørn og efterkommere er frafaldne og ikke have lignet
sin fader.
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v18. De boede fra Havila til Shur øst for Egypten i retning af
Assyrien. Sådan levede Ismael på tværs af alle sine brødre.

Ismaels børn har endnu den dag i dag disse steder i eje,
eller havde det i al fald på Hieronymus’ tid. Den førstefødte, Nebajot, indtog en stor del af Arabien, dog ikke hele
landet; af ham har også landet Nabatea fået navn, hvilket
prises i de græske og latinske forfatteres bøger, og det også
for den sags skyld, at hos indbyggerne i dette land blev
børnenes utaknemlighed mod sine forældre og lærere
straffet med døden. Dette var en herlig tugt og teologi i det
samme land; hvad nu til dags mange ustraffet få lov til at
gøre, det straffede disse hedninger så hårdt og alvorlig.
Den anden del af Arabien er Kedar, som ikke er mindre berømt, og hele Arabien Petræa benævnes med dette
navn. Edomitterne tilegnede sig en del af samme, som der
står Sl 120, 5: Ve mig, jeg er fremmed i Meshek, jeg må bo
blandt Kedars telte, det er, jeg var fremmed blandt moskovitter og tartarer. Dette landstrøg, fra Havila til henimod
Schur, er i Arabien eller udgør ørkenen mellem Egypten
og det forjættede land. Men om Schur siges der, at det skal
ligge mod Egypten, fordi det grænser op dertil. Sådan boede nu Ismaels børn i strøget fra det røde hav indtil Eufrat;
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de havde næsten hele Arabien i eje, med undtagelse af den
del, som edomitterne indtog.
Om det sidste stykke af teksten, som vi har oversat:
hans arv faldt foran alle hans brødre, tvister udlæggerne
på mange slags vis. Den almindelige udlægning deraf er,
at Ismael døde for sine brødres, det er hans børns, ansigt,
hvilke blev sammenkaldte af Faderen og sådan kom sammen for at høre og trøste sin fader, sådan at han døde, mens
brødrene var nærværende og så derpå.
Men dette er min mening, skønt jeg ikke vil sige det
forvist: Moses taler ikke om Ismaels person; for han var
allerede død; desuden sagde han i forvejen ikke han boede,
men de boede, de tolv sønner nemlig, i strøget fra Det
Røde Hav til Egypten. Vil du ellers sige, at da Ismael var
død, boede han osv., så må dette dog forstås om hans efterkommere. Sidenhen følger der den samme måde at tale
på, når der siges, at Jakob drog ned til Egypten og atter
drog op derfra; og i Sl 114, 2: Juda blev til hans helligdom.
Her forandres egennavnene til sådanne ord, som er
navne for flere og betegne et helt folk, hvilket er almindeligt i Den Hellige Skrift. Derfor mener jeg, at meningen er
den samme som ovenfor i 16, 12: han skal bo for alle sine
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brødres åsyn. Det samme siges på dette sted: han nedsatte
sig, byggede sit telt; det er: da Faderen var død og havde
efterladt et testamente, hvori han formanede sine børn og
brødrene til flittig at tjene Gud, da for de til, larmede og
rasede gruelig med sværdet og med vold som ufornuftige
dyr, indtog landet og blev nephilim, det er tyranner, som
der siges på et andet sted.
v19-20. Dette er Abrahams søn Isaks slægtshistorie. Abraham
fik sønnen Isak. Isak var fyrre år, da han giftede sig med Rebekka, datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram og søster
til aramæeren Laban.

Jeg har ofte mindet om, hvad der også stedse må indprentes folk, at i fædrenes historie er det det allerlysteligste og
lifligste at se, at de beskrives og afmales som virkelige
mennesker, som var svage og skrøbelige og os lige i alt,
og dog under denne menneskelige svaghed var hellige
engle og Guds børn. For, hvad der er såre forunderligt, i
husvæsenet ser man intet usædvanligt eller særligt helligheds skin hos dem, og når kødet, det er de verdsligvise og
munkene, ser denne svaghed, forarger de sig såre derover
og foragter hovmodigt de hellige patriarker, ligesom Augustin bekender om sig selv, at han lo af Isaks og de andre
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fædres historie, da han endnu var en manikæer. For han så
ikke hen til andet end den almindelige stand alene, såsom
at de havde hustruer, avlede børn, havde får og kvæg og
omgikkes og havde samkvem med andre borgere og naboer. Hvad herligt eller særligt kunne du vel lære deraf?
Eller hvorfor læses dog sådanne historier og foreholdes
folk, da det dog ser ud, som om de kun indeholder ganske
ringe og unyttige ting?
Dette er en jammer, hvormed kødet er behæftet, at det
sådan skal blive hængende ved den fælles svaghed, hvori
fædrene ligner andre mennesker, og at de derved forarges
og foragter det almindelige liv og optænker og udvælger
et andet, særligt liv, såsom den ugifte stand, munkevæsen
eller pavedømme osv. For den ugudelige skal ikke se Guds
ære og herlighed, men kun svagheden og hvad der er dårligt og, så at sige, Guds skrøbelighed; men Guds ære og
majestæt, magt og visdom skal han ikke se, om de end stilles ham lige for øje. Sådan fortæller Moses her ganske enfoldig, at Isak, da han var fyrre år gammel, tog sig en hustru, ja en svag kvinde fra Mesopotamien i Syrien. Hvad
er dog det? Gifter ikke også andre folk sig med hinanden,
hvis ægteskab er dette ligt eller endnu noget herligere og
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har et bedre udseende? Hvorfor læses da dette? Svar: kødet kan på de hellige se, at de var mennesker og svage;
men englenes guddom og hellighed kan det ikke se hos
dem, så at det kun skal forarges og mene, at det nu har
fundet god årsag til at optænke nye gudsdyrkelser, hvori
det kan sætte helligheden.
Men det er ikke forgæves eller uden grund, at Den Hellige Skrift siger, at Isak tog Rebekka til hustru, da han var
fyrre år gammel. For derved viser den, at han i sin ungdoms første begær ikke tog nogen hustru, men at han en
tidlang stod i kamp og sejr mod kødet og Djævelen. For
historien og alle menneskers erfaring vidner, med hvilken
stor utålmodighed begæret plejer at røre sig i den første
ungdom, da kødets kraft og fornemmelse først begynder,
og det mandlige og kvindelige køn optændes imod hinanden.
Dette er en almindelig klage hos hele den menneskelige slægt, og de, som ikke modstår denne første hede og
ikke betænker, at de må tåle noget, de henfalder til horeri,
ægteskabsbrud og gruelig utugt, eller også, hvis de på
slump og uden overlæg tager sig hustruer, bringer de sig
selv i evig pine og plage. Derfor bestod Isak denne kamp
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og kæmpede hårdt med denne lue og sit kød; for han var
jo et virkeligt og purt og bart menneske, som også vi er.
For menneskenes natur er sådan skabt, at den omtrent ved
det tyvende år føler kødets hede; skal man nu tåle og overvinde denne til man er fyrre år, er det sandelig en tung
byrde.
I denne verdens sidste tid vil vor ungdom ikke bære
denne byrde og ikke give tid endog en ringe stund. Når de
derfor i den første hede tage hustruer, kommer Djævelen,
som før har antændt dem til utugt og lokket dem dertil, og
gør dem med sin ondskabsfulde ånde så kolde, at de bliver
hustruen yderlig fjendske. Dette er ret en djævelsk ting.
Derfor skal man i forvejen undervist hjertet med fædrenes
eksempler, så det kan overtage og tåle den hårde kamp
mod kødet. Den modnere og mandlige alder har derefter
også sine kampe, som er endnu hårdere. I ungdommen begynder man først med kærligheden, ligesom dette afmales
og beskrives hos de unge mænd i komedierne. Men Den
Hellige Skrifts historie foreholder os sådanne eksempler,
hvori tillige kampen og sejren over kødet indeholdes og
foreholdes os. Sådan har vel Isak også følt utugtens flammer, ligesom andre ynglinge, men han var blevet undervist
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af sin fader om, at man må kæmpe derimod, især ved flittig
at læse Den Hellige Skrift og påkalde Gud, dernæst også
arbejde flittig, føre et mådeholdent og stille liv og faste.
Dette skulle være de unge mænds øvelser, i det mindste et år eller to, om nogle ikke kan afholde sig længere, så
de dog kan lære, hvad det er, med tålmodighed at tåle sådanne utugtens flammer; for det er også en tålmodighed
og en marter, ligesom nogle opstille mange slags martyrer
og også regner disse dertil, nemlig en rigmand og en tugtig
ung mand. Og han er sandelig også en ret martyr; for han
korsfæstes og pines daglig med megen lidelse i sit kød.
Derfor skal de ugifte mænd vogte sig for utugt og
usømmeligt kødeligt samkvem, og så de kan bevare og beholde sin kyskhed, skal de styrke sine hjerter med læsning
og betragtning af Salmerne og Guds ord, imod kødets bitter anfægtelser. Når du føler flammerne, så tag en Salme
eller et kapitel eller to af bibelen og læs det; men når flammen har givet sig, så bed flittig; men giver den sig ikke
straks, så find dig med tålmodighed deri og hold dig mandig et år, to eller flere, og bliv stedse ved med bønnen.
Men kan du ikke længere tåle eller overvinde kødets
heftige flammer, så bed Gud, at han vil give dig en from
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ægtefælle, med hvem du kan leve venlig og i sand kærlighed. Jeg har selv set mange, som har fulgt sine onde lyster
og givet dem tøjlen og derover er faldet i skændig utugt;
men til slut er de også blevet ynkelig straffede, og straffen
er blevet liggende på dem; eller også, hvis de er faret frem
i sin blindhed og har begivet sig i ægtestand, er det gået
dem sådan, at de har fået hustruer, som slet ikke har passet
for dem og ikke har været dem lydige; deri har de fået løn
som forskyldt.
For dette skulle de jo alle have vidst, at de er kaldet til
at stride imod kødet, hvilket er den ene strid eller kamp.
Den anden er mod Djævelen. Den tredje mod verden. Derfor må man ikke så snart give efter for de første drifter og
lade sig overvinde af dem; især ikke nu til dags, da håbet
om ægteskab altid foreholdes de unge folk. Dette håb
havde vi ikke i pavedømmet; for den der dengang ville
blive præst, blev tvunget til at love evig kyskhed. Dette
pavelige magtbud er nu blevet vist i sin sande skikkelse,
og den rette frihed er atter bragt til veje. Lær derfor at bede
flittig og kæmpe mod kødet, og bed derefter Gud, at han
vil give dig en Rebekka og ikke en Hagar eller en, som er
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endnu værre. For en from hustru får man ikke ved et tilfælde og uden guddommelig styrelse, men det er en Guds
gave og kommer ikke af vort eget råd eller vor vilje, sådan
som hedningerne mener.
På denne måde undervistes Isak, som levede fyrre år,
før han blev gift. Dette er uden tvivl ikke gået til uden
plage og flamme, som han havde af sit kød; for kødet
kæmper altid mod ånden, ikke mindre i det huslige end i
det borgerlige og kirkelige liv. Men han adlød sin fader
Abraham, som underviste og lærte ham, at han skulle betragte Guds bud og ruste sig med Den Hellige Skrift til den
kamp, som ville møde ham først. Derfor gav Gud ham sidenhen Rebekka, med hvem han levede i fred og kærlighed. Dette vil Den Hellige Skrift sådan antyde på en skjult
måde, og i denne svaghed foreholder den os Isak som et
herligt eksempel på den kyskhed, som unge folk skal have.
Den er en stor ting; for unge folk må føre en hård kamp.
Og i denne kyskhed, som Isak beflittede sig på, indeholdes
det tillige, hvordan han blev opdraget og undervist; for ved
denne undervisning lærte han at afholde sig fra slet selskab. Derved antydes det også, at han var flittig, betragtede Guds ord, bad og øvede sig med arbejde. Alt dette
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antydes her på en skjult måde ved de fyrre år, i hvilke han
levede uden hustru.
Men det lader til, at det dengang var skik og brug, at
de unge mænd ikke giftede sig, før de var fyrre år gamle.
Men pigerne giftede sig, når de var ti år yngre, som vi
ovenfor så angående Sara. Og jeg tænker, at Rebekka var
omkring tredive år gammel. Efter Syndfloden giftede næsten alle fædrene sig, når de var tredive eller fyrre år
gamle; men før Syndfloden noget senere. For da ventede
de til de hundrede, halvfems eller firs år; efter Syndfloden
derimod skyndte Gud på, for at menneskeslægten kunne
formeres; derfor blev tiden dengang forkortet, så mændene
giftede sig omkring de fyrre, kvinderne omkring det tredivte, år. Sådan var hin tid meget bedre og herligere, end
vor tid nu til dags.
Vi mener, at denne plage skal formildes derved, at vi
tilfredsstille vor onde lyst ved horeri og ægteskabsbrud;
men på denne måde bliver mennesker rent til ufornuftige
dyr og bliver uskikkede og ganske uduelige til alle gode
gerninger. Hvis de letsindigt farer til og gifter sig uden den
af Gud foreskrevne bestemte orden, da befindes det, at de
ikke får hustruer, men skaffer sig selv straf og evig plage
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på halsen derved; for de har ikke påkaldt Gud, og der har
ikke været nogen gudsfrygt hos dem, hvilket Gud forbyder, når han siger i 2 Mos 20, 7: du skal ikke tage Herrens,
din Guds navn forfængelig; ligeledes: kald på mig på nødens dag.
Ja, kunne en sige, men sådan opsættelse er ærgerlig og
utålelig. Det er rettelig talt; derfor sagde jeg også ovenfor,
at det sammenlignes med andre øvelser i tålmodighed,
som de hellige har haft, som sult, fængsel, kulde, sygdom,
og når de har vist tålmodighed i lidelse og plage, og hvad
mere de har kunnet bære af fortræd og besvær. Sådan er
utugtens anfægtelse en svær syge og byrde; men man må
modstå den og kæmpe imod den. Ligeledes også sidenhen,
når du får en embedspost i det borgerlige liv; da vil du
blive prøvet og fristet med anden besvær, såsom ved tyveri, røveri og mange slags anden ondskab af menneskene.
I det kirkelige liv må du stride med kætterne, med Djævelen, som sætter sig imod troen, håbet og kærligheden til
Gud. Men der har du ordet, du har Den Hellige Skrift, har
dine studeringer, din øvelse og dit arbejde i dit kald; derved forøges og styrkes troen; på samme måde vil også
utugtens anfægtelse, når man ved bønnen overvinder den,
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tjene til at forøge troen og bønnen. Derfor, siger jeg, foreholder Den Hellige Skrift os i disse unyttige ord (som de
ser ud til at være) et stort eksempel på kyskhed hos Isak
og dertil på den skønne tugt i Abrahams menighed og hus.
v21. Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar.

Dette er nu en anden anfægtelse, efter at utugtens flamme
var ophørt, og Isak nu er blevet gift og i tyve år har haft
Rebekka til hustru. For så længe forhalede Gud forjættelsen, som han gav hans fader Abraham 1 Mos 21, 12: i Isak
skal afkom kaldes efter dig. Her følger nu et andet kors, og
det et, som er endnu tungere end den forrige anfægtelse.
For Isak, utugtens besejrer, overvandt Djævelen ved sin
kyskhed, indtil han til sidst nu var kommet i ægtestand. I
ægteskabet længes han nu efter børn, i kraft af forjættelsen, og har sandelig ikke et lille håb derom, eftersom han
ved, at hans hustru er blevet ham givet og tilført ved guddommeligt råd og styrelse. Men Rebekka føder ikke og har
heller ikke nogen særlig forjættelse om, at hun skal blive
moder, ligesom heller ikke Sara havde fra først af. Dette
gjorde ham uden tvivl ondt i hans hjerte, og han blev bedrøvet derover. Til denne anfægtelse kom også det, at han

35

frygtede og ængstede sig for, at ufrugtbarheden skulle
vedvare bestandig og forblive hos Rebekka, hvilken
ufrugtbarhed de holdt for en forbandelse. For fædrene
holdt fast ved det ord, som Gud havde sagt i 1 Mos 1, 28:
bliv frugtbare og mangfoldige osv., og anså børneavlingen
for en særlig velsignelse; dem derimod, som ikke var
frugtbare, anså de for forbandede mennesker og sådanne,
som var under Guds vrede.
Derfor kan man let slutte sig til, hvor tungt og hårdt
Rebekka derved blev plaget, og hvilken stor smerte det var
for Isak, da han så, at hans hustru ganske havde opgivet
håbet om at få børn; for hun var dengang henved halvtres
år gammel. Da har hun vel tænkt: nu bliver jeg for gammel
og udygtig til at føde børn. Isak havde vel endnu ét håb,
det nemlig, at hvis Rebekka ikke fødte, ville han tage en
anden hustru, sådan som hans fader Abraham havde gjort.
Dette håb var Rebekka berøvet og derfor talte hun med
stor sorg alle år og dage, som var forløbet fra den tid af, da
hun var blevet gift med Isak, om hun endnu for årenes og
alderens skyld kunne have håb. Derfor var denne anfægtelse langt tungere end den forrige, eftersom den stakkels
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Rebekka er af den mening, at også hun er talt iblandt de
kvinder, som er berøvede Guds velsignelse.
Men hvad skal hun nu gøre, fordi hun ser, at hun forgæves sådan længes efter børn og ønsker dem? Hun havde
været ufrugtbar i tyve år og bliver nu en gammel kone; for
de år og den tid stod nær for døren, da hendes moderliv
ville hendø og blive udygtigt til at føde. Derfor har hun
uden tvivl bedt sin mand, at han ville bede for hende.
Denne eneste og sidste hjælp udtænkte hun. Hun vil ikke
give ham nogen anden hustru, vil ikke lade sig berøve moderæren, sådan som Sara gjorde ovenfor i 16, 3, der gav
sin mand pigen Hagar til hustru. Derfor siger Moses: Isak
bad til Herren på sin hustrus vegne osv.
Her vil nu kødet atter forarge sig og foragte alt dette
som simple, usle og ringe ting. For hvad stort er der vel
deri, at manden beder for sin ufrugtbare hustru; der er jo
dog ellers mange kvinder, som blive frugtsommelige,
uden at man beder derom; ja det hænder undertiden imod
manges begæring og vilje, som ikke ønsker at få børn.
Men betragt du den store, herlige standhaftighed i troen,
tålmodigheden og håbet, hvilket alt sammen kødet ikke
ser; da skal du finde, hvad du med god grund kan forundre
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dig over; for hun kunne ikke uden stor smerte og bekymring tænke på den forjættelse, at Isak skulle få børn. Og da
alle de andre kvinder velsignedes, som hverken bad eller
havde forjættelse, hun derimod måtte leve hen uden alt håb
om at føde børn, tilbragte hun sådan sit ægteskabs tid i stor
sorg og under mange tårer; og dog beholder hun endnu
troen og formaner indtrængende sin ægtemand, at han skal
bede for hende til Herren.
Hvis en af os var besværet med et sådant kors eller i så
mange år skulle plages med en anden ulykke, sygdom, fattigdom eller fængsel, og han ikke knurrede eller blev utålmodig derover, men forblev standhaftig i troen og håbet,
han skulle da se, hvad Rebekka måtte lide. Kødet ser kun
det ydre og det, som angår det huslige liv, nemlig at hun
forretter husligt og dagligt arbejde, at hun sover hos sin
mand; men det ser ikke, at hun var så tålmodig, at hun
måtte sukke og græde i hele tyve år.
For sådanne herlige, store dyder er skjult for denne
verdens øjne, nemlig tålmodighed, tro og at man bier med
udholdenhed, når den guddommelige forjættelse forhales.
Men det derimod ser kødet og forundrer sig højlig derover,
når det ser en munk gå i en grå kappe med et tov om livet

38

og ikke spise kød, men som ikke har nogen ret tro, nogen
tålmodighed, noget ret kors, kort sagt, ingen af de dyder,
som Rebekka havde. Men hvorfor det? Jo, fordi verden er
blind.
Men vi skal vænne os til sådan kamp, at de gudfrygtige
stedse må være belavede på det ene efter det andet, og skal
lære at tro og være tålmodige, at være standhaftige, så vi
ikke vakler eller falder af fra forjættelsen, men er stærke
og mandige og strider mod utålmodigheden og Djævelens
gloende pile, som driver vort hjerte til at blive utålmodigt
og vredes på Gud, for sådan med vold at berøve os troen
og tålmodigheden i trængsler. Vi skal foreholde os Isaks
og Rebekkas eksempel, som begge ventede tyve år og
imidlertid måtte se, hvor lykkelige og frugtbare de ugudelige var, som hånede og spottede dem og vel sagde: hvorfor tog han netop hende og ville have en fremmed kvinde
til hustru? Hvorfor tog han ikke en hæderlig jomfru af vor
slægt? Rebekka er forkastet af Gud. Sådanne hånsord og
bespottelser måtte han uden tvivl høre, ikke uden stor
smerte for sit hjerte og ikke uden at udgyde mange tårer
derover. Ligesom ovenfor også Sara begræd sin ufrugtbarhed, og Hanna også ynkelig græder og skriger derover i 1
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Sam 1, 10, men dog overvandt det med tålmodighed og
stærk tro.
Disse dyder skal vi prise og i fædrenes historie flittig
se hen til disse tålmodighedens eksempler. For dette er den
tunge kamp imod den guddommelige forjættelse, hvori
man sejrer over vreden, knurren og utålmodigheden over
forhalingen. For det er vor herre Guds væsen, og han kaldes med rette exspectatus, en, på hvem man skal vente;
men vi hedde exspectantes, det er sådanne, som skal bie
og vente. Disse navne skulle altid stå os for øje og sind, så
vi skulle lære at bryde den første vrede, ved hvilken vi bevæges, og for at vi ikke straks skulle blive utålmodige, når
Gud lader os vente ét, to eller flere år, men skulle betænke,
at man må bie og med stærkt mod overvinde alt, hvormed
vor tålmodighed anfægtes. Dette lærte Rebekka at foragte,
da hun blev forhånet af andre kvinder og måske også af
sine egne tjenere, indtil hun til slut med sin og sin mænds
bøn overvandt Herren.
Det hebraiske ord athar er meget eftertrykkeligt; for
det er et særligt ord for bønnen og betyder omtrent at bede
stærkt og i utide, sådan som om man volder Gud fortræd
med sin banken og sit idelige, stærke anfald. Vi kalder det
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på latin exorare, det er, at bede så længe, til man får det.
For først må man bede, for det andet søge og for det tredje
banke. Når vi råber: herre Gud, hjælp mig i denne nød, fri
os fra denne eller hin ulykke, og frelsen ikke straks følger,
da skal man betragte alle fædrenes eksempler. "Se dog,
kære himmelske fader, hvordan du til alle tider har stået
dit folk bi og hjulpet det." Hvis han da endnu nøler, skal
du dog ikke ophøre at bede, men skal sige: jeg vil ikke
stoppe, vil ikke ophøre at banke, men vil råbe og banke til
mit livs ende. Sådan har vel Rebekka formanet sin mand:
min kære Isak, bliv ikke træt, hør ikke op. Og Isak så til
hendes gråd og sukken og bad til Herren.
Deraf skal vi lære, når vi beder, at vi også visselig skal
bønhøres, som jo sandelig kirken hidtil ved sin bøn har
fået fred og har holdt muslimerne samt paven ude. Kun
skal vi vogte os for, at vi ikke straks bliver trætte, når vi
engang er begyndt at bede, men skal søge, og kaste al sorg,
ulykke og kors på Gud og foreholde ham eksemplerne på
alle slags frelse. Og til slut skal vi med hjertelig tillid og
standhaftig banken banke på døren; da skal vi erfare hvad
Jakob siger i 5, 16: en retfærdigs bøn formår meget, når
den er alvorlig; for den trænger igennem himmel og jord.
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Gud kan da ikke længere udholde vort råb, som der siges
i Luk 18, 5 om den uretfærdige dommer og enken. Men
man må ikke alene bede en stund, men må råbe og banke,
da vil du tvinge ham til at komme og hjælpe dig. Sådan
stoler jeg ganske vist på, at hvis vi ville holde alvorlig og
brændende på med bøn, kunne vi bevæge Gud til at lade
den yderste dag komme.
På denne måde tog også Rebekka sin tilflugt til alvorlig bøn, hvormed man stedse bliver ved, og sukkede ængstelig dag og nat. Isak bad også for hende og foreholdt Gud
intet andet end denne ene nød alene, sin hustrus ufrugtbarhed. Deraf skal vi lære, at man skal foreholde Gud alle
slags nød, også den legemlige; men fremfor alle ting den
åndelige nød. Isak har vel bedt sådan: Kære Herre Gud,
hvis det tjener til at hellige dit navn, til at opholde dit rige,
så giv Rebekka børn. Når der ikke er nogen forjættelse,
som Rebekka jo ikke havde, så må bønnen erstatte dette
og komme til hjælp.
Men det er en vanskelig ting og et stort arbejde, langt
vanskeligere end ordets prædiken eller andre kirkelige embedsgerninger. Når vi lærer eller prædiker, forholder vi os
mere passivt end handlende; Gud taler gennem os, og det
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er en guddommelig gerning; men at bede er den allervanskeligste gerning; derfor er den også så sjælden. Sådan er
det nu en stor ting, at Isak turde opløfte sine øjne og hænder til den guddommelige majestæt, at han beder, leder og
banker; for det er jo en såre stor ting at tale med Gud. Det
er vistnok også en stor ting, når han taler med os; men dette
er dog vanskeligere; for her kommer vor svaghed og uværdighed til, som opholder os og drager os tilbage, så vi tænker: Hvem er jeg, at jeg tør opløfte mine øjne og dertil
mine hænder til den guddommelige majestæt, hvor englene er, og på hvis vink hele verden skælver? Skal da jeg
usle menneske træde frem for ham og sige: Dette begærer
jeg og beder, at du vil give mig det?
Munkenes og messepavernes hob véd intet deraf, véd
ikke engang, hvad det er at bede, skønt enkelte gudfrygtige
nogenlunde let overvinde sådanne tanker. Men den bøn,
som er ret kraftig og heftig, og som skal trænge igennem
skyerne, er sandelig en såre vanskelig ting; for jeg, som er
støv og aske og fuld af synder, skal tale til den levende,
sande og evige Gud. Derfor er det intet under om den, som
beder, skælver og løber tilbage. Det gjorde jeg, da jeg
endnu var munk, og for første gang skulle læse de ord i
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sjælemessens kanon: Vi beder dig ydmygt, nådigste fader
osv.; ligeledes: Vi ofrer dig, den levende, sande og evige
Gud osv.; da forfærdedes jeg og blev såre bange for disse
ords skyld; for jeg tænkte sådan: hvordan kommer jeg dertil, at jeg skal tiltale den høje majestæt, da dog ellers alle
mennesker må forfærdes, når de skal se på eller tale til en
fyrste eller konge?
Men troen, som holder sig til Guds barmhjertighed og
ord, sejrer og overvinder denne frygt, ligesom den også
sejrede i Isak, der måtte forsage om al menneskelig hjælp;
for ingen kan hjælpe en ufrugtbar kvinde. Derfor fatter han
mod, og henvender en brændende og inderlig bøn til Gud.
Dette herlige mod og hans store tro ser kødet ikke. Men
dette skrives for vor skyld, for at også vi skal være dristige
og modige og lære at bede. For de troendes bøn kan ikke
være forgæves, som heller ikke Isak bad forgæves, men,
som Moses siger: Herren bønhørte ham. Sådan vil Herren
heller ikke foragte vor sukken og råben. Lad os kun vågne
op til bønnen.
Jøderne kommer her frem med et spørgsmål om det
ord nochach. Dette betyder på hebraisk egentlig det
samme som det latinske recta, directe, lige frem, som der
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står i Es 57, 2: den som vandrer nechocho, lige for ham,
det er, som ikke vender sig hverken til højre eller venstre.
Derfor forklarer jøderne det sådan, at Isak bad lige foran
sin hustru. Og hvis dette var skik og brug, så stod vel Rebekka lige foran ham eller faldt på knæ; han lagde da hænderne på hende, mens hun græd og sukkede, og sådan bad
de med hinanden til Herren. Havde det været skik og brug
at bede på denne måde, så kunne man bibeholde den ligefremme betydning af ordet; men var det ikke brugeligt, må
man udlægge det åndelig, sådan nemlig at han bad af ganske hjerte og idet han så hen til sin hustrus elendighed; ligesom jeg, når jeg beder for nogen, forestiller mig ham i
mit hjerte og ikke ser eller tænker på noget andet, men i
mit hjerte ser ham alene.
Sådan bad Isak og forestillede sig sin hustru i hjertet.
Derved vil Moses antyde, at det var en heftig og alvorlig
bøn, hvori han ikke tvivlede og ikke vankede omkring i sit
hjerte og tanker. Sådan fortæller man om en mand, der
havde væddet med Bernhard om, at han skulle bede Fadervor igennem uden nogen anden tanke, og uden at noget
fremmed faldt ham ind; de satte da op en god hingst, som
det skulle gælde; men da nu bønnen var ude og denne gode
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ven efter overenskomst skulle ligefrem sige ham sandheden, da bekendte han, at det, mens han bad, var faldet ham
ind, om han, hvis han vandt hesten, da også skulle få saddel og bidsel hertil eller ikke. Sådan må de gudfrygtiges
bøn ikke være; for en sådan bøn sker ikke lige til Gud, men
hjertet vandrer omkring, snart til højre, snart til venstre.
Men en ret, sand og brændende bøn forelægger Gud sin
sag og ser med stor længsel alene hen til ham og lader sig
ikke forvirre ved nogen formastelighed eller fortvivlelse,
men siger: Kære Herre Gud, se dog hen til denne stakkels
bedrøvede kvinde, og tænk på din forjættelse. Den tænker
ikke på noget andet, bekymrer sig ikke om noget mere. Og
dette er den retfærdiges alvorlige, vedholdende bøn, som
er så ivrig og rettet lige til Gud, hvorom der tales Jak 5,
16.
v21b. Herren bønhørte ham, og hans kone Rebekka blev gravid.

Dette er en såre herlig og mærkelig tekst, som Paulus behandler herlig i Rom 9, 10–13, hvor han siger: Men ikke
nok med det; sådan også, da Rebekka skulle have børn
med én mand, vor fader Isak: Endnu inden de var født,
endsige havde gjort noget godt eller ondt, blev der – for at
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Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på
grund af gerninger, men fordi han selv kalder – sagt til
hende: »Den ældste skal trælle for den yngste.« Der står
jo skrevet: »Jeg elskede Jakob, men hadede Esau.« Ja her
vil vi gerne stå op for Paulus, give ham æren og tilskrive
ham mesterskabet, at han alene har kunnet udlægge og forklare denne tekst sådan, som den er værd; for vi kan ikke
komme frem med nogen anden eller bedre udlægning. Og
fordi man dog må sige noget derom, vil vi som ufuldkomne disciple følge den mest fuldkomne mester.
Jeg for min del havde aldrig kunnet finde så meget i
disse ord. Moses siger: Rebekka blev gravid. Men hvordan? Ikke alene legemlig eller ved naturens kraft, men derved, at den hellige patriark opnåede det ved sin bøn. Og
dette er ingen simpel eller ringe ære for Isak; for uagtet der
dog dengang levede så mange patriarker, der alle sammen
havde børn, nemlig Abraham, Sem, Shela og Eber, så forties dog alle disses fødsel, og Isak, som forjættelsens arving, tilskrives alene denne ære, at han bad, det er, forrettede det præstelige embede, idet han lagde hænderne på
Rebekkas hoved, på samme måde som præsterne brugte.
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Derfor var denne undfangelse ikke alene kødelig eller naturlig, men Gud ville have, at den skulle ske ved den hellige patriarks bøn, ved tro, håb og kærlighed.
Sådan lærer nu denne tekst just det samme, som Paulus
lærer i Romerbrevet, hvor han gør forskel mellem fødslen
af kødet, det er, af skabningen, og den åndelige fødsel. For
den kødelige fødsel vedligeholdt Gud endnu efter Adams
fald. Skønt naturen blev fordærvet ved synden og Djævelen, som lovede Adam, at han skulle blive Gud lig, netop
ved et lignende fald, hvorved Djævelen selv også faldt fra
himlen, så berøvede dog Gud ikke naturen fødslen eller
børneavlingen, men tillod, at både de gudfrygtige og de
ugudelige avlede børn. Det alene har han villet vise, at det
ikke er nok at fødes til denne verden af kødet, men at foruden denne fødsel, som endnu er forblevet i kødet, endnu
er fornøden en genfødelse og fornyelse ved Helligåndens
nyskabelse. Til at bevise dette har den hellige Paulus brugt
denne tekst om Esau og Jakob og også den om Ismael og
Isak. For begge er de født efter kødet og efter den første
fødsel. Men ingen af dem var fra det menneskelige rige
kommet ind i Himmerige, hvis ikke Isak var blevet sat til
arving ved den nye fødsel og ligeledes også Jakob.
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Gud har brugt disse fremragende og herlige mænd til
at fremstille dem som klare eksempler for det hovmodige
folk, som Abrahams efterkommere skulle blive. For han
vidste vel, hvor hovmodige de var, at ingen kunne tæmme
dem, og at de havde nakker hårdere end diamant, nemlig
på grund af denne ære, at de var Abrahams børn og efterkommere.
Derfor ville han i teksten sætte denne udvælgelse for
derved at stoppe jødernes hovmodige mund og tilintetgøre
deres bevis om den kødelige fødsel. For denne er ingenlunde nok; men foruden denne kødelige fødsel kræves
også genfødelsen. Hvor hellige end disse fædre er, Abraham, Isak og andre, så avler de dog ingen rigets børn ved
den første fødsel, som er skabt fra først af fra verdens begyndelse og fordærvet ved Djævelen; men foruden skabelsen må også kaldelsen komme dertil. For sådan siger Paulus i Rom 9, 11-12: da de endnu ikke var født og ikke havde
gjort hverken godt eller ondt osv., ikke ved gerninger, men
ved ham, som kaldte, ikke ved ham, som skabte; for de
blev begge skabt og undfanget på éngang. Men for at hele
verden og især det hårdnakkede folk kunne vide, at foruden skabelsen også kaldelsen er nødvendig, da blev det
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sagt til hende, ikke ved gerninger, men ved ham, som
kaldte: den ældre skal tjene den yngre.
Dette bevis er fra verdens begyndelse af uafladelig
blevet indskærpet og behandlet, ligesom striden mellem
brødrene, Esau og Jakob, begyndte i moderlivet. Og endnu
er der ingen ende på krigen. For det er ganske den samme
strid, som var mellem Kain og Abel og mellem slangens
efterkommere og kvindens afkom. Den første fødsel er
hovmodig og hovmoder sig såre, især da, når det også
kommer til, at forældrene havde en særlig anseelse, det er,
når de var født af fædrenes blod. Siden hjælper også rigdommen dertil, magten, det verdslige rige, visdommen,
retfærdigheden, religionen eller gudstjenesten. Deraf
kommer fjendskab mellem Kain og Abel, Ismael og Isak,
Esau og Jakob, mellem vor herre Guds og Djævelens
kirke. Og Djævelens kirke har stedse lyst til at herske og
regere, først på grund af herkomsten og fædrene, som af
en retmæssig årsag, dernæst på grund af den timelige velsignelse. Vi er, siger de, fædrenes børn; vi er blevet store
og har udbredt vor magt ved det timelige regimente, dertil
også ved religionen, penge og gods, ved mange herlige
sejre og undergerninger; kort sagt, vi er sådan ophøjet, at
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alle folk er ligesom halen, vi derimod som hovedet. Dette
bevis synes at være uovervindeligt og uigendriveligt. Men
Skriften siger det modsatte: Ikke de, som er født af kødet,
ikke de, som er fædrenes børn, er derfor tillige også Guds
børn; for Guds børn fødes ikke af blodet, heller ikke af
køds vilje, heller ikke af mands vilje, men af Gud, Joh 1,
13.
Derfor er det et såre stærkt bevis, som man kan holde
imod det, som ovenfor blev hørt, nemlig at Gud gjorde forskel mellem Isak og Ismael, mellem Jakob og Esau, skønt
de begge var avlet af Abraham og af Isak; men Ismael kan
alligevel ikke være arving, selv om han gerne ville det;
men forjættelsens afkom, som har kaldet og foruden førstefødslen og den anden fødsel tillige genfødelsen, den foretrækkes.
Men deraf er nu den strid kommet, som uafladelig varer fra verdens begyndelse til dens ende, ikke en strid om
det, som er ringe og lidet værd, men om den store, herlige
titel, nemlig om kirken, Guds folk, Himmerige og det
evige liv. Sådan må vi nu til dags også kæmpe med pavens
kirke, som vil være Guds folk, vil have regimentet og præ-
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stedømmet og roser sig af, at de alene er kirken, som rettelig erkender Gud for sin fader og også tjener ham rettelig; men os fordømmer de ganske og aldeles og forfølger
os dertil som kættere og Djævelens kirke. Og det er også
grunden, hvorfor disse børn Jakob og Esau støder mod
hinanden, før de endnu er født. For der er i verden fra begyndelsen af to slags kirker, ligesom der er to slags afkom,
nemlig slangens afkom og kvindens afkom, som strider og
stødes med hinanden om navnet af kirken.
Men Paulus har her vist og lært os en såre skarp og
kraftig dialektik, idet han har påvist forskellen mellem
fødslen og kaldet. Hvor der er fødsel alene, er fordømmelsen; for hvad der er født af kød, er kød, Joh 3, 6. Ligeledes:
Guds børn er ikke født af blodet osv., Joh 1, 13. Noget andet er det, hvad Paulus siger i Rom 9, 12: Det blev sagt til
hende ved ham, som kaldte; det er, Guds ord og forjættelsen hører dertil; man må fremfor skabningen høre ham,
som vil regere og være Guds søn, ikke som skabende, men
som kaldende Gud. Var nu den første fødsel nok, hvortil
behøvede vi da Gud?
Muslimerne er såre hæderlige folk, meget forstandige
og ivrige i sin gudstjeneste. Det rige og den regering, som
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de har tilvejebragt med stor møje og arbejde, opretholder
de også med alvorlig tugt og orden. Hvis nu Guds folk var
et sådant folk som det tyrkiske, så behøvede det intet mere.
Desuden prydes de dertil endnu af Gud med rigdom, visdom, ære, fornuft og stor, herlig sejr; men hvad andet har
vel muslimerne, end den første fødsel? For fornuften er
født af kvinden, og til fornuften hører visdommen, den
verdslige ret, tugt og love; om alt dette siger Den Hellige
Skrift, at det er ugyldigt og fordømt af Gud.
Jøderne havde i sin tid tillige blodet og den kødets ære;
muslimerne har alene den kødelige ære; men jøderne roste
sig af blodet, det er, af at de nedstammede fra fædrene og
profeterne. Dernæst kom også den kødelige ære dertil,
nemlig riget, magten, religionen eller gudstjenesten og det
ydre skin eller hykleri. Derfor pralede de altid ikke alene
af den omstændighed, hvoraf denne ære opstod, men også
af dens følger. Årsagen var den, at de nedstammede fra
såre hellige forældre; men følgen deraf var, at de havde
riget, æren, guld og gods.
Muslimerne har ikke blodets ros; for de nedstammer
ikke fra fædrene; men har visdommen, riget, æren, og med
disse store gerninger tager de sig til at ville bevise, at deres

53

folk er Guds folk. Men her spørges: Hvor er da kaldet? Nu,
siger de, det behøves ikke. Det er nok med den første fødsel; når mennesket gør, hvad han kan, så bliver han salig.
Men sådan er det ikke; nej, kaldet, det er ordet, hører dertil. Hvis det var nok med den første fødsel, hvortil behøvede vi da ordet? Hvorfor kalder Gud fra øst til vest? Er vi
ikke retfærdige, fromme, hellige og smukt fornuftige mennesker? Men imod alt dette siger Gud: jeg vil have det sådan, at alt kød er hø, og dets herlighed som markens
blomst, Es 40, 6, så ingen skal rose sig af kød og blod, men
holde sig til fornyelsen, som sker, når Gud af nåde kalder
os; ellers er al ros forfængelig og intet, både den af den
oprindelige årsag og den af gerningerne, som er kommet
deraf. Og det folk, som forlader sig alene på denne ros og
sætter sin lid til den, bliver i evighed fortabt og fordømt.
Men når man lærer sådan, da vredes og rase jøderne
og bliver rent gale over denne lære. For de har tabt al sans
og samling ved den første fødsel og kan ikke komme så
vidt, at de engang tænker på den anden fødsel, og derover
går de da fortabt. Ligeledes er også muslimerne hovmodige og stolte, ene og alene af den første fødsel, og bryder
sig slet ikke om kaldet. Paven er også ganske og aldeles
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omkommet deri, så han endog har henført al gudfrygtighed, religion og gudstjeneste til denne første fødsel. Sådan
har han lært, at nadverens sakramente er en sådan ydre
gerning, hvormed de gudfrygtige eller kristne beviser sin
lydighed mod kirken. Dette er jo intet andet end den første
fødsels natur, som kun kan forstå den ydre gerning i sig
selv, det er lydigheden mod kirken. Siden har han fyldt
verden med love, som er frugter af det onde træ, skønt de
har et herligt og skønt udseende; men jeg hører der ikke
Gud kalde og forjætte, jeg hører kun et menneske gøre sådanne ydre gerninger efter den første fødsel.
Derfor støder vi an mod hinanden, som det er gået i
alverden fra dens begyndelse til dens ende. Vi siger, at de
ikke er den sande kirke, eftersom de alene roser sig af den
første fødsel; de derimod fordømmer igen os, som tror på
Gud, der har kaldt os af nåde og givet os sin forjættelse,
og derfor venter og håber at blive salige. Hvem skal nu her
være dommer og opmand? Svar: Det skal denne tekst
være: ikke de, som er født af kødet, men de af troen; at
opnå saligheden, dertil hører kaldet og forjættelsen.
Spørger man, om også muslimerne bliver frelst, da
skal man svare: De bliver ikke frelst. Men de har jo dog
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stor visdom, et såre ærbart liv, mange slags gudsdyrkelse,
ærbødighed og lydighed mod øvrigheden, en herlig tugt
og krigerisk orden? Ja, alt dette finder man vistnok hos
dem. Men hvorhen hører alt dette? Svar: det henhører til
den første fødsel, derfor må de gå fortabt og kan ikke være
rigets børn; for de mangler kald og genfødelse og vil blive
salige ved den første fødsel, som er fordærvet, hvis den
ikke rettes og forbedres ved den nye fødsel. Derfor er det
vist, at muslimerne ikke er kirken, heller ikke jøderne; for
de har ikke kaldet, skønt de hverken mangle den oprindelige årsag eller de gerninger, som følger deraf, som ovenfor er sagt.
Sådan er heller ikke pavens kirke den sande kirke; for
de vandrer også kun i den første fødsel og er så formastelige at mene, at de ved sine gerninger skal opnå saligheden. Men hvor Gud foruden den første fødsel også tilføjer
kaldet (som Paulus siger Rom 9, 12: ved ham, som kaldte),
der vil du finde kirken. Romerne havde såre skønne love
og regler, som digteren praler af, når han siger: I romere,
kom i hu, at I er verdens herrer. Men det er alt sammen
intet andet end idel fornuft, som er født af kødet, af mand
og kvinde; denne er ganske unyttig og død for Gud. Derfor
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bliver ingen papist, eller muslim, eller munk, eller jurist,
eller læge salig af sig selv. For alt, hvad der er i den hele
verden, hvor skønt og nyttigt det end er, fordømmes alt
sammen under det ene navn, at det er kød og kødets herlighed, Es 40, 6.
Derfor lærer den sande kirke sådan: Vi er ikke alene
skabt og født af kødet, men Gud har sendt os sit ord og
kalder os derved; det er, han prædiker til os om syndernes
forladelse og om, at han ved Jesus Kristus har antaget os
til børn. Tror vi det, så er vi den sande kirke. Ligesom Isak
er en forjættelsens søn, men ikke har dette sønnekår fra
Abraham og Sara; for dette er en kødelig fødsel; men har
det af de ord: I Isak skal afkom kaldes efter dig. På samme
måde forholder det sig også med Jakob. At han er en del
eller et lem af kirken, har han ikke deraf, at han er Isaks
søn, men deraf, at en kaldende stemme siger: Jakob er den
yngste og skal dog være herre. Sådan var Abraham i Babel
såre vis og hæderlig, havde en ægtehustru, med hvem han
levede kysk og tugtig; men dog havde han trods alt dette
måttet gå fortabt, hvis Gud ikke havde kaldet ham fra Ur i
Kaldæa.
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Sådan skal man nu adskilte den sande kirke fra den
falske. For den falske kirke er formastelig, enten ved blodet, det er på grund af fødslens første årsag, eller på grund
af de gerninger, som følger deraf. Ismael vil bevise sin sag
ved den oprindelige årsag og siger: jeg er avlet af Abraham
og dertil hans førstefødte søn; jeg er dog vel Guds folk.
Her er vistnok den oprindelige årsag eller oprindelsen og
blodet; men har han ikke også kaldet, så er hans hovmodighed af blodet og fødslen forgæves og tom. Sådan praler
alle papister og muslimer af, at de er Guds folk; og skønt
de ikke kan rose sig af fædrenes blod som sin oprindelse
og første grund, roser de sig dog af de ting, som følger
deraf; det er, de roser sig af sin magt, retfærdighed, religion eller ydre gudstjeneste, hvilket alt sammen er af kødet. Men spørger du dem, om de også, foruden disse stykker, hvoraf de roser sig, har et andet kald til at være Guds
folk, så kan de ikke svare derpå, men roser sig kun af disse
Guds store velgerninger, hvilket dog er en tom, unyttig
ros, da både de fromme og de ugudelige overøses dermed.
Hvis du spørger paven, hvorfor han med sin hob er
Guds folk, giver han dette svar: Fordi jeg sidder på apost-
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lenes, Peters og Paulus’ stol, og er deres efterfølger. Derefter har jeg også årsag dertil i Skriften, nemlig Kristi ord
Matt 16, 18: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge
min menighed. Nu kunne vel også en hund eller en so sidde
på Peters plads; men har du kaldet, det er, et ord om denne
efterfølgelse, som du kan tro, det ville gøre den sande
kirke og Guds børn. Men det har paven ikke, men forfølger
det på fjendtlig vis; derfor er han heller ikke Guds barn,
men hans fjende og Kristi modstander. Men vi tvivler slet
ikke på, at vi er den sande kirke; for vi har evangeliet, dåben, nøglerne, Den Hellige Skrift, som lærer, at mennesket
er fortabt og fordømt i arvesynden, og at det er fornødent,
at han fødes på ny ved Kristus.
Sådan er dette en nødvendig lære, som viser forskellen
mellem den sande og den falske kirke, og den er først blevet foreholdt jøderne af Gud, for derved at gøre deres hovmod til skamme, idet de roser sig af blodet, nemlig ved
disse herlige eksempler i begge familier, Abrahams og
Isaks. For både Ismael og Isak er født af Abrahams samme
blod, og dog er Ismael ikke arvingen; for han vil blive salig
ved den første fødsel, ja ved den alene; men Isak er den
rette arving, fordi han har ordet og forjættelsen. På samme
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måde er Esau og Jakob født, ikke alene af én fader, men af
én moder; og dette er et endnu kraftigere bevis end det foregående. For her er fader og moder den samme og blodet
i dem begge, det samme.
Men hvorfor foretrækkes Jakob for Esau? Svar: Kaldet
kom til Jakob; men Esau er formastelig og mener, at rigets
arv på grund af førstefødslen må komme til ham. Sådan
formastelighed hader Gud og vil, at naturens fornyelse
skal komme dertil; for uden for denne kan man ikke fortrøste sig til nogen rigets eller arvens retfærdighed. Og
med sådanne steder i Skriften kan vi også stærkt og kraftig
overvinde vore jøder og gendrive deres ros af blodet, som
de drømmer om endnu den dag i dag. For af samme blod
fødes der to, og den ene er arving, den anden ikke; den ene
adskilles fra den anden ved kaldet. Hvad den kødelige ros
angår, er de fuldkommen lige; men den ene har ordet og
bruger det; den anden derimod foragter det.
Et lignende eksempel har vi også i den pavelige og i
vor kirke. For på begge sider har vi samme dåb, samme
alterets sakramente, samme nøglemagt, ja samme Skrift
og ord, og vi stammer endog på begge sider fra samme
apostle og samme kirke, ligesom fra én moder Rebekka.

60

Hvorfor er vi da uenige med hinanden? Svar: Vi antager
ordet i sakramentet, følge kaldet, behandler det og omgås
dermed i troen, men de kun i det ydre skin. Vi siger: Når
man bruger den hellige nadver, skal man se hen til ordet
og skal modtage det med ret tro. De gør kun en ydre gerning deraf. Derfor er det den sande kirke, som hænger ved
ordet og troen, ikke forlader sig på gerninger, men hører
og følger Gud, som kalder den i nåde; men kaldet er ordet,
hvorved naturen, som er fordærvet af Djævelen og synden,
fødes på ny.
Dette er ingen ringe uenighed og strid. Det er heller
ikke uden grund, at modstanderne så fjendtlig er vrede på
os; for vi strider om de højeste ting i hele den vide verden,
nemlig ikke om regimente og verdsligt herredømme, ikke
om guld og gods, ikke om stor herlighed og magt; men
striden angår den evige fordømmelse og det evige liv. Derfor er også fjendskabet så bittert og heftigt, og er aldrig
bittere eller større, end når man er uenig om religionen.
For sagen i sig selv er også såre stor og vigtig, nemlig om
vi er Guds børn eller Djævelens børn. De vil ikke være
Djævelens børn, men tilraner sig med magt den rette,
sande kirkes ære og navn, og derfor fordømmer og dræber
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de os også. Derfor fordømmer vi dem også af ordet og er
efter sikre vidnesbyrd i Skriften visse på vor salighed og
holder fast over den forskel, som Gud har gjort mellem
Abraham og babylonierne, Ismael og Isak, Jakob og Esau,
det kald nemlig, hvori der blev sagt til Abraham 1 Mos 12,
1: Gå ud af dit land; ligeledes kap. 21, 12: i Isak skal afkom kaldes efter dig; ligeledes kap. 25, 23: den ældre skal
tjene den yngre.
Uden denne forskel har hverken Abraham, Isak, Jakob
eller noget andet menneske nogen nytte af den første fødsel; ja, den er en kilde og oprindelse til al ulykke, som man
kan se og lære af de tolv patriarkers eksempel, der var Jakobs sønner. For disse bliver mordere, ja fader- og brodermordere, forræders og mordere af sin egen fader, idet de
sådan bedrøver den fromme gamle mand, at han begærer
at dø, 1 Mos 37, 18, og denne deres synd kunne med rette,
hvis nogen ville fremstille den i dens sande lys, kaldes et
fadermord. Dette, tænker jeg, er de rette frugter og gerninger af kød og blod, hvilke viser, at mennesket i sin art og
natur er ganske og aldeles kainitisk og morderisk. Og af
Jakobs børn havde der vistnok også kunnet tages et eksempel; men Gud ville ikke forkaste dem og lader det forblive
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ved disse to vidnesbyrd, Ismaels og Isaks, Esaus og Jakobs. Og det er min tro, at de er blevet salige, ligesom jeg
også om Ismael og Esau har de tanker, at de har gjort bod
og har tilegnet sig kaldet; men dog har Gud villet, at dette
bevis og tegn skulle forblive stående, nemlig for at vi deraf
skulle lære, at den første fødsel for Gud intet er, og at kødet er ganske fordømt med alt, hvad det har eller formår,
det være så stort og herligt, det vil, sådan som regimente
og verdsligt herredømme, dertil love og retfærdighed. Sådan var jo kejser Augustus’ rige eller regimente såre skønt
og herligt, da det alt sammen stod i høj flor med visdom,
retfærdighed, fred, guld og gods, dertil med mange herlige
sejre. Men alt dette henhører til den første fødsel eller fornuften, til skabningen og kødet, og er derfor ganske og aldeles fordømt.
Derfor må man se hen til, om der hos mennesket er
noget foruden denne naturlige gave. Denne må hedningerne, muslimerne eller paven have: er ikke kaldet derhos,
så skal du være vis på, at det alt sammen er fortabt og fordømt. For sådan har Gud selv dømt og har især vist dette
folk det ved dets fornemste stamfædre, at nemlig også
disse, foruden den første fødsel, også har måttet kaldes.
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Og hvad den første fødsel formår uden kaldelsen, det viser
de gruelige synder og laster hos de allerhøjeste patriarker,
som har besmittet sig med fader- og brodermord, dertil
også med blodskam. Dette bevidner også Kongebøgernes
og Dommerbøgernes historie og endelig den store, gruelige synd, at de korsfæstede Guds søn, sin Messias. Denne
skelnen mellem den sande og den falske kirke lærer vi af
det herlige og underfulde eksempel med de to børns, Esaus
og Jakobs, undfangelse, som stødte mod hinanden i moderlivet.
Nu vil vi fremdeles også tilføje noget om jødernes
løgne, for deres skyld, som engang ville læse rabbinernes
udlægninger. For disse fremsætter på dette sted det spørgsmål, hvorfor vel Isak ikke tog en anden hustru, da han i
næsten tyve år havde erfaret sin hustrus ufrugtbarhed? De
slutter nemlig af Saras eksempel, at man skulle anvende ti
år til at forvisse sig om og erfare, om en kvinde var frugtbar eller ikke. Men på dette spørgsmål svarer de sådan:
med Isak var det anderledes end med Abraham; for Isak
blev ofret til Gud og blev på Guds befaling et offer og
brændoffer; derfor sømmede det sig ikke for ham at tage
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en anden hustru. Sådan vil jo også Paulus i 1 Tim 3, 2 at
en biskop skal være én kvindes mand.
Hvilket urimeligt og løst, unyttigt snak dette er, indser
vel enhver, og dog må man undertiden anføre sådant for
deres skyld, som studerer det hebraiske sprog, for at de
med forstand kan læse jødernes ord og skrifter. Vi erkender vistnok, at det er en stor velgerning, at vi har modtaget
dette sprog af dem; men for rabbinernes urenhed må man
vogte sig, hvilke har gjort Den Hellige Skrift ligesom til et
hemmeligt aflukke, hvori de har indbragt sin skam og sine
tåbelige meninger. Dette minder jeg om, fordi der nu til
dags er mange af vore teologer, som har alt for store tanker om rabbinerne, hvad Skriftens udlægning angår.
I grammatikken kan jeg let tåle dem og bære over med
dem; men der mangler dem ret skøn på Skriften, efter ordet i Es 29, 14: deres vises visdom skal forgå, og deres
forstandiges forstand skal skjule sig. Dette sprog viser, at
der hos jøderne ikke skal være noget ret skøn på Skriften;
men Den Hellige Skrifts bog er dem tillukket og forseglet.
Gud taler til dette folk med en anden tunge, Es 28, 11, og
de kan eller véd ikke andet end at udspy al bespottelse
imod den kristne tro.

65

Derfor er der ingen rimelighed i, hvad de siger, at Isak
blev ofret, derfor kunne han ikke tage en anden hustru.
Abraham var lige så vel Gud helliget som Isak, ja vel
endnu mere; for han var kaldet fra Ur i Kaldæa og blev
ikke ofret én gang, men mange gange; og denne helligelse
hindrede ham dog ikke fra at tage en anden hustru. Sådan
havde det også stået Isak frit for at tage en anden hustru,
hvis han havde villet; men han ville hellere tåle alt og lide
det yderste for derved at fremstille sig til et eksempel på
tålmodighed og på, hvordan man må bie på Guds hjælp.
For han havde et stort og sikkert håb om, at Rebekka skulle
blive moder, fordi hun af Gud var udvalgt til at blive hans
hustru, og englene havde ført hende til ham og istandbragt
ægteskabet, idet hans fader havde beskikket og udsendt sin
tjener dertil. Men på denne måde opholdes han til det tyvende år af den grund, at Gud ville prøve denne hellige
mand og den hellige kvinde, til et eksempel og en lærdom
for alle Guds menigheder.
v22. Men da børnene sloges inde i hende, sagde hun: Hvis det
skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig?

De hellige fædres historie taler om børneavling, om ægteskabeligt samliv mellem mand og kvinde, hvilket i verden
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anses og holdes for det ringeste af alt. Og dog foreholdes
os i disse ringe ting så herlige, høje eksempler på tro og
andre kristne dyder. Denne gode, fromme kvinde, Rebekka, som var kød og blod, ikke anderledes end vi, blev
i så mange år meget svært anfægtet. For først var hun visselig udvalgt af Gud til at blive moder. Hun var af englene
blevet søgt, fundet og ført til sin brudgom, for at hun skulle
blive moder. Men det bliver der intet af, og hun anfægtes
sådan af Gud med et langt kors og lidelser. Da fulgte sandelig på lysten og glæden sorg, bitterhed, gråd og jammer.
Dette er vel, kan jeg tænke, ægtestandens rette glæde! Derfor beder og begærer hun brændende og heftig, at hun dog
må blive moder til afkommet. Da hun nu er blevet bønhørt,
og Gud ligesom med magt er blevet tvunget til at gøre den
ufrugtbare Rebekka frugtbar, kommer straks et anden besvær derefter. Før var det hende tungt, at hun skulle miste
det håb, som hun havde af udvælgelsen og det guddommelige kald, og at hun skulle forhånes og foragtes blandt
naboerne og sine husfolk.
Nu har hun fået en livsfrugt og er blevet frugtsommelig; ufrugtbarheden er overvunden over og imod naturen,
så hun er blevet svanger ved et nyt under. Men nu kommer
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en anden lidelse, som er endnu langt besværligere. For da
hun nu har livsfrugt og for sig selv er glad over, at hun
efter sådan stor mistrøstighed trøstes og oprejses med sådant stort håb, at hun skal blive moder til to børn, hun, som
forhen havde været forkastet og forstødt og snart havde
måttet vige og give plads for en anden kvinde og overlade
hende moderæren, som Sara også gjorde – nu først kastes
hun ned i den allersørgeligste og yderste fortvivlelse. For
børnene sloges inde i hende, og dog kan hun ikke med vished vide, om det er børn eller ikke. Derfor siger hun: hvis
det er sådan, hvorfor er dette så sket? Det er en sådan tale,
som hun ytrede ligesom med halve ord som en, der var
forfærdet og angrede, at hun forhen havde ønsket og begæret at blive frugtsommelig. Ak, tænker hun, Gud give,
jeg aldrig havde bedt om børn. Hvorfor havde jeg ikke tålmodighed og overlod moderretten til en anden kvinde, al
den stund jeg nu må erfare og lide langt større jammer end
før.
Dette er en dobbelt, ja vel en syvdobbelt anfægtelse.
For nu mener hun, det havde været bedre, at hun bestandig
var forblevet ufrugtbar, end at hun så ynkelig skal plages
og endnu dertil skal tvivle på, om hun skal blive moder
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eller ikke; for nu måtte hun for anden gang opgive det,
fordi hun nu føler døden og begynder at tvivle om sit liv
på grund af den store fare, som hun har fornemmet. For
hun ved ikke, hvad det kan være for en ulykke, at hun føler
denne bevægelse i sit liv; hun føler kun fostrenes stød, og
kan ikke finde anden grund dertil, end at hun må tillægge
sig skylden og udskælde sig selv for en dåre, at hun så heftig havde bedt og bønfaldt Gud om børn. Hun ser, at hun
nu må dø med større skam, end om hun var forblevet
ufrugtbar. Sådan betages hende anden gang håbet om at
blive moder, ja, moderen dør med livsfrugten. For fornuften kan ikke tænke eller mene andet, så ofte som Gud lader
vort håb og vor bøn svækkes, end at den må sige: Jo mere
jeg beder, desto hårdere bedrøves og plages jeg.
Men skal man da nu derfor ikke bede, ikke forlade sig
på Gud og håbe på ham? Som livsnyderne nu siger, at de
vil overlade alt til Guds vilje og styrelse; for hvad Gud har
besluttet, må nødvendigvis ske. Nej, man skal ingenlunde
undlade bønnen; for Gud har befalet os at bede, tro, påkalde ham, hellige hans navn og tro på ham. Han kunne
vel samle sig en kirke uden ordet, kunne vel bestyre det
politiske eller borgerlige liv uden øvrighed, avle børn uden
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forældre og skaffe fisk uden vand; men han byder os og
vil have, at vi skal prædike og bede, og at enhver på sit
bestemte sted og i sit kald skal gøre, hvad der tilkommer
ham. Men hænder det, at det ikke altid går sådan og får det
udfald, som vi forhen have udtænkt og bestemt, så skal
dog alligevel enhver forblive i sit kald og embede og lade
virkningen, udgangen og enden være anbefalet Gud.
En sådan anfægtelse var også dette, som Rebekka
havde. For hun tænkte vel: Se, du har bedt Gud, at han
ville give dig børn; bedre havde det været, om du aldrig
havde bedt derom. For da hun føler stødene i sit liv, tænker
hun endnu ikke, at det er børn, men mener, at hun i sit liv
bærer et eller andet sælsomt og afskyeligt udyr. Derfor siger hun: hvis det er sådan, hvorfor sker der da dette? I den
latinske oversættelse står der: si sic mihi futurum erat, quid
necesse fuit me concipere? Men den fromme, hellige
kvinde viser med disse ord, at hun angrer og irettesætter
sig selv for den forrige bøn, som hun havde gjort – som
om hun ville sige: skulle det gå mig sådan, da havde det
været bedre, jeg slet ikke havde bedt. Skal det gå sådan til,
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ak hvorfor bad jeg da? Hvorfor begærede jeg at blive moder, imod Guds vilje? Ordene vidner om, at hun angrede
sin forrige bøn og nu er hun ganske forsagt.
For når mennesker er i stor fortvivlelse, plejer de at
tale halve ord, og har i sin tale flere interjektioner, end nominer og verber. Og sådan kort tale eller halve ord betegner størrelsen af den smerte, som råder i de bedrøvedes
hjerter, der er ganske forsagte, ligesom Rebekka havde et
sådant bedrøvet og forsagt hjerte. For den fornemste sorg
og bekymring for disse hellige var den om forjættelsen om
afkommet. Derfor, siger jeg, forsager Rebekka ganske og
har vel tænkt: I denne forsamling bliver ikke jeg moder,
men en anden vil efter min død udvælges dertil, som er
mere værdig end jeg er. Sådan opgiver hun ganske håbet
om at blive moder, som Sara gjorde ovenfor og Rakel gør
sidenhen, som jo dog sandelig var Jakobs hustru og alligevel må overgive en anden moderretten; for hun siger til
Jakob: gå til min tjenestepige osv.
Men der er kun såre få mennesker, som ser hen til dette
i fædrenes historie. Ligesom papisterne dømmer derom og
tænker, at fædrene alene fulgte sin lyst og drev utugt, sådan som de selv gør, fordi de lever uden anfægtelse og
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uden møje og arbejde. Men disse hellige mennesker var
bestandig besværede med anfægtelse og bedrøvelse, som
let kunne forjage dem de onde tanker og den onde lyst. De
havde et stort hus at styre og måtte ved siden deraf lide
stor anfægtelse, ret som om de var berøvede al guddommelig hjælp.
Men os foreholdes dette til eksempel og til lære, først,
at den kødelige fødsel, hvor hæslig og fordærvet den end
er, dog ikke tilhører naturen, men er en Guds gave. Det
skal man lære af fædrene. Vistnok uddeler Gud denne
gave selv iblandt de værste mennesker; men de gudfrygtige forstå rettelig, at det er en gave af Gud. Som Sl 128,
3. 4. Siger: dine børn skulle blive som oliekviste omkring
dit bord; se, sådan skal den mand velsignes, som frygter
Herren. Derfor skal ethvert gudfrygtigt menneske lære, at
det er en såre stor gave og en skabning af Gud, at man
avler og føder børn, sønner eller døtre. For derfor kalder
vi Gud vor skaber og vor fader, og de afskyelige synder og
straffe, hvormed fødslen er belæsset, skal vi ikke lade anfægte eller vildlede os, så vi ikke skulle holde den for en
Guds velsignelse og en gerning, som er Gud tækkelig og
behagelig.
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Dette forstår ikke de ugudelige, som også misforstår
og misbruger de andre skabninger ligesom skaberen selv,
sådan at ikke alene skabningerne, men skaberen selv er
forfængeligheden underlagt. Men man må adskille og
skelne den afskyelige forvanskning fra selve skabningen,
som Gud vil skal være herlig og agtes højt, hvilket de hellige fædre har lært af disse anfægtelser, nemlig at fødslen
eller børneavlingen er en guddommelig gerning, ja Guds
eget værk. Og det er visselig sandt: var den ikke forgiftet
med sådan afskyelig utugt og skændsel, måtte vi forundre
os over denne store gernings værdighed og underfuldhed.
For hvad er underfuldere, end at et menneske fødes af et
andet menneske? Men det er fordunklet, undertrykt ved
den onde lysts afskyelige synd. Derfor må det prises og
fremhæves ved sådanne eksempler, så folk kan lære at erkende denne gernings og den guddommelige velsignelses
storhed og højhed.
For det andet foreholder disse eksempler os troen, håbet og kærligheden, det er, den måde, hvorpå Gud plejer
at handle med os. For sådan handler han også med de hellige patriarker, som Paulus siger i Rom 11, 33: hvor uransagelige er hans domme og hans veje usporlige! Ikke
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alene i hans gerninger, men også i hans ord og forjættelser.
Og derfor synes det også verden, at intet er mere usikker
end Guds ord og troen, og intet så forfængeligt og tomt
som håbet på Guds forjættelse, kort sagt, intet synes mere
at være intet end Gud selv. Derfor er dette de helliges og
troendes rette videnskab og den hemmelighed, som er
skjult for de vise og åbenbaret de umyndige.
Paven og muslimerne har let ved at tro, fordi der hos
dem er så stor lykke, og fordi de er i så stor flor med magt,
visdom, med stort skin af hellighed og religion, så intet
overgår dem. Muslimen er så vis på, at han med sin hob er
Guds folk, at han ville sætte sit legeme og liv til pant
derpå. For han har sine sager og sin Gud i sine hænder;
Gud pryder ham med såre skønne og høje gaver. Men med
de kristne omgås han ligesom ganske imod al rimelighed,
giver dem det modsatte, kaster dem under korset og hengiver dem til at myrdes som slagtefår af deres modstandere. Derfor trodser muslimerne imod os med stor stolthed
og hovmodighed. Sådan skal det have hændt i et slag,
hvori de kristne tabte, at da muslimerne så de døde legemer ligge hist og her, afhuggede de næserne på dem og
spottede og udlo sådan deres elendighed, som var dræbt,
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drev bitter og giftig spot dermed og gentog ofte disse ord:
Jesus, Maria, som om de ville sige: Hvor er nu deres Gud?
Deraf kommer disse ynkelige klager i salmerne: Sl 7,
7: stå op, herre! Sl 10, 1: herre, hvorfor står du så langt
borte? Og flere sådanne ord af de mismodige hellige, som
tvivler, om vi har en Gud, og spørger i Sl 42, 11: hvor er
din Gud? Skal man tro på den Gud, der sådan skjuler sig
og vender sig bort fra os? Men muslimen véd ikke, hvad
han selv gør, eller hvordan det skal gå os. Han tænker og
dømmer sådan: de kristne er ganske forkastede og forstødte af Gud; og er formastelig, som om Gud var ham
gunstig og havde udvalgt ham. Derfor er han endnu mere
forstokket og forhærdet end Djævelen selv. Men når vi gives i hans hånd og ligger under, da bliver himlen fuld af
martyrer, og de gudfrygtige foranlediges til at sukke og
skrige om, at kun den yderste dag må komme. Han derimod udretter med sin stolthed og sit overmod, at den
evige fordømmelse så meget før kommer over ham.
Sådan handlede Gud også med Israels folk på assyrernes og babyloniernes tid. Da havde de ingen lykke eller
sejr; ingen Gud lod sig se, og da var han sandelig en Gud,
som skjuler sig, som der står i Es 45, 15. Sådan går det nu
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til dags også med os, da himmel og jord, pave og muslim
og alt er imod os, og Gud, på hvem vi tror, er slet intet.
Denne verdens fyrste og Gud, han er Gud. Derfor falder
også mange kristne fra os og bliver muslimer, de nemlig,
som ikke er rettelig undervist og ikke har ordet. De ser, at
der står alt i fuld flor og såre vel, og slutter deraf, at Gud
må være nærværende hos muslimerne, al den stund Gud
sådan gør dem levende, derimod døder os og overgiver os
i den grumme fjendes hånd.
Men vi har intet andet af Gud end det rene ord alene,
at vor herre Jesus sidder ved Faderens højre og er en dommer over levende og døde, ved hvem vi er konger og præster. Men hvorved kan vi se dette? Det kan man ikke se for
sine øjne, men kun derpå, at Gud har sagt sådan i sit ord,
og at vi må tro det og vente derpå. For hvorfor han sådan
skjuler sig, skal vi få at se på hin dag, når alle hans fjender
skal være kastede under hans fødder. Så længe må vi tro
og håbe; for kunne vi nu se det for vore øjne, så behøvedes
der ingen tro.
Hvor usikker og falsk nu end troen, og hvor tomt og
forfængeligt håbet anses for at være, så véd jeg dog, at det
skal komme dertil, at vi skal træde muslimerne under fode,
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og de, der nu ligger begravede, hvis blod de har udgydt,
de skal søndertræde dem og støde dem ned i Helvedes afgrund. Dette skal også alle de andre martyrer gøre, som er
blevet brændt og dræbt af paven, kejseren, franskmændene og andre. For dette er de helliges kunst og visdom, at
tro på sandheden mod løgnen, og mod den åbenbare sandhed på den skjulte sandhed; ja, de tror på håb mod håb.
Denne kunst foreholdes os i dette Rebekkas eksempel.
For hun er blevet bønhørt og er blevet udvalgt til at blive
moder; men dog er hun intet mindre end moder, selv nu,
da hun har opnået at blive frugtbar og har fået stort håb om
at blive moder. Sådan falder straks alt håb og al forventning hen og ligger ganske overende. Er da nu dette opfyldelsen af det guddommelige ord? Svar: man må ene og
alene holde sig til den kunst og erkendelse, som de hellige
har, og se hen til den underlige måde, hvorpå de føres af
Gud. For sådan gik det også med Kristus selv. Da han ville
gå hen til Faderens herlighed, døde han og nedfor til Helvede; der bliver al ære og herlighed borte. Han siger til
sine disciple Joh 14, 12: jeg går til Faderen; og går dog til
graven.

77

Sådanne eksempler skal vi altid have i friskt minde, og
for øje, flittig betænke og overveje dem. For når vi dræbes
af muslimerne med stor hån og skændsel; når de små
umyndige børn, dertil gamle folk og unge piger slagtes og
grumt dræbes, da råber og skriger vi: hvor er nu Kristus,
hvor er vor Gud? Desuden bespotter de os skændig og siger: Gå nu hen og tro på jeres Jesus. Men da skal vi trøstig
og med frimodighed svare dem, selv om de ikke hører det,
og sige: Se, dette lille barn, som du har sønderhugget eller
stukket på en pæl, det skal i det andet og bedre liv prydes
med sådan glans, at du skal ønske, det måtte overgå dig
den nåde, alene at se de sår, som du har tilføjet det. For
muslimerne udretter intet andet med sit tyranni, end at
fylde himlen med martyrer, fordi de alle dræbes for Kristi
skyld; Helvede derimod fylder han med sit og sit folks lig.
Sådan også paven (skønt han er værre end muslimerne,
fordi han slet ikke tror nogen ting): Dem, som han dræber,
mener han nu er ganske borte og det er forbi med dem; han
mener ikke andet, end at det står ham frit for at rase mod
enhver efter sit hoved og myrde ham, hvorfor ingen skal
revse ham, og han lokker og opægger også de verdslige
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riger til at øve det samme grumme tyranni. Imidlertid klager vi over, at vi ynkelig myrdes og undertrykkes og råber
Sl 44, 24: Herre, hvorfor sover du? For Gud skjuler sig en
tidlang, og, som der står i Salomos Højsang 2, 9, han står
bag vor væg, han ser ned ud af vinduerne, han kigger gennem sprækkerne; derfor er han ikke langt borte fra os, men
er nærværende og ser alt. Og just idet paven og muslimerne myrder os, må de tjene os, hvad enten de vil eller
ikke, så vi skal få retfærdighedens uvisnelige krans, 1 Pet
5, 4. Sådan kunne heller ikke Herodes ved nogen velgerning have gjort de små umyndige børn sådan tjeneste, som
han gjorde ved at dræbe dem.
Sådan ser det ud, som om han også har forladt os, idet
han er faret op til himlen og sidder ved Guds faders højre;
men dog har han efterladt os sit ord og de hellige sakramenter. Ja, men hvad er vel det, vil kødet indvende mod
os; jeg kan jo dog ikke se noget, det er jo kun et slet og ret
ord? Ja, vistnok er det et ord; men i dette ord er der en
særlig og guddommelig kraft, hvilken du skal forstå og
fornemme da, når du hænger og holder dig fast derved
med fast tro. Selv om du må sætte dit liv i fare derfor, har
det lidt at betyde; for det er ikke længe til, at du atter skal
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opstå fra de døde og blive levende. Hans veje er usporlige
og hans domme uransagelige imod hans hellige, Rom 11,
33, som hans enbårne søn bevidner, der er det mest fuldkomne eksempel for alle børn.
Sådan handler nu Moses om de vigtigste ting, idet han
taler om menneskers fødsel og den kødelige gerning. Rebekka mister moderæren og mister dertil Gud selv, som
har bønhørt hende og ladet hende blive frugtsommelig;
han drager sin hånd bort og skjuler sit ansigt, så denne gerning, at hun var blevet frugtsommelig, ikke længere anses
for en guddommelig gerning, men for et Satans bedrag og
spot, og hun tænker ikke andet, end at hun er forkastet og
forstødt. Men han forhaler ikke hjælpen til evig tid, bliver
heller ikke altid borte fra os. Vistnok styrer han alle ting
sådan, at ordet ser ud, som om det var ganske forfængeligt
og intet. Men af det, som så aldeles er intet, gør han alt,
ved en stor og underfuld forandring, sådan at de ting, som
forhen så ud til at være alt, må fordærves og tilintetgøres.
Sådan er pavens fordærvelse allerede begyndt, og dag for
dag skal han mere og mere søndertrædes ved Kristi munds
ånde, og inden kort tid skal det komme dertil, at også muslimen skal få sin fortjente straf.
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22b. Og hun gik hen for at spørge Herren til råds.

Den stakkels Rebekka mener nu, at alt er ude med hende.
Hvad skal hun nu gøre? Hun går hen for at adspørge Herren. Hidtil har det set ud for hende, som om hun var forstødt og forkastet fra Herrens åsyn, og hendes håb og tro
er nu kommet til den højeste nød, så hun havde stor møje
og arbejde dermed. Men dette er just den rette afgørende
dag, som lægerne kalder den dag, på hvilken man kan bedømme sygdommen, på hvilken hun atter bliver levende
og går hen at adspørge Herren, da hun så ud til at være i
den yderste nød og fare. For da plejer strengen let at briste,
når den spændes på det hårdeste.
Jøderne tvister om, hvorhen Rebekka gik for at adspørge Herren. Rabbinerne har alt for munkeagtige forestillinger, når de siger, at hun gik hen for sig selv alene til
et ensomt sted. Derfor vil vi holde os til deres mening, som
siger, at hun gik hen til den hellige patriark Sem, som
endnu levede tilligemed Shela og Eber. Disse fædre styrede Guds kirke og opretholdt i denne tid ordet og den
sande gudstjeneste. Men uden tvivl gik hun ikke af sig selv
hen til Sem i denne store nød; men på Isaks og Abrahams
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råd og befaling, hvilke også ramtes af den samme anfægtelse, gik hun vel hen til ham, som til det fælles sted og
den person, hvor de vidste, at Guds fornemste kirke og
menighed var. For denne Sem var en såre hellig mand,
som styrede kirken og i så mange hundrede år efter Syndfloden holdt på ordet og gudstjenesten; derfor anså man
hans tale og prædikener for guddommelige svar.
Men Rebekka spurgte ikke alene om sin livsfrugt eller
de børn, med hvilke hun var frugtsommelig, men også om
sin salighed, og om det, som traf hende, var et tegn på
Guds vrede eller på hans nåde. For enhver ulykke eller
skade, også den legemlige, fører med sig fortvivlelse, eller
at man begynder at tvivle på Guds vilje, som han bærer
mod os. Og derfor må man i al anfægtelse forvare og
styrke hjertet, for at det ikke, når vi er bedrøvede og revses, skal mene, at dette sker på grund af Guds vrede, fordi
han evig vil fordømme os. Når sådan muslimerne og paven
larmer så gruelig mod os, ængster vi os og forfærdes derover med hinanden; men har du ordet og de hellige sakramenter, så luk øjnene og foragt kun trøstig deres grumme
tyranni, så du endog siger til dem: Larm og ras og vær kun
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afsindige, så meget I lyster, ja sønderriver mig i små stykker; jeg véd dog, at Kristus, min forløser, endnu lever og
sidder ved Faderens højre; derfor skal også jeg leve og atter træde jer under fode.
Men sådan tillid og sådan åndelig hovmodighed kommer ikke af det nærværende, men af det kommende. Fornuften følger kun det synlige; men her må man døde den,
så ordet og troen kan få plads. Men fornuften kan ikke dødes uden alene gennem fortvivlelse, mishåb, had og knurren mod Gud, for at til sidst, når alt ydre er sat til side,
hjertet alene kan hænge ved ordet og sakramenterne, holde
sig dertil og være fornøjet dermed. For Gud er ganske ubegribelig og viser sig ikke i alle sine gerninger og undere,
idet han, efter vor mening, forlader os i lidelse og trængsel
og kun giver os ordet, med hvilket han bringer os gennem
dette farens og anfægtelsens hav til strandbredden eller
landet, ligesom en fisk drages med krogen.
v23. Herren svarede hende: »To folk er i dit moderliv, to folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end
det andet, den ældste skal trælle for den yngste.«

Hidtil er det blevet sagt, hvordan Gud skjuler sig, ja ganske er blevet borte for den hellige kvinde, ja, også for Isak
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selv og for Abraham, dertil for alle, som var i den samme
menighed, så hun måtte løbe og tage sin tilflugt til patriarken Sem og hans menighed og søge hjælp og råd der. Men
nu beskriver Moses, hvordan denne tabte Gud atter findes
og lader sig se, os nemlig til eksempel, for at vi ikke skal
forsage i vore anfægtelser, når bønnen holder sig til den
visse forjættelse, men skal være visse på, at Gud visselig
må vise sig, lade sig se og give svar, om så end himlen og
alle skabninger skulle true med fald og undergang.
Men skønt nu denne venten er såre besværlig, skal vi
dog være sådan undervist og lært af Helligånden, at vi véd,
at Gud visselig må høre vor bøn, fordi han nemlig ikke kan
lyve. Nu havde han forjættet Isak velsignelsen; men ved
denne forjættelse forefaldt mange besværligheder og forhindringer, så et svagt hjerte kunne tvivle, om vel også forjættelsen var sand, og skønt Rebekka ikke havde nogen
særlig forjættelse, bad hun alligevel, og når nu bønnen er
ret og sand, som Rebekkas bøn uden tvivl var, må den dog
nødvendigvis holde sig til den guddommelige forjættelse.
For hvem skulle vel af sig selv være så dristig, at han
havde opløftet sine hænder og øjne til Gud, hvis han ikke
var vis på Guds vilje? Derfor holder al bøn sig til Guds
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bud og forjættelse. For i det andet bud står Guds ord, som
lærer os at bede, når nemlig Gud siger i 2 Mos 20, 7: Du
må ikke misbruge Herrens, din Guds, navn. Ligeså i Sl 50,
15: Kald på mig på nødens dag osv. Men når nu bønnen
er sket, skal du vide, at du lige så lidt må tvivle på bønhørelsen, som du kan eller skal tvivle på forjættelsen. For
bønnens grundvold er forjættelsen, ikke vor vilje, ikke vor
værdighed eller vor fortjeneste. Og på denne lære har vi et
herligt eksempel i Rebekkas bøn, som efter så mange forhindringer til sidst underfuldt bønhøres. For da hun i begyndelsen bliver frugtsommelig, tvivler hun ikke på, at
hun nu er bønhørt og hjulpet af Gud; men denne tro og
tillid forhindres snart ved en ny fare, som hun ingenlunde
havde ventet. For børnene sloges inde i hende, så hun atter
bringes til fortvivlelse. Men da hun nu er på det højeste
forskrækket, oprejser Gud hende atter med ordet og viser,
at hun i sandhed er bønhørt, for derved at vidne, at han
elsker dem, som beder i troen, og i bønnen, det er når det
ser tungt ud med bønnen, bier på ham og venter på hans
hjælp.
Sådanne eksempler erkender eller forstår papisterne
ikke. For deres bøn er ikke anderledes, end at de dermed
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bespotter og forhåner Gud. Men en alvorlig og brændende
bøn, som ikke stopper og bliver træt, men venter og bier
til det sidste øjeblik, den bryder til sidst gennem himmel
og jord, og det er umuligt, at den ikke skulle bønhøres. For
det er Gud det allerbehageligste offer, når vi beder sådan,
at vor bøn overgår vor sans og forstand. Som Paulus siger
Ef 3, 20: Gud formår langt ud over, hvad vi beder om eller
forstår. Når sagen er ganske fortabt og alt råd og flid er
forgæves, da tænk dig om og vær stærk, vogt dig, at du
ikke falder fra Gud; for Gud kalder alle ting fra de døde og
fra intet; når ingen hjælp eller håb længere er for hånden,
da begynder først den guddommelige hjælp. Og det er en
ret, fuldkommet bøn.
Men derhos skal man dog ikke foragte den svage bøn
og svage menneskers bøn. Men denne brændende bøn foreholdes os mest og som et fuldkomment eksempel, så vi
skal beflitte os på at efterfølge den. For ligesom børnene i
skolen først lære abc og Donat, sådan stammer også vi
først på den ufuldkomne bøn, som ingenlunde skal foragtes. For som det går med den gut, der ikke først lærer alfabetet og Donat, at han heller aldrig vil lære at læse Virgil
eller at tale latin, sådan går det også med bønnen; den, der
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ikke først beder i svaghed, vil aldrig komme til den fuldkomne bøn. Derfor skal man flittig mærke læren på dette
sted, som viser, at bønnen har sin store kraft, og at det er
Gud et velbehageligt offer, at man bliver bestandig i den,
ligesom Rebekka også bliver standhaftig indtil enden, da
der ikke længere er noget andet råd end at spørge Guds
kirke til råds.
Men Moses beskriver såre vidtløftig, hvordan hun blev
bønhørt. Herren sagde, nemlig ved Sem. For vi sagde
ovenfor, at Gud også talte ved Adam. Som Kristus udlægger det i Matt 19, 4: Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde:
›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig
til sin hustru, og de to skal blive ét kød‹? Disse ord talte
altså Gud, og Moses skriver dog i 1 Mos 2, 24, at Adam
talte dem. Derfor var Adam fuld af Helligånden og Gud,
som talte gennem Adam. Sådan er Adams ord Guds ord.
Sådan er endnu Guds kirke fuld af Gud, og alt, hvad den
siger, skal man ikke forstå anderledes, end som Gud selv
havde sagt det. Sådan befaler Gud, at vi skal være forældre
og øvrighed lydige og høre hans ord af dem. Just på
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samme måde talte Gud også med denne hellige gamle moder Rebekka gennem Sem, der, foruden det almindelige
skøn på troen, også var fuld af profeti.
Men der foreholdes os en såre stor og rig trøst i disse
ord, som stå i teksten: to folk er i dit liv osv. For Sem vil
sige: du har bedt, og din mand og Abraham har også bedt
med dig; men mener du, at jeres bøn ikke er blevet bønhørt, og at du skal dø? Ingenlunde, du skal ikke frygte for
noget. Og Sem træffer netop hovedet på sømmet og den
rette trøst. For han siger: Det er så langt fra, at du skal
komme i fare for dit liv, at der skal komme to slags folk af
dit liv. Du er kun blevet plaget en smule, og din bøn er
blevet prøvet, om du også ville forblive standhaftig. Derfor skal du vide, at du skal få mere, end du har bedt om,
og at mere er dig givet, end du har begæret eller forstået.
For du har ikke kunnet forstå, hvad eller hvor meget Gud
vil give dig. Han har forstået din bøn bedre end du selv.
Dette eksempel er vel at mærke, og vi skal også efterfølge det. For vi beder også mod Antikrist dvs. paven,
muslimerne og sekterne. Og vore sager er så vanskelige og
står så fortvivlede, at vi ikke kan forstå eller tænke os nogen anden trøst og hjælp, end kun at anråbe Gud om, at
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han vil ile med den yderste dags komme. Derfor skal man
ikke ophøre at bede, men de, som er stærke, skal skrige
heftig, og de svage skal også i sin svaghed råbe til Gud,
som Kristus selv siger i Luk 18, 7 om de gudfrygtige, som
råber til ham dag og nat.
Men vor nød nu til dags er langt større og vor sag besværligere, end den har været nogensinde i kirken. For vi
har imod os verdens bærme og sidste tid, pavens og muslimernes yderste, grumme vrede, som begærer ganske at
sluge os og også vil sluge os. Derfor må man bede, og bede
sådan, at vi holder os til Kristi bud og forjættelse. For
skønt det ser ud til, at alt inden kort tid vil styrte overende,
hvad er det så mere? Lad kun falde; din bøn skal dog opnå
mere, end du beder om. For han har forjættet os det. Og vi
beder i vor bøn fremfor alle ting, og også fremfor vor egen
ulykke om, at Guds navn må helliges og hans rige opretholdes. Om nu end alt er fortabt og sagen ganske må opgives, ja selv om vi alle skulle dræbes her, så véd jeg dog,
at modstanderne skal omkomme. De skal ned; for bønnen
er blevet bønhørt.
Så trøster nu Sem Rebekka sådan: O kære Rebekka!
Din bøn er blevet bønhørt rigelig og over al din forstand.
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Du har bedt Herren om én søn og begærer nu i denne fare
alene, at du lykkelig må føde og beholde livet; ja, du ville
gerne lade dig nøje, om du blot vidste, at din bøn var hørt.
Men vær trøstig og ved godt mod i henseende til fødslen;
for Gud har bønhørt dig og forstår ret vel din bøn. Du har
bedt om en søn eller datter; denne din bøn vil han forøge
og rigelig forhøje. Men hvordan skal det ske? Svar: to folk
er i dit liv osv. Det kan man nu kalde, at bønnen er hørt.
For det er ikke simpelthen kun to sønner, du skal føde, men
to såre store patriarker. Derfor er din bøn bønhørt ikke
alene deri, at en søn skal fødes af dig, men at du skal have
efterkommere eller arvinger af to sønner, og at du skal
føde to store folk. Derfor tvivl kun ikke, forsag kun ikke!
Det er intet uhyre eller djævel, du bærer, som du har måttet frygte for, fordi børnene sloges inde i dig; men du er
allerede nu en moder til to store folk.
Sådan bad hun alene om sit og én søns liv, og opnår
derved to patriarkers og deres efterkommeres liv. Hun bad
om en skilling, og fik et helt bjerg fuldt af guld, hvilket
hun hverken havde vovet at håbe eller at tro. For hun ville
lade sin bøn være beskeden og lade sig nøje med lidt, ligesom vi også plejer at bede om simple og ringe ting og
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ikke tænker på, at vi taler med en sådan stor majestæt, når
vi beder. For ville han kun give små og ringe ting, da
havde han ikke foreskrevet os sådan stor og herlig vis og
måde at bede på, som når han har befalet os at sige: Vor
fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme
dit rige osv. Gud er ingen gerrig gnier eller fattig tigger,
men lægger frem for os og tilbyder os store goder, ja de
allerhøjeste gaver i himlen og på jorden, og vil have, at du
skal bede ham om dem og vente dem af ham. For i enhver
bøn, som vi sige i Fadervor: Helliget blive dit navn, komme
dit rige, ske din vilje, giv os i dag vort daglige brød osv.,
indeholdes himmel og jord og alt, hvad deri er. For hvad
vil det sige, at hans navn helliges, at hans rige kommer og
hans vilje sker? Svar: Det er så meget som at fælde tusinde
djævle og sammenfatte hele verden i én bøn. Men vi har
snævre hjerter og er af svag tro; derfor skal vi med flid
mærke dette eksempel og lære, at Gud ikke lader sig nøje
med at give os lidt, selv om vi beder om lidt, men han giver
mere, end hvad vi beder om eller forstår, Ef 3, 20.
Men vi vil nu betragte patriarken Sems ord, for de indeholder fire stykker, som vi først vil forstå alene efter loven. Først siger han: to folk er i dit liv, og de er allerede nu
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for Gud så store, som de skal blive. Men når de fødes og
vokser op, da skal de skilles ad. Denne anden del er en
forjættelse om, at Edom og Jakob skal være to slags folk,
adskilt efter kødet, nemlig edomitter og israelitter, som
Den Hellige Skrift vidner om. Men de skal ikke være under ét hoved; men enhver skal have sin ære og herlighed
som sit folks fyrste. De skal også ordne og indrette et husligt og borgerligt liv, dertil også kirker; men dog skal der
være en forskel deri. For de skal deles i forskellige religioner og stater, verdslige love og regler. For det er vel troligt, at Esau fra Abrahams hus tog med sig omskærelsen
og ellers anden måde at ofre på. Sådan havde hans folk en
særlig statsorden, ceremonier og kirkevæsen. Men Jakob
fik også sin særlige orden i stat og kirke, hvis lige der ikke
har været i verden, og havde derhos tillige forjættelsens
arv. Derfor skulle disse folk skilles fra hinanden, både efter det borgerlige og det kirkelige liv. Og dette gik også i
bogstavelig opfyldelse. For Paulus har i Rom 9, 10 angivet
den åndelige betydning, hvorom der er talt på andre steder.
De sidste to stykker er, at han siger: det ene folk skal være
stærkere end det andet, og den ældre skal tjene den yngre.
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Edom eller Esau tog såre til, som vi sidenhen skal se,
hvor han møder sin broder Jakob med fire hundrede mand,
mens Jakob ikke havde nogen hos sig uden fire kvinder.
Og i kap. 36 opregnes elleve fyrster, som havde landet
Edom i eje. Deraf kan man slutte sig til, at Esau havde såre
stor magt. Men Jakob drog endnu omkring i Kana’ans land
og kom sidenhen også ned til Egypten som fremmed, mens
der imidlertid fra hans broder nedstammede elleve børnebørn og store fyrster. Sådan gik denne spådom i opfyldelse
også i det ydre, efter bogstaven. Men på Davids tid var den
yngre vokset og taget til, Israel nemlig, og indtog kongeriger og gjorde sig også Edom underdanig, som der står i
Sl 60, 10: jeg vil kaste min sko over Edom. Men sidenhen
udlægger og formilder Isak, ved velsignelsen over Esau,
denne forjættelse sådan, at dette tjenerforhold kun skal var
til en bestemt tid. For sådan siger han i 1 Mos 27, 40: du
skal bryde hans åg af din hals. Og dette skete på Akabs
tid, da Edom faldt fra og udvalgte sig en egen konge.
Sådan er nu dette summen af forjættelsen og den rige
bønhørelse. For sådan trøstede Sem hende: Se, min kære
Rebekka, du bad for dig selv og begærede kun, at du og
dit barn måtte opholdes i live; men jeg forjætter dig langt
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større ting. Du skal ikke alene få én søn, men to sønner, to
folks fyrster. Desuden viser Gud dig også, hvad for en
stand og stilling de begge skal have, så du kan vide, hvad
du skal få for efterkommere og arvinger, også efter din
død. Den ene skal være stærkere, den anden svagere i henseende til det borgerlige og kirkelige liv; men det mindste
folk skal blive den rette herre og arving. Den stærkere skal
ingenlunde undertrykke den svagere; ja, den mindre skal
herske over den større. Sådan har du nu hørt, at ikke alene
din person og de børn, som du skal føde, skal blive i live
og sunde; men at også disse to parters historie her er beskrevet indtil alle deres efterkommere, uden ende.
Dette beskrives nu sådan os til lære og trøst, så vi skal
lære at bede trøstig og med fuld tillid, og for at vi ikke skal
forsage eller tvivle på bønhørelsen. For skønt bønnen sker
imod og over vor forstand, er den dog ikke forgæves. For
Gud vil ikke have den skam liggende på sig, at vi skulle
mene, at han ikke var sanddru. Og derfor har han befalet
os at bede, og har ikke alene befalet os det, men har også
forjættet, at han vil høre vor bøn, så vi skal være forvissede
om, at han vil give os det, hvorom vi beder. Derfor er dette
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den højeste gudstjeneste og religion, at man tror, at Gud
er sanddru.
Desuden har vi også en skøn, enfoldig og sikker regel,
hvori han har foreskrevet os, hvad og hvordan man skal
bede. Når du nu derfor beder: Fadervor, du som er i himlene osv., da tænk sådan: Herre, du har befalet mig at bede,
og har også forjættet, at du vil høre den, som beder; – og
tvivl så ikke på Guds sanddruhed og hans forjættelser. For
om så end Djævelen i et øjeblik ville omstyrte hele verden
og ganske kaste den omkuld i en hob, så skal dog Guds
navn helliges. Og om vi end alle må dø, så skal vi dog uden
tvivl opbevares til den kommende opstandelse. Ja, også i
dette liv ser vi desuden en åbenbar kraft og virkning af vor
bøn. For visselig, ved bønnen opholdes den verdslige
statsmagt; ved den opholdes vort liv og alle goder, som vi
bruger i denne verden.
Denne tekst har fremdeles den hellige Paulus behandlet såre herlig i Rom 9, 10 og anvender den på den rette
åndelige og sande historie, idet han anfører det sted af profeten Malakias 1, 2, hvor Gud siger: Jakob elskede jeg,
men Esau hadede jeg. Ligeledes i Rom 9, 10: Der blev
sagt til hende, ikke ved gerninger, men ved ham, som
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kaldte: den ældre skal tjene den yngre. Der omtaler og ihukommer han ikke den timelige, men den rette, sande forjættelse. Jøderne forstår dette alene efter kødet, nemlig
derom, at de blev ført ud af Egypten og indtog landet
Kana’an. Men i denne legemlige forjættelse indesluttes
også den åndelige. For af denne svage del skulle Guds søn
fødes, så at frelsen ikke skulle komme fra hedningerne,
heller ikke fra idumæerne, men fra jøderne, som der siges
i Joh 4, 22. Det er alt sammen skrevet for Kristi skyld, der
kom af det lille folks slægtslinje.
Derfor behandler Paulus denne tekst på den måde, at
han sætter to slags fødsel, nemlig den af kødet og den af
forjættelsen. Esau var også en forjættelsens søn; men her
skiller de sig fra hinanden og deles i et stort og et lille folk.
Der udlægger Paulus det efter sin store apostoliske ånd sådan, at ikke den ældre skal være arvingen, men den yngre,
nemlig Jakob. Sådan bliver også alle de andre arvinger,
som følger forjættelsen, hvorom der ovenfor blev talt udførligere. Derfor tilhører den legemlige forjættelse Esau,
men den åndelige tilhører Jakob, som var Rebekkas yngste
søn efter kødet; men efter ånden var han Herren og den
ældste.
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Men ligesom jeg om den kainitiske og ismaelitiske
kirke sagde, at de blev forkastede, dog sådan, at denne forkastelse skulle tjene til deres ydmygelse, så de skulle give
slip på arven, som de mente at skulle få efter den kødelige
fødsel, mens de dog blev salige ved bod og tro på forjættelsen; sådan vidner også teksten, at mange af Esaus efterkommere er blevet salige, ikke fordi de var Esaus børn, for
denne linje var jo forkastet, men fordi de med troen grebe
forjættelsen og holdt sig til den, efter Paulus’ ord i Rom 9,
8: Ikke de, som er børn efter kødet, er Guds børn; men
forjættelsens børn regnes til afkom. Derfor sluttede de sig
til ismaelitterne og sagde: Sara er vor stammoder og Abraham vor fader, men derved bliver vi ikke salige, for den
legemlige fødsel nytter ikke; men vi tror på det afkom,
som er fædrene forjættet, ligesom Isak og Jakob troede og
er blevet salige. Og alle, som har haft denne tro, har modtaget det evige livs arv. Men de af denne slægt og deres
efterkommere, som er forblevet i sådan formastelighed, at
de har ment, at de på grund af den legemlige fødsel var de
ældste, de er alle sammen blevet fortabt og fordømt.
Sådan kan vi hedninger ikke rose os, som muslimerne
gør af sine mange kongeriger, eller som paven roser sig af
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den uafbrudte rækkefølge fra Peter og den højeste magt i
kirken. Men det roser vi os af, som står skrevet i Joh 1, 1213: Så mange, som tog imod ham, har han givet magt at
blive Guds børn, dem, som tror på hans navn, hvilke ikke
er født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands
vilje, men af Gud. Til denne erkendelse må vi alle komme,
ligesom Paulus i Rom 4, 12 kalder Abraham fader til de
omskårne, til dem, som ikke alene er omskårne, men også
vandrer i den tros fodspor, hvilken vor fader Abraham
havde, da han var uomskåren. Sådan siger også Kristus i
Joh 8, 39: hvis I var Abrahams børn, gjorde I Abrahams
gerninger. For han troede på Gud, og fik ved det forjættede afkom retfærdighed og salighed. Sådan bliver også
de, som tror på Gud, Abrahams og Guds børn.
Derfor skal man af denne tekst lære, at al kødets ære
eller ros af Gud er forkastet og fordømt, og at vi ikke kan
blive retfærdige derved. Ligesom heller ikke fædrene er
blevet retfærdige ved denne ros af kød eller blod, hvilket
kraftig læres og bevises af dette eksempel, der er såre herligt og vel værd at skrives med guldbogstaver.
Men disse brødre sloges med hinanden i moderlivet,
og da de var født, kivedes de dernæst også hele sin livstid
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med hinanden. Sådan må også vi bestandig kives med
muslim og pave og kan aldrig have samfund eller fred med
dem. Ismael og Esau, det er, disse større og stærkere, som
langt overgår os i penge og gods, i magt, antal og visdom,
de er imod os, som er de yngre og svagere end de. Men det
er vor trøst, al den stund vi jo må slås med hinanden og
føre sådan bestandig krig mod edomitterne, som ikke kan
forliges eller ophæves, at vi er sikre på sejren. For ordet
eller forjættelsen må uden al tvivl sejre.
Men hvis nogle af modstanderne bliver salige, skal
man vide, at de ikke bliver salige, fordi de er papister,
munke eller muslimer, men fordi de slutter sig til os, det
er, til Abraham, Isak og Jakob. Og skønt de ikke er af vor
slægt, så er de dog indpodede. Sådan forkastes ikke hele
dejen, men kun dens ros og hovmodighed, idet den roser
sig af fædrene, ceremonierne og loven; og hvis den vil indpodes med os, så bliver den en hellig dej med os og med
de fromme, gudfrygtige menneskers hele slægt. Men dette
sker af nåde, ikke af kødets retfærdighed eller ved gerningers fortjeneste, hvori verden søger sin frelse og retfærdighed.

99

v24–26. Da nu hendes tid kom, at hun skulle føde, se, da var
der tvillinger i hendes liv. Og den første kom frem, han var ganske rød, som en lodden kappe, og de kaldte hans navn Esau. Og
derefter kom hans broder frem, og hans hånd havde fat på
Esaus hæl, og man kaldte hans navn Jakob.

Her beskrives den underfulde og farlige fødsel, hvorved
moderen uden tvivl er blevet såre forskrækket, da børnene
sådan sloges med hinanden i hendes liv. For her beskrives
en sådan fødsel, at hvis forjættelsen ikke havde opholdt
Rebekka, var hun straks død i fødslen. Og jeg forstår det
sandelig ikke, har heller ikke nogensinde hverken hørt eller læst noget eksempel, som skulle ligne dette. For sådan
lyder teksten: da hendes tid kom, at hun skulle føde, da var
der tvillinger i hendes liv. For de kvinder, som var hos
hende, håbede kun på ét barn; men straks, idet de ser til,
forstår de og opdager, at det er tvillinger.
Nu er det vel sædvanligt, at der fødes tvillinger, uden
at moderen derover kommer i nogen fare; men her er der
en stor fare, da den første, Esau, er blevet født, idet Jakob
også straks efter kommer ud, og det sådan, at han med sin
hånd holder i broderens hæl. Nu véd vi, at det er en uheldig
og tung fødsel, når et barn ikke fødes ret ordentlig, sådan
at hovedet først kommer ud; men når en hånd eller fod
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kommer først ud, da kommer både moder og barn i livsfare. I sådan nød må man også ofte sønderskære livsfrugten og tage den ud i enkelte stykker. Sådan beskrives også
denne fødsel, at den var forunderlig og fuld af fare både
for moder og barn. Den første, Esau, kommer sund og frisk
ud; men den anden kommer i fare for sit liv. Men Rebekka
opretholdtes ved den forjættelse, hvori hun hørte, at hun
skulle føde to folk eller stamfædrene til to folk. Derfor forsagede hun ikke i denne store nød og fare.
Men Moses beskriver begge børnene: Den første, siger
han, som kom frem, var ganske rød. På hebraisk står der
admoni, hvoraf Adam kommer; for han blev skabt af rød
jord, som efter Plinius’ og Josefus’ ord er den bedste. Efter
den prises den sorte jord; men den lyse og grå jord er slettere. Edom betyder rødlig. Men der må have været en særlig rød farve på ham. For alle andre børn fødes også rødlige og forbliver røde også efter fødslen; men Esau må
have været meget rød, mere end hans broder og andre
børn.
Desuden havde han også et andet tegn, hvorved han
adskiltes fra sin broder. For han var lodden som en kappe,
ikke alene på hovedet, sådan som andre børn er, og som
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især drengebørnene plejer at have meget hår; men foruden
at han var stærkt rød, havde Esau også en ganske lodden
hud, som en kappe, med andre ord: han var ganske lodden
på hænder og fødder og på hele legemet. For Moses tilføjer en lignelse og siger: som en adereth, hvilket hebraiske
ord betyder en lodden kappe. Dette er sandelig en underlig
beskrivelse af et barn, at det var så rødt og loddent, hvortil
man næppe skal finde magen i hedningernes historie,
hvori der dog ofte fortælles om usædvanlige fødsler.
Det hebraiske ord betyder en kappe eller et loddent
tæppe, som Elias’ dragt beskrives i 2 Kong 2, 8, hvilken
var en lodden kappe, med hvilken han slog i Jordans vand,
så det delte sig til begge sider. Og i Jos 7, 21: jeg så en god
kostelig babylonisk kappe iblandt rovet. Men om de dengang forfærdigede klæder af uld, kan jeg ikke vide. Af
dette udseende, tænker jeg, skøn og fin, var også den
skindklædning, som profeterne gik i, som en kappe eller
en lang kjortel. Men man kan også opfatte det sådan, at det
er sagt efter den talefigur, som kaldes hyperbol, idet man
fremstiller ting såre store, som vi også bruge i vort sprog
med lignelser, når vi sådan om dem, som har langt, grimt,
sammenfiltret hår, siger, at de ser ud som et pindsvin eller
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en ugle. Sådan har måske også kvinderne talt om Esau,
ligesom man plejer at tale i daglig tale og gør en ting
større, end den i sig selv er.
Da nu Esau er født, beskrives også Jakobs fødsel,
hvordan det gik til med den. Han kom i fare, både for sit
eget og for sin moders liv. For han følger så straks efter
sin broder, at han endog greb fat i hans hæl og holdt på
den. Og man må forestille sig, at de fødtes til verden næsten i samme øjeblik. Derfor er dette underfulde ting, hvis
lige man ikke finder i nogen anden historie. For det er
alene og i sandhed en guddommelig gerning, som Gud her
virker, og derfor har også Moses villet beskrive disse ting
så nøje og omstændelig, så enhver begivenhed deri flittig
kan mærkes, og for at læseren kan opvækkes og påmindes
om, ret at betragte disse tings storhed.
For her bekræftes grundvolden for hele den kristne
lære, og Gud vil ved disse tvillingers fødsel i forvejen
dømme, ja komme i forkøbet og undertrykke al kødets retfærdighed hos al verden. Han vil derved lære, at al kødets
visdom og herlighed og alle dets fortrin er forgæves og
spildte; det vil han, siger jeg, have antydet og lært ved
dette alene, at han siger: Den ældre skal tjene den yngre.
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Derfor er dette ingen tale angående verdsligt rige og herredømme, meget mindre om andre ringe og unyttige ting,
som intet har at betyde, eller om kællingeagtige fabler;
men disse ord lægger den rette grund for vor kristne lære.
Og dette bekræftes også kraftig derved, at kødet er dødt og
fordømt for Gud, men at ånden levendegøres. Og derved
antydes den medfødte syndighed og fordærvede natur, så
ingen skal forlade sig på kødet, men enhver sætte sin lid
til Herren og hans forjættelse.
Dette kan ikke tilstrækkelig siges og indprentes folk.
For det er Guds højeste domme og usporlige veje. Jeg taler
nu ikke om Guds såkaldte domme a priori, som han har for
sig selv i sit indre og hemmelige råd, nemlig hvorfor han
fatter denne eller hin plan, gør dette eller hint, regerer,
hjælper, fordærver osv., men jeg taler om Gud sådan, som
han kalder folk af nåde, taler med dem og åbenbarer sig a
posteriori, som han siger til Moses: Du skal få mig at se
fra ryggen, 2 Mos 33, 23. For vi ser her sådanne domme
og sådanne veje, som intet menneske kan forstå eller begribe, som der siges i 1 Kor 2, 14: det naturlige menneske
fatter ikke de ting, som hører Guds Ånd til; for de er ham
en dårskab, og han kan ikke forstå dem, så at ikke engang
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de hellige kan forstå, hvad de beder om. Så aldeles er disse
Guds domme og veje a posteriori os uudforskelige, det er,
den Gud, som kalder os og åbenbarer sig for os i ordet og
lignende gerninger. Kan vi nu ikke begribe disse ting,
hvordan skulle vi da kunne begribe Gud, når han er for sig
selv og skjult for os i sin guddom? Derfor har du nok at
gøre med at beflitte dig på at forstå, hvordan Gud virker
og kalder os. Det er ikke fornødent, at du søger og forsker
efter de store hemmeligheder og sådanne ting, som er for
høje for din forstand.
For er ikke det den største blindhed hos menneskets
kød, at det så hårdt forarges ved disse eksempler på den
guddommelige dom, at Esau, den førstefødte, ikke skal
være arvingen, men Jakob, som er den yngre og født efter
ham? Dette vil du med menneskelig fornuft aldrig forstå,
skønt du hører, at Gud kalder ham og selv klart udtaler
disse ord, ja, at han også for disse ords skyld ødelægger
denne verdens konger og kongeriger; alligevel vil dog fornuften fordømme denne Guds dom, at han siger: den ældre
skal tjene den yngre. Du vil aldrig få muslimerne til at tro,
at han er fordømt af Gud, heller ikke paven, at stolen i
Rom er Djævelens stol; det får du heller aldrig kejser Karl
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den Femte, Ferdinand eller kongen af Frankrig til at tro.
For kødet, det er, den ældre, er hovmodigt, sejrer og er ligesom alt i verden. Ånden derimod er bedrøvet, er død og
ganske intet. Ligesom Esau tænker: jeg er den førstefødte,
derfor er jeg også kirken, er Guds søn og folk; Jakob derimod er forkastet, er uden ære og har slet intet navn. Sådan
erfarer vi nu til dags, at vore modstandere også med magt
tiltager sig kirkens titel eller navn, da de dog er intet mindre end den sande kirke.
Derfor er Esau den førstefødte, Jakob den yngste. Men
Gud vender denne orden om og siger: kødet er stolt og
hovmodigt. ånden er sørgmodig og bedrøvet; dog er det
idel løgn med kødet, ånden derimod er sandhed. For alle
mennesker er ikke alene løgnere, men har også sig selv alt
for kær, overtaler sig selv til at tro det og er formastelige
som de, der altid vil vide det bedre, og foragte og hader
også denne Guds dom og denne lære. Begynd fra verdens
begyndelse, og betragt efter hinanden alle tiders eksempler. Kain, den førstefødte, er herre, Abel er tjener. Kongeriget Egypten er som en skøn blomst i verden, og er dog
Djævelens skarn. Dernæst er herredømmet hos assyrernes,
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babyloniernes og grækernes rige, til sidst også hos romerne; men israelitterne og Guds folk bliver, også i Det
Nye Testamente, trykkede såre med tung trældom.
Imod denne kødets uovervindelige hovmodighed skrives dette, så vi skal vide, hvordan vi skal forholde os i
denne lykkens store ulighed, så vi kan fælde og beholde
en rigtig, sikker dom, dertil også et standhaftigt og stærkt
mod til at tåle sådanne genvordigheder med. Når jeg sådan
ser, at muslimerne og paven sidder i den største majestæt
og herlighed, skal jeg sige: du har intet Guds ord; hos dig
er ordet ikke, derfor må du rose dig, så meget du kan, må
også være stærkere end alle engle, så er du dog alligevel
fordømt. For kødet, eller den ældre, skal tjene den yngre.
Men muslimerne og de pavelige siger derimod så:
Hvad ord! Hvad Elias og Elisa! Hvad Luther eller Philip
(Melanchthon)! Jeg har kongerige, guld og gods, magt,
stor evne, skønt ydre, dertil også den visdom, som al verden priser, og hersker derved over andre. Derfor, siger de,
er jeg salig og Guds folk; I derimod er fattige tiggere og
plages, og derfor er I også forkastede af Gud.
Imod denne så store forargelse sætter vi dette og siger:
Vi tilhører den Gud, som kalder os af nåde, åbenbarer sig
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og klart siger: den ældre skal tjene den yngre; det er, kødet, som hersker, skal i trældom, og ånden, som træller,
skal blive herre. Dette er vor ros, som vistnok udlees af
verden og bespottes af denne verdens mægtige. Ligesom
straks i begyndelsen Kain herskede, men Abel var i trældom, sådan blev dog Kain forkastet, men Abel, han lever.
Sådan herskede også assyrerne og babylonierne og ødelagde det jødiske land, Jerusalem og templet. Sådan herskede også perserne; men jøderne var fanget. Og dog er
jøderne forblevet; men hine er i bund og grund ødelagt og
omkommet. Sådan havde også romerne herredømmet med
stor hovmodighed; apostlene derimod måtte drage omkring i elendighed, måtte flygte, lide hunger og tørst, var
nøgne og ligesom dømt til døden, som der står skrevet i 2
Kor 4, 11. Nu til dags hersker og regerer muslimerne; men
de kristne er i trældom; paven er stolt og hovmodig; kirken
er elendig og bedrøvet. Dog skal til slut paven falde og
ombringes med Kristi munds ånde. Det er vel sandt, siger
Gud, verden er større, kirken og mit folk mindre; men jeg
fælder den dom, at den større skal blive den mindre, og
den mindre den større.
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Dette er en lære om tro, håb, trøst og kærlighed mod
Gud og mennesker. Der er ingen anden forskel end den,
at her i kirken er den Gud, som kalder os ved sit ord; men
hist i verden og hos de ugudelige tier Gud stille. Muslimerne har end ikke ét bogstav, hvormed de kan bevise, at
det er ret, hvad de gør. Der er ingen Gud, som kalder. Sådan hører heller ikke paven og kejseren noget; det er ganske stille hos dem; vi derimod har en Gud, som kalder os.
For han har åbenbaret sig for os, så vi i ham har en sådan
Gud, som vi kan se, føle og tage på. Vi har ordet, dåben,
nøglerne; og dog må vi derhos lide forfølgelse. Nu, det er
godt, lad os lide, hvad vi skal; til slut skal dog tjenerne
blive herrer, og atter herrerne tjenere. Vi skal forblive;
men de skal gå til grunde. Vore efterkommere, som sandelig er vore og tilhører os, skal forblive, også her på jorden, ligesom der altid fra verdens begyndelse af er forblevet nogle profeter, der har efterladt os ligesom i arv Guds
stemme og ord og lært os dem.
Dette bevis har Gud villet foreholde den hele verden
og bevise og bekræfte med denne historie. Derfor skal vi
ikke læse den så søvnig eller skødesløst, som en eller anden verdslig eller hedensk historie. For læser man den ikke
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med flid, er den ganske kold, simpel og død, ligesom om
jeg ville læse en beretning om en tyrkisk kejsers fødsel eller historie. Gud har efter et særligt råd villet vise sin lære
med dette eksempel og åbenbare sin gerning i disse to
brødre, så vi skulle se, hvordan den ældre måtte tjene den
yngre. Esau er den førstefødte og er derfor såre stolt, farer
højt afsted; han er en kaldæisk, babylonisk, persisk, græsk
og romersk kejser, med ét ord, han er pave og herre over
alle herrer. Men han har ingen Gud, der kalder ham, men
som fordømmer ham med dette ord, at han siger: den ældre skal tjene; skønt han ikke tror denne røst. Men Jakob
derimod har en Gud, som kalder ham og giver ham herredømmet over den ældre; men han er ikke mægtig, vis eller
hellig. Og dog, da han er kaldet, må han få magten, ligesom profeterne flittig har udviklet og overvejet dette og
deraf taget mangfoldig trøst, som der står i Es 41, 14: frygt
ikke, du orm Jakob, I få folk Israel!
Dette har Gud villet vise ved denne fødsel. Esau kommer først frem, er en ret Edom, er stærkt rød og ganske
lodden som en kappe. Men den anden har en glat hud og
er ikke rødere, end andre børn pleje at være, når de fødes.
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Han har intet ved sig, som synes at være mere end almindeligt. Men Esau, som er den første, skal være herlig fremfor sin broder, ved to store tegn, og ikke alene forældrene,
men også vennerne og naboerne, som var derhos, kaldte
ham som med én mund Esau, hvortil de bevægedes ved
disse to tegn. For menneskelig visdom kan ikke dømme
anderledes, end at Esau skal være arvingen, fordi han er
den førstefødte og betegnet med to mærkelige tegn, at han
nemlig var så rød og lodden.
Men han har sit navn af gerninger. Som om de ville
sige: dette skal blive en mand, som skal udføre alt herlig,
og, som man plejer at sige, han skal blive både potte og
pande. Sådan fik også Kain sit navn deraf, at hans moder
mente, hun havde fået en mand, som var Herren, 1 Mos 4,
1, om hvilken Gud havde forjættet, at han skulle overvinde
synden og slangen. Sådan er nu verden beskaffen, når den
dømmer om sådanne høje ting. Derfor skal vi lære at
dømme bedre om de guddommelige domme, som er dårskab for verden. For den er den rette Esau og potte og
pande, ligesom muslimerne og paven også er Esau. Vi er
foragtede og forkastede. Men ved Guds ord og kald kan
alt dette smukt vendes om.
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Men de har tre grunde, hvorfor de så højt priser Esau.
Først nemlig fordi han er den førstefødte; dernæst fordi
forældrene med stor længsel i hele tyve år har håbet og
ventet på et barn og nu endelig ved sin ivrige bøn har opnået det; for det tredje fordi han er rød og lodden. Alt dette
bevirkede, at de alle lovede sig noget særligt af dette børn,
og det imod Guds dom.
Sådan plejer vi nemlig at udtyde de tegn, som er os
imod, og hvormed Gud truer de ugudelige, til det modsatte, som om de er for os. Vi trøster os selv, som om ingen
modgang kunne overgå os, ligesom jøderne også gjorde
før Jerusalems ødelæggelse, da templet ved nattetid blev
åbnet uden menneskelig hånd, hvilket var et tegn på, at
staden tilligemed templet skulle ødelægges, og at hedningerne uden forhindring skulle gå ind i templet. Dette tolkede de til det allerbedste og som et godt tegn. Herren,
sagde de, vil nu være hos os, han går af sig selv ind til os.
Sådan har vor fornuft sig selv kær og alt, hvad der siges af
godt, henfører den til sig selv. Når sådan en roses, mener
han straks, at dette med rette siges om ham; i den grad er
mennesket en arg hykler, som så fint kan smigre for sig
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selv. Af de onde tegn tager vi noget godt ud, og hvad der
er ondt, udtyder vi om andre folk.
Sådan er disse to tegn, som de mener er givet til den
førstefødtes ære og pris, såre onde tegn, nemlig at han er
rød og lodden. For den røde farve betegner i Den Hellige
Skrift den blodtørstige retfærdighed, men at være lodden
betyder tyranni eller grusomhed, ligesom på den anden
side at være hvid og lys betyder noget godt. Sådan antydes
og betegnes nu her i denne fødsel, at alle, som er af blodet,
er uforsonlige, blodtørstige og grumme, uden nogen barmhjertighed; dernæst betegner den lodne hud at være bedragerisk og hyklerisk. Dette er sandelig slette tegn og er
imod fornuften; derfor tyder den dem til sin fordel og på
det allerbedste.
Men vi skal bemærke, at på Satans legeme er hyklerne
lodne og græsselige. For den lodne hud er en falsk, løgnagtig hud; den naturlige hud skal ikke være lodden. Dernæst tilhører den røde farve mordere. Dette er to gruelige
tegn på Djævelens kirke og legeme, nemlig løgn og mord.
Men de erkender ikke disse tegn, men roser sig af sin retfærdighed og barmhjertighed, som Kristus siger i Joh 16,
2: Enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han viser Gud
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en dyrkelse. Men ser da nu også den, som slår Kristus og
hans børn ihjel, ud som om han var rød og lodden? Nej,
han ser ud som om han var ganske hvid som solen og lysere end alle stjerner. På hyklerne viser der sig i det ydre
intet loddent, men den højeste retfærdighed, gudsdyrkelse
og sandhed. Derfor skal man flittig lægge mærke til, at
Esau bringer med sig de rette, sande tegn, som just henhører til Djævelens kirke, idet han beskrives som denne djævelskirkes hoved. Den anden derimod, Jakob, er ikke rød,
men smukt glat og hvid.
På denne måde har Gud afmalet denne historie, ikke
alene med forjættelser, men også med tegn, for derved at
bekræfte denne mening, at kødet er døden og Djævelen
underkastet, hvor mægtigt og herligt det er, om det så end
er tusinde gange større end muslimerne og alle andre riger
kan være. Jakob derimod og de rette gudfrygtige mennesker er slet intet i verden; de andre er alt. Men det er forskellen: Hos os er røsten og ordet, på den anden side er
der kun tavshed. Men Gud kalder det, som ikke er, som
om det var, og sønderbryder det, som er noget, så det skal
være intet. For Guds ord er større end utallig mange verdener. Derfor har Gud ikke uden særligt råd forestillet os
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disse to såre klare tegn, som skal stå alle mennesker for
øjne og øren. Esau er den gerning og det værk, som Gud
har gjort; vi er ikke Esau; med ét ord: vi er slet intet. Men
denne fortælling lærer ganske det modsatte, bestyrker og
forvisser os kraftig deri, nemlig at alt, som er i verden og
hos Esau, er intet, og at Guds ord alene er alt.
På dette sted skal man endnu mærke dette, fordi Isak
ikke straks forstår tegnet ved disse børns fødsel efter forjættelsens rette mening, at de hellige ikke straks på én
gang kan lære og forstå alt, ligesom vi også ovenfor hørte,
at Abraham og Sara også måtte tage til og stedse gå fremad
og ikke straks forstod den guddommelige forjættelse. Derfor må de hellige ved daglig øvelse stedse gå frem fra klarhed til klarhed. Abraham mener, at han skulle få børn og
arvinger med Sara; men da han ser, at hun er for gammel
og ufrugtbar for sin alders skyld, tager han Hagar til hustru
og holder hende for afkommets moder, indtil på ny ved
Helligåndens udlægning forjættelsen blev tydet for ham,
sådan nemlig, at Sara skulle være moder til det afkom, som
var ham forjættet. Sådan er fædrene fra dag til dag stedse
blevet mere og mere øvede, så de på denne måde er gåede
fremad, som Peter formaner i 2 brev 3, 18: I skal vokse i
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vor herres og frelsers Jesu Kristi kundskab. De er ikke
straks kommet til en fuldkommet og fuldstændig erkendelse, men mange slags øvelse, erfaring, anfægtelse og
fare har undervist og lært dem.
Sådan hørte Isak og Rebekka her, at der skulle blive to
folk, og at det større skulle tjene det mindre; da tænkte de:
den, som er den førstefødte, er vel uden tvivl den større,
og tænkte, at striden var ophørt i moderlivet. Derfor kalde
de den første Esau, det er en sådan stridsmand, som skal
udrette alt. Som om de ville sige: Jakob skulle egentlig
være den ældste; men i moderlivet blev han ved Guds styrelse overvundet af sin broder, som derpå kom først frem
og dertil blev prydet med disse to tegn. Derfor siges der
ikke om Jakob: de kaldte hans navn osv., ligesom den førstefødte med deres alles samtykke blev kaldt Esau; men
Faderen gav ham navn.
Og sit navn fik han af fodsålen, som om man ville sige:
en, som træder med fødder. Og dog er det mere et optativisk end et indikativisk navn; det er, de ønskede mere, at
han måtte fortjene dette navn, end de gav ham det. Esau
derimod er et indikativisk og ikke noget optativisk navn;
han, mente de, vil udrette sådanne ting. Men fordi Jakob,
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som i moderlivet var den ældre, ved fødslen er blevet den
yngre og overvundet af den store, derfor tænkte Faderen
sådan: Gud give, at du ret må blive en sådan, som træder
med fødder, ligesom man endnu af din ydre stilling kan se,
at du har villet overvælde den større, siden du har grebet
ham i hælen; men Guds røst har vendt det om. Derfor ønsker han, at han må blive det, som han har villet være,
nemlig en, der træder andre med fødder, og det ikke imod
sin broder, den førstefødte og sejrherren, men at han skulle
undertvinge hedningerne og andre folk.
Sådan, tænker jeg, forstod Isak i begyndelsen forjættelsen og sine to sønners fødsel. For fædrene var ikke så
hellige og fuldkomne, som munkene tænker sig Augustin
og andre hellige, om hvilke de opdigter, at de har været
ganske fuldkomne. Og dette er et eksempel, som viser, at
de hellige fædre stedse har vokset og tiltaget i Guds erkendelse, ligesom jo alle gudfrygtige bestandig må vokse. For
derfor har Gud ladet dem falde og fare vild, for at vi skulle
vide, at deres erkendelse, tro og kærlighed har været ufuldkommen, ligesom der sidenhen beskrives et såre dybt fald
af Isak.
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Ved sådanne eksempler belæres vi om, at man ikke
skal tro noget menneske, hvor hellig han så end må være;
men man skal kun se hen til Gud, som kalder os, og til
hans ord. Men at man studerer og lærer ordet, skal ikke
alene vare ét eller to år; for Guds ord er uendeligt.
Modstanderne skriger: Ambrosius, Augustin har lært
sådan eller sådan. Men de kommer os ikke ved, medmindre de bringer Kristi ord. Den af dem, som klarere har
Guds ord og stemme, ham vil jeg hellere følge end Augustin og nogen anden, hvem han så end må være. Ligesom
Augustin lærer klarere og tydeligere og udlægger Skriften
bedre, end Ambrosius gør; derfor er det også nyttigere at
læse Augustin end Ambrosius.
Men i almindelighed skal vi bedømme alle sådan, som
Sl 119, 105 siger: Dit ord er en lygte for min fod og et lys
på min sti, og 2 Pet 1, 19: Vi har det profetiske ord mere
stadfæstet, og I gør vel, når I giver agt derpå, som på et
lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen fremstråler
og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter. For man kan
ikke lære alt så fuldkomment og helt, som det i sig selv er
fuldkomment og rent, fordi det endnu stedse hænger ved
os, at vi er kødelig sindede; men det udrenses af os ved
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anfægtelse, som vi må lide, så at lyset på denne måde
stedse kan blive klarere i os.
v26b-27. Isak var tres år, da de blev født. Da drengene voksede
til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens
Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt.

Af den grund fortæller Moses, hvor gammel Isak var, for
derved at vise og prise hans rene kyskhed, hvori han tyve
år levede med Rebekka. Dernæst antydes derved også,
hvordan de i denne lange tid håbede og ventede på børn,
så længe indtil de næsten opgave håbet derom. Sådan blev
disse hellige ægtefolk prøvede og øvede med mange slags
anfægtelser. De var ikke så trygge og sikre, at de så afsindig skulle have givet sig af med utugt og kødelig lyst, som
nu til dags de dovne mennesker i denne sidste tid plejer at
gøre. Ligeledes var de også fremmede og havde ingen
ejendom, men drog frem og tilbage i stor tålmodighed og
ydmyghed, som ovenfor blev sagt om Abraham, hvilket
alt sammen hører herhen.
Abraham levede endnu, og levede i femten år sammen
med sine børnebørn; dog var hans liv meget kortere end
de andre patriarkers. Men jeg tvivler ikke på, at det var
børn, som skikkede sig vel. For de blev begge vel opdraget
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og af Abraham selv undervist i lydighed, frygt og tilbørlig
ærbødighed, ikke alene mod sine forældre, men også mod
patriarkerne. Og måske har også Abraham udlagt denne
forjættelse og med de andre ment, at Esau var blevet den
større derved, at Gud gav ham sejr i moderlivet, da han var
den yngre. Mere forstod eller så han ikke deraf. For han
døde, før han fik deres liv og handlinger at se, dertil også
hvordan de skikkede sig.
Men nu begynder Den Hellige Skrift og iler med at beskrive forskellen mellem disse to brødre og at bevise,
hvem af dem, der i sandhed var den større og herren, så
denne forjættelse kunne forstås rettelig: det ene folk skal
være stærkere end det andet; ligeledes: Den større skal
tjene den mindre. Da de nu voksede op og blev store, begynder denne forskel, at de skiller sig fra hinanden, og da
kendes enhver af dem ved de gerninger, som han især beflittede sig på, som det gamle ordsprog siger: Det skal tidligt bøjes, som skal blive en god krog. For derom var der
dengang ingen tvivl, at Esau skulle være den førstefødte,
og at forjættelsen måtte henføres til ham; at han var den
større og måtte have herredømmet, mens Jakob som den
mindre måtte tjene.
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Men dette er beskrivelsen af disse to brødre, som man
siger ved forskellen, sådan at den ene modstilles den anden, i hvilken Esau beskrives sådan, at han ved sin egen
skyld og fortjeneste berøver sig storheden og herredømmet, ja, at han snart bliver den mindre. Jakob derimod skal
få herredømmet og storheden; for Esau er en jæger, som
færdes i naturen. Ja, han er Herren, den rette helt, som kan
udrette det, som er sikker og opblæst af førstefødslen og
efterhånden falder fra forjættelsen og Ånden til den kødelige ære; for han hører, at han er præsten og herren; deraf
opstår snart hos ham foragt for broderen og de åndelige
gaver, og derpå følger kødets hovmodighed. Jakob derimod er sagtmodig, ydmyg, stille og enfoldig, hovmoder
sig ikke mere end det tilkommer ham, og søger ikke sin
ære; kort sagt, han må gå der som et vildskud.
Og dette er begyndelsen til det gruelige fald, som Esau
gjorde, og et ret billede på hele verden, som sådan fra ånden falder til kødet. For folk foragter, hvad der er ringe,
lille, ynkeligt og farligt, dertil også forbundet med straf og
stor møje, og tragter kun efter stor ære, efter fred og gode
dage, rigdom og venskab med store, mægtige folk.
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Men i begyndelsen følte Esau ikke sit fald, så længe
indtil han berøves velsignelsen; imens er han stolt og hovmodig, bryder sig ikke om sin fader, holder ham heller
ikke i ære, tager en hustru af kana’anæernes slægt, er alt
for trodsig og forlader sig derpå, som om han aldrig kunne
miste disse store goder. Sådan plejer altid alle hyklere at
bære sig ad og de formastelige; som der står i Sl 10, 6–11:
han siger i sit hjerte: jeg skal ikke rokkes osv.; Gud har
glemt det; han har skjult sit ansigt; han ser det ikke i evighed. Men om de gudfrygtige siger de: Det er kættere; de
er fordømte og forbandede; vi derimod er rigets børn; vi
er kirken og Guds folk.
Sådan er til alle tider alle kættere, alle ordets modstandere, ganske trygge og sikre på, at deres sag er Gud velbehagelig. Ja, denne skrøbelighed udbreder sig så vidt, at
man ikke tilstrækkelig kan udsige det med ord. Sådan
skreg også nadversværmerne i begyndelsen: Hvad vi lærer, er den sikreste sandhed. For alle disse bliver opblæste
og stolte af sin lykke efter kødet og i de ting, som kødet
især tragter efter, såsom stor ære og herlighed, magt, pøbelens bifald og ros; derimod forarger de sig over åndens
dårskab og svaghed.
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Sådan tilranede Esau sig også den biskoppelige værdighed og ville i Abrahams kirke eller menighed have den
øverste myndighed; han brød sig ikke stort om at adlyde
sin moder, sådan som Jakob gjorde. For det synes ham næsten at være slavisk at adlyde sin moder i sådanne simple,
huslige gerninger, som det kan passe sig for tjenerne at
udrette eller for Jakob. Jeg, tænkte han, er herre i huset;
Jakob må hente vand; jeg er herre i begge stænder, Jakob
er min tjener. Derfor er han ganske tryg og vælger en sådan stand til at leve i, som ikke er besværlig eller tung,
men lystig og herlig. Esau, siger Moses, er en jæger, der
færdes i naturen; ikke at han just med egen hånd dyrkede
jorden, skønt han uden tvivl havde agre og andre liggende
grunde; men det er en sammenligning mellem det arbejde,
som de to brødre gav sig af med. Esau opholdt sig i det fri
med jagt, ridning og krig. Men hvad gjorde Jakob? Svar:
han var en enfoldig, from og oprigtig mand og boede i teltene; kort sagt, han var et stilfærdigt menneske.
Men det er umuligt, at Esau ikke også skulle være faldet i mange andre laster. For om end en jæger vogter sig
for andre synder og laster, så forsynder han sig dog ofte
med vrede og gudsbespottelig banden, når det ikke altid
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går ham efter ønske; og når vi kun har stor ære i det ydre,
efter kødet, så står vi i vis fare. Derfor formaner Sl 62, 11
de rige og siger: når I bliver rige, da sætter ikke hjertet
dertil, og Job siger også i 31, 24 om sig selv: har jeg sat
guld til mit håb eller sagt til det kostelige guld: du er min
tillid? Det er, jeg var ikke stolt og hovmodig ved mit meget guld og gods, og foragtede heller ikke de andre. Ligeledes: har jeg ædet min mundbid for mig alene, så den faderløse ikke spiste deraf?
Derfor er det farligt, når man har meget guld og gods,
og i evangeliet kaldes rigdom torne og uretfærdig mammon, og hvis Helligånden ikke er derhos, så er den rige
mand ikke blandt deres tal, som sørger, men vandrer frem
i sin rigdom og henfalder visselig til hovmodighed og foragt for Gud og mennesker, Luk 8, 7, og holder kød for sin
arm, Jer 17, 5.; anser pengene for sin Gud og tilbeder dem,
og sådan bliver rigdom en ret afgud. Derfor siger også Kristus i Matt 6, 24: I kan ikke tjene både Gud og mammon,
og et gammelt ordsprog siger: Der skal stærk ryg til for at
bære gode dage. Ikke som om skylden skulle ligge hos rigdommen; men det kommer af vort syndige kød, som er så
stolt og hovmodigt og stedse foragter de andre.
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Dernæst driver kødet foruden denne hovmodighed og
dette afguderi endnu et tyveri og røveri, da nemlig, hvis
det ikke følger Jobs eksempel, så det ikke deler sit gods
med de fattige, ikke beklæder de nøgne og ikke udviser
andre kærlighedens gerninger. For kødet elsker så såre
guld og gods og gemmer på det, så endog de rige selv ikke
ret bruger eller nyder sin rigdom.
Sådan bliver de rige først afguderiske imod den første
tavle; dernæst bliver de også uretfærdige og synder imod
næsten, bliver røvere og tyve. For de skulle give de fattige
af sit gods, og giver dem dog intet. Der er vel nogle, som
giver noget, men på den betingelse, at de, som får noget af
dem, til gengæld også skal være dem underkastede; det er,
de giver på en slet måde og af hovmodighed, ikke med
enfoldige øjne, men kun fordi de vil tilbedes og hædres
højt.
Derimod er det såre vanskeligt for en rig at være retfærdig og gudfrygtig, fordi altid dette hænger ved rigdom,
at der af den følger afguderi og foragt for næsten. Ja, hvad
skal man sige derom, at de ofte ikke engang afholder sig
fra åbenbare synder og laster, at de nemlig hemmelig efterstræber andre folks gods og næring, gør vold og uret
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mod de stakkels faderløse og ikke alene forholder de fattige de velgerninger, som de er skyldige at vise dem, men
endnu tilraner sig med vold, hvad de har tilovers? Deraf
kommer de gerrige og ågerkarlene, hvilke laster er strafbare også efter den borgerlige lov.
Men jeg taler kun om de rige, som i det ydre afholder
sig fra at stjæle, så de ikke med magt fratager andre deres
ejendom, men dog begår tyveri dermed, at de ikke giver
de fattige noget af sit gods, og ikke erkender, at deres rigdom er en Guds gave, så de ikke takker Gud derfor. Dette
er alle riges art og egenskab, hvor ikke Helligånden er derhos, sådan som han var hos Job, David og andre fromme,
gudfrygtige konger, som alle havde fuldt op af guld og
gods. Men David siger i Sl 62, 11: Selv om rigdommen
vokser, så regn ikke med den.
Men der er en almindelig fare, for hvilken de rige er
udsat, den synd nemlig, at de undlader eller forsømmer at
hjælpe de fattige og trængende med sit gods, da dog Gud
alvorlig har befalet i Es 58, 7: du skal dele dit brød med
den sultne, give husly til hjemløse stakler, klæder til den
nøgne og ikke vende ryggen til dine egne. Gør du det ikke,
så skal du hører den sørgelige dom i Luk 12, 48: Den,
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hvem meget er betroet, af ham skal man kræve mere. Derfor er det såre farligt at være rig. Og i Es 53, 9 sættes de
rige i stedet for de ugudelige, fordi der ingen forskel er
mellem en rig og en ugudelig, hvis de er uden Helligånden
og ikke er gudfrygtige og troende. En ugudelig berøver
Gud hans ære, takker ikke Gud for hans gaver og vægrer
sig derefter også for at vise de fattige hjælp. Det gør også
en rig, når han er uden tro; derfor er også han ugudelig.
Sådan har nu Esau stedse en heftig begærlighed efter
kødelig ære, stor magt og visdom for førstefødslens skyld.
Han vil ikke lade sig nøje med den ringe tjenerstand, sådan
som hans broder Jakob gør. Han udvælger sig en sådan
stand, at han vil være en rytter og jæger, hvori han ikke
kunne leve uden synd, også ydre synd, især på jagten.
Sådan synder vore fyrster ikke alene derved, at de ikke
gør sit embede fyldest og ikke antager sig sine ringe undersåtter, men synder også hårdt derved, at de med sin
umådelige jagt besværer de fattige, ødelægger afgrøden
for fattige bønder og landmænd og ganske fordærver deres
marker. Og man får slet ikke lov til at jage vildtet bort fra
haverne eller agrene, men må uhindret lade det gøre skade
og ødelægge ageren, som er dyrket og tilsået med stor
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møje og arbejde, og fortære afgrøden. På denne måde forsømmer de ikke alene beskyttelsen, idet de ikke yder undersåtterne nogen hjælp; men de tilføjer endog dem stor
skade, som de dog skulle hjælpe. Derfor skal til sidst muslimerne eller en anden jæger komme, som med magt skal
tage både næt og spyd ud af hånden på de tyske fyrster.
Dette siger jeg, for at vi skal vide, at jagten ikke er
uden stor synd, og mange har tvistet, om også jagten er en
ordentlig, ret gerning? Vistnok er den i sig selv ikke ond,
og at man giver sig af med den, kan vel være kristent og
godt, som vi har set hos hans højhed, vor nådigste fyrste,
hertug Fredrik af Sachsen. Han jagede på den måde, at han
ikke gjorde nogen skade derved, men mange gavn. Fik han
nogensinde at høre, at der var sket endog kun en ringe
skade, så lod han det betale dobbelt. Han lod også flere
skæpper korn uddele til fattige bønder, for at de skulle
have det til erstatning for, hvad vildtet fortærede for dem.
Dette passer sig godt for en from, rosværdig fyrste. For vi
vil ikke berøve fyrsterne deres fyrstelige rettigheder, som
de har, sådan som bønderne formastede sig til at ville gøre
i oprøret i 1525.
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Dernæst skal dette være det endelige øjemed for jagten, at fordrive de grumme og skadelige vilde dyr, som
ulve, bjørne og vildsvin, og at befri og sikre både mennesker og dyr for dem. Jagten skal forrettes sådan, at de stakkels får og andre uskyldige dyr beskyttes ved den. For det
er en fyrste på embedsvegne skyldig til at gøre. Sådan har
jo også den hedenske digter sagt: Han skal skåne undersåtterne, beskytte og beskærme dem, men derimod straffe
og udrydde urostifterne og de stolte, som tilføjer undersåtterne skade. Derefter er også den fornøjelse og morskab,
som man har af jagten, i sig selv tilladelig, og den er tilladt
for dem, som bruger den uden skade for undersåtterne.
Men hvor det går anderledes til, er jagten en såre ond og
fordærvelig ting.
Men fordi det lader til, at Esau var ganske nedsunket i
det kødelige, er jeg bange for, at han under den ofte har
glemt sig selv og begået mange synder, sådan at han både
har gjort skade og forglemt at beskytte andre. Men fordi
han er den førstefødte og Faderen har ham særlig kær, derfor mener han ikke, at han synder og gør noget ondt eller
uret, selv i de ting, som i sig selv er urette. Og dog, når han
gjorde noget urigtigt og syndede, har han vel uden tvivl
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skjult det for sin fader. Dette kunne han gøre, fordi han var
den øverste fyrste og regent i huset, så han herskede over
tjenestefolkene.
Nu vil vi også betragte den anden del af beskrivelsen,
hvori disse to brødre sammenlignes med hinanden. Jakob
var et ordentligt menneske og boede i telte. Det hebraiske
ord tham har de på latin alle oversat med simplex, i vort
sprog enfoldig; men teksten på hebraisk betyder noget andet. For ordet tham betyder ikke en, som er tåbelig af forstand, det er, hos hvem der ingen evner er; men betyder
en, som i sin vilje er enfoldig, from og oprigtig. Netop det
samme ord står lige i begyndelsen af Sl 119: salige er de,
som vandrer fuldkomment på vejen. For Jakob var ingenlunde tåbelig eller dum af forstand, som man sidenhen kan
se, hvor han køber førstefødselsretten af sin broder. Lyra
udlægger det: uden falskhed og bedrageri, men ikke tåbelig, som om der skulle være nogen mangel ved hans forstand eller evner.
En sådan from, oprigtig mand var ikke Esau; men hans
vilje var langt uroligere og mere ond; for han tog hedenske
kvinder til ægte og blandede sig sådan med kana’anæerne.
Jægerne er ikke oprigtige; de indretter ofte sit væsen efter
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tid, sag og personer; Jakob derimod er from, oprigtig og
rolig, lader sig ikke lede af hensyn til personer, forandrer
heller ikke sin tænkemåde, om sagerne får et andet udfald;
men tåbelig er han ikke. Dette er en skøn sammenligning
mellem de to brødre.
For det andet var Jakob ingen agerdyrker; han gav sig
ikke af med timelige eller kødelige anliggender; skønt man
også kristent og godt kan forvalte det verdslige regimente
og hvad dertil hører. Men Jakob beflittede sig ene og alene
på at bo i telte, det er, at forblive hjemme hos fader og
moder og tjene dem. Og Lyra fremsætter en mening af jøderne om disse telte, som behager mig såre vel, fordi den
er kommet fra fædrene af. For de mener, at teltene ikke
alene må forstås om de telte, hvori de boede, men at dermed også de telte menes, hvor de havde sine kirker, sådan
som der tales om Moses’ telt, hvorved der også forstås et
helligt telt. Vi kalder det kirker og skoler. Men på den tid
var der ingen forskel mellem de hellige telte og de andre,
hvori de ellers boede. Abraham havde i sit telt et gudshus
og en kirke, ligesom nu til dags enhver from og gudfrygtig
husfader underviser sine børn og sine tjenere i gudsfrygt.
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Derfor er et sådant hus en ret skole og kirke, og en husfader er biskop og præst i sit hjem. Sådan var også de telte,
hvori Jakob boede, hellige, og deri søgte han først Guds
rige.
Esau derimod søgte verdens rige; derfor tabte han også
begge riger, både det timelige og det åndelige. For det er
en almindelig regel, som bestandig gælder: dem, som først
søger Guds rige, skal også alt andet gives oveni. Dem,
derimod, som først tragter efter sin egen nytte og det daglige brød, før de bryder sig om Guds rige, dem skal også
det modsatte hændes, nemlig at de skal miste både Guds
rige og det ydre rige.
Derfor var Jakob en tidlang ringere og svagere end sin
broder. Men hans hjerte og tillid hang ganske ved Gud, og
han var en god, from, gudfrygtig yngling, gik flittig og
gerne i kirke og skole, lærte Guds ord og gode skikke,
hørte patriarken Sems og de andres prædiken, ligesom jo
hebræerne angiver, hvad de har fået fra fædrene, at denne
tekst skal forstås om Sems og Ebers telte, der levede 80 år
sammen med Jakob.
Men de var såre hellige og fromme mænd, som ganske
brændte af kærlighed til Guds ord og gav langt mere agt
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på religionen og gudstjenesten, end vi. Og dog kan også vi
med rette kalde vore huse og kirker telte, når nogen har en
kirke eller menighed i sit hus og deri underviser sine børn
og tjenere, lærer dem den rette gudsfrygt og gode dyder.
Men jo mere man behandler ordet med brændende og glad
ånd, desto mere frugt bringer det. Derfor lader jeg på dette
sted jødernes forklaring og udlægning behage mig, og
dette er et herligt eksempel på en from og gudfrygtig yngling, som ikke fremfor alt blander sig i verdslige sager og
ikke giver sig af med de ting, som kødet især plejer at bekymre sig om.
Vistnok lod han ikke alt verdsligt ganske ligge; men
han lod sig det især være magtpåliggende at følge fædrene
Sem, Shela og Eber efter i deres lære og hænge ved dem.
Og af en beregning af årene ser man, at Jakob levede 80 år
sammen med Eber, 46 med Sem og 23 med Shela. Til disse
fædre holdt Jakob sig uden tvivl flittig og med tilbørlig
ærefrygt, især til Eber. For da Sem blev gammel, anbefalede han drengen Jakob til patriarken Eber. For Sem var
alle menigheders fader, som der blev sagt ovenfor i 10, 21,
at Sem var fader til alle Ebers børn; derfor så hele folket

133

og hele menigheden op til ham endnu i hans yderste alderdom. Men Eber bestyrede og underviste menigheden; for
han kunne bære regeringens byrde. Derfor bifalder jeg
gerne jødernes, eller meget mere fædrenes ord, når de ved
denne tekst siger, at Jakob ikke alene var hjemme i teltet,
men også i fremmede telte, især hos Eber og Sem.
Men Jakob afholdt sig fra ægteskab til næsten ind i de
70 år. Esau, som herre og et verdensmenneske, tog
kana’anæiske kvinder til hustruer, da han var 40 år gammel. Alle disse omstændigheder viser, at Esau var umådelig stolt af førstefødslen, så han foragtede sin broder, heller
ikke brød sig om teltene, men kun beflittede sig på rytterliv og jagt.
Dette er dog ikke sådan at forstå, som om Esau aldrig
havde været i teltene; undertiden besøgte også han dem
med sine venner og andre, ligesom hyklerne med flid passer derpå og vil anses for helligere og frommere end de,
som i sandhed er hellige, fromme og gudfrygtige. Derfor
var han også tilhører i sin faders kirke, og besøgte undertiden for morskabs skyld også de andre kirker eller menighedssamlinger, hvori Eber og Shela lærte; men hemmelig
og i sit stille sind agtede han dem ikke stort, ligesom hos
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os den simple pøbel foragter præsteembedet og gudstjenesten. Hvorfor, siger de, skulle jeg dog gå i kirke? Jeg kan
jo læse hjemme; og sådan begynder de efterhånden at foragte ordet, indtil de blot giver sig af med verdslige sager
og bliver ganske verdsligsindede og ugudelige.
Men fromme og gudfrygtige folk skal altid med flid
tænke derpå: Den, der søger Guds rige, finder begge dele;
men den der foragter Guds rige, han mister også begge
dele. Derfor skal disse fremstille sig Jakob til efterfølgelse
og flittig høre og lære Guds ord; på det sted, hvor det læres, er Guds telt. Og enhver skal være fuldt forvisset om,
at når han først har ordet, så skal alt derefter tilfalde ham.
For Gud var, før verden blev skabt, og har skabt alt ved
ordet; derfor udretter og bringer også ordet alt.
Sådan er nu dette beskrivelsen af de to brødre. Den
Hellige Skrift roser Jakob og foretrækker ham i religionen
og gudfrygtigheden, Esau derimod i det verdslige liv; for
han søgte verdens rige, hvad der med rette dadles hos ham.
Og der kan man se, hvordan han faldt og mistede sin førstefødselsret, fordi han var så aldeles verdslig og ugudelig,
og hvordan Jakob erhvervede den, fordi han beflittede sig
på religionen og var gudfrygtig. Deraf skal vi lære, at vi
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allerførst skal tragte efter Guds rige og ikke tilsidesætte
det for denne verdens møje og stræben.
v28. Og Isak havde Esau kær, for hans jagt smagte ham; men
Rebekka havde Jakob kær.

Denne del af historien er såre dunkel, vanskelig og indviklet; for Moses sætter her en underlig forskel mellem disse
to brødre: Faderen holder mest af Esau, moderen af Jakob.
Og dette kommer deraf, at de ikke begge havde samme
natur, heller ikke beflittede sig på samme gerning. For alle
mødre har af naturen denne egenhed, at de har lyst og
glæde af de børn, som er af et pænt, stilfærdigt væsen og
gode, tugtige skikke; for de kvinder, som er fromme og
ærbare, de er af naturen også frygtsomme og sagtmodige.
Som Peter i 1 brev 3, 6 kalder kvinderne den svagere del
og formaner dem til, at de ikke skal frygte for nogen rædsel. Og af naturen er der forskel mellem sønnernes og døtrenes væsen. Drengene har et mere vildt væsen; døtrene
derimod er mere stilfærdige og holder sig mere til forældrene.
Derfor havde Rebekka af naturen Jakob kær; for han
havde et venligt og stilfærdigt væsen; han var af en god,
ærbar og sagtmodig natur, var dertil også mere frygtsom
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og undselig; for han frygtede sin moder med al ærefrygt
og ærbødighed, han hørte ordet og prædikenerne; han
holdt de hellige fædre i ære. Disse egenskaber hos sønnerne er såre behagelige og tækkelige for mødrene og de
har særlig glæde deraf.
Derimod forargedes Rebekka ved det simple væsen og
de rå, uvenlige skikke hos Esau. Men ligesom, mødrene
mere elsker de sønner, som er af et stille og venligt væsen,
end dem, som er mere viltre og djærve, sådan holder fædrene af de sønner, som er mere raske og modige, og de
anses for at ville blive raske og kække til at udrette noget.
Det er også ganske i sin orden, at sønnerne er raskere end
døtrene. En sådan var nu også Esau. Og Isak var af den
mening, at der til regeringen kræves et kækt og friskt mod;
derfor holdt han meget af Esau.
Men foruden det, som var disse brødres væsen og
egenskab, havde de begge noget ved sig, for hvilket de
især bliver roste. Jakob var oprigtig og uden falskhed, var
hellig og beflittede sig på gudsfrygt; brændte af kærlighed
og længsel efter Guds rige; dette behager hans moder, Rebekka, for hun var en from, gudfrygtig kvinde. Derfor ønsker og begærer hun, at Jakob måtte være den førstefødte,
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og, hvad der er hovedsagen, hun begærer, at den forjættelse måtte opfyldes, at den ældre skal tjene den yngre.
Esau derimod havde, foruden en fin, skarp forstand, også
den gave, at han var en dygtig skytte, som ovenfor blev
sagt om Ismael (kap. 21, v. 20.). Dette behager nu Faderen
vel, og det synes ham, at dette er en skøn prydelse for den
førstefødte søn, da han skulle have og forvalte regeringen.
For også naturens lov, som er alle hedninger bekendt,
tillægger den førstefødte herredømmet. Nu er det forordnet anderledes i de borgerlige love. Men Esau forlod sig
foruden på naturens lov også på fædrenes myndighed og
på den guddommelige lov, efter hvilken den førstefødte
søn var herre, de andre brødre derimod tjenere. Dette er
forskellen mellem de ting, på hvilke disse to brødre beflittede sig, og mellem forældrenes ulige kærlighed til disse
tvillinger. At Jakob var gudfrygtig, bevirkede, at moderen
holdt af ham; men Faderen har i Guds lov sin grund til at
foretrække Esau, nemlig for førstefødslens skyld. Moderen derimod ser ikke så meget hen til førstefødslen som til
forjættelsens linje og arv, sådan som der siges i 1 Mos 22,
18: I dit afkom skal alle jordens folk velsignes; denne arv
begærer hun især at få over på Jakob.
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Men på dette sted opstår der nu et vanskeligt spørgsmål, som jeg kort har berørt ovenfor. Forjættelsen siger
klart: den ældre skal tjene den yngre. Men nu véd enhver
vel, at Esau er den ældre, ligesom Jakob den yngre; det
måtte jo enhver erkende og sige. Kendte nu Isak den forjættelse, efter hvilken Jakob skal være den stærkere, så
syndede han jo med vidende og vilje groft imod Guds
åbenbare forjættelse. Hvad skal vi nu her sige? For skønt
han har Guds lov for sig, som gør alle førstefødte til herrer,
så har dog Gud, som lovens giver, magt til at ophæve loven og undtage hvem han vil derfra. Sådan er Isak ikke
undskyldt dermed, at han har loven for sig; men han skal
efter forjættelsen give Jakob førstefødselsretten og ikke
Esau, som han da sidenhen også bliver forfærdet, da Jakob
har fravendt Esau førstefødselsretten, som en, der ved sig
skyldig i en synd.
Dernæst opstår endnu et andet spørgsmål, nemlig om
Isak kendte eller ikke kendte denne forjættelse. For de udlægger næsten alle denne tekst sådan, at de synes at være
af den mening, at Rebekka har beholdt denne forjættelse
for sig selv og skjult den for sin mand. For derfor tillægger
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da, mener de, Isak så bestemt og af ganske hjerte sin søn
Esau førstefødselsretten, og ikke Jakob.
Men disse kan jeg ikke være enig med; for vi hørte
ovenfor, at Isak bad for Rebekka og sendte hende hen til
patriarken Sem. Derfor er det ikke sandsynligt, at Rebekka
skulle have holdt hans svar hemmeligt, især da hun dengang endnu ikke vidste, hvem der skulle komme først
frem. Derfor tvivler jeg ikke på, at hun har talt med sin
mand om det svar, hun havde fået af patriarken Sem, som
sagde, at den ældre skal tjene den yngre. Men da de er født,
farer Isak til og tilvender den ugudelige Esau førstefødslen
og den velsignelse, som tilkommer hans søn Jakob; dette
er såre misligt og meget vanskeligt, og spørgsmålet bliver
fremdeles stående, og jeg véd ikke, hvordan vi skulle greje
det. Jeg ville gerne følge denne mening, at Isak, da han
hørte det svar, at børnene skulle strides i moderlivet,
mente, at dette var sådan at forstå, at den, som først skulle
komme frem, i moderlivet havde overvundet den ældre,
mens han selv var den yngre, så altså striden nu var forbi
og forjættelsen dermed opfyldt. Jakob var den ældre i moderlivet; men den guddommelige forjættelse forandrede
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denne orden, sådan at Jakob, som trådte den anden med
fødder, blev den yngste og fødtes sidst.
Sådan er det faldet mig ind man kunne svare på dette
spørgsmål, skønt jeg ikke tør sige noget vist derom og heller ikke vil gøre det. Men det synes at være troligt og sandsynligt. Og jeg bevæges dertil ved Ismaels eksempel, om
hvem Abraham også mente, at han skulle blive arvingen,
da han endnu ikke vidste noget om Isak; han hængte sig
ved det ord i 16, 10: jeg vil gøre dit afkom meget mangfoldig, at det ikke skal tælles for mangfoldighed; dengang
forstod han ikke forjættelsen anderledes, end at Ismael
skulle være arvingen. For forjættelsen er talt ganske i almindelighed, og man kan ikke udtage nogen klar og bestemt mening deraf, før Gud selv udlægger sit ord. Forjættelsen, siger han da, skal ikke forstås om Ismael, som du
mener, men om Sara og hendes søn.
Det lader til, at Isak ganske og aldeles har været af den
mening, at førstefødslen tilkommer hans søn Esau, og han
er ikke blevet anfægtet eller bevæget derved, at Esau af
væsen var vild og rå, hvilken vildskab og råhed moderen
plejede at revse hos ham; men han mente, at den anstod
den førstefødte som den kommende herre og regent. Og
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var der end nogen mangel hos ham, har han det håb, at når
han blev ældre og ville gøre sig flid for at udrette sit embede godt, ville denne mangel hos ham forbedres og falde
bort, og han ville vænne sig til at blive spagfærdigere.
Dette bifalder jeg vistnok, at gøre sig disse tanker om
Isaks handlemåde eller gætte sådan, men var hans mening
og hjerte anderledes, var det med vidende og vilje, at han
tilvendte Esau velsignelsen, så kan han ikke undskyldes.
Ligeledes kan man heller ikke undskylde Rebekka, hvis
hun for sin mand har skjult det svar, som hun havde hørt
af patriarken Sem. Derfor må man holde middelvejen.
Men fordi de på begge sider bliver stående så fast på
sin mening, (for mandens mening er simpelthen kun den,
at han vil have det sådan, moderens mening derimod er
den, at hun ønsker og begærer, at det måtte gå sådan, som
hun gerne ville have det, og denne mening stemmer mere
med sandheden), så mener de fremdeles, at Rebekka ved
en særlig indskydelse af Gud forstod dette, at den yngre
skulle blive den ældre. Det kan jeg nok også indrømme.
For sådan blev det også indgivet Sara af Helligånden, at
sønnen Ismael skulle jages ud. For det var jo ikke skrevet
på noget sted eller åbenbart befalet, at han skulle udjages;
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men Sara besluttede det af egen drift og i sin egen ånd,
eftersom hun hos Ismael finder mange ting, som strider
lige imod førstefødselsretten, og ser, at han forfølger den,
som var født efter forjættelsen. Sådan havde vel også Rebekka en særlig indskydelse, som Isak ikke havde.
Men en sådan indskydelse må man ikke antage let og
uden bestemt grund; for det er en farlig sag. Paven siger,
at naturens og Djævelens indskydelse undertiden skal
være lig nådens indskydelse og anfører til eksempel derpå
Kristi fristelseshistorie i Matt 4, 1. Men denne mening er
bedre, at Djævelen antager skikkelse af en lysets engel, 2
Kor 11, 14, og kan forvandle sig til en guddommelig majestæt. Derfor må Guds ord komme til en sådan indskydelse, ligesom denne Saras indskydelse opstod deraf, at
hun véd, at hun har en forjættelse, og at hun efter den er
moder for det rette afkom, hvilken forjættelse Ismael ikke
havde. Dernæst bedømmer hun træet af dets frugter, idet
nemlig Ismael forfølger hendes søn og den rette arving,
kun tragter efter det kødelige og lærer afguderi. Saras indskydelse var sikker nok.
På samme måde kunne det vel være, at Rebekka af
fædrene havde hørt: din søn Esau er et vildt, råt og grumt
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menneske; derfor skal han ikke arve forjættelsen; vistnok
går han i templet eller teltene, men lader ikke gudsfrygten
gå sig alvorlig til hjerte; Jakob derimod er from og gudfrygtig; derfor vil det gå sådan, at han bliver den større.
Dertil kommer også eksemplet og erfaringen selv, idet
Esau bliver ugudelig og stedse værre, hvorimod Jakob
tragter efter himmeriget, vokser og tager til i gudsfrygt og
andre dyder. Denne indskydelse er også god og sikker.
Sådan må man nu altid beflitte sig på at have et fast
ord eller, om end ikke Guds ord altid går i forvejen, så ser
man dog af erfaringen, hvad det har været for slags indskydelse. Sådan når David dræber løven, bjørnen og filisteren Goliat; da faldt Ånden på ham; det er indskydelsen,
hvilken man først kan se af udfaldet. Og sådanne indskydelser har til grund Guds ord; eller, om de end i begyndelsen er uden ord, så bliver de dog sidenhen erkendt for at
komme fra Gud. Sådan er det også gået os. Vi angreb paven uden noget bestemt ord; men nu ser vi, at det var en
guddommelig indskydelse, uden vor tanke og råd. Men
derom en anden gang mere.
Nu tænker Rebekka fremdeles på, hvordan Jakob kan
få førstefødselsretten. Esau er ganske sikker og mener, at
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han nu er uden for al fare, al den stund han er den førstefødte og herre; men der følger nu en anledning, ved hvilken han ganske mister førstefødslen.
v29-30. Engang da Jakob havde kogt en ret mad, og Esau kom
udmattet hjem, sagde Esau til Jakob: »Giv mig hurtigt noget af
det røde at spise, det røde du har dér, for jeg er udmattet.«
Derfor kaldes han Edom.

Moses har hidtil beskrevet, hvordan der hos de to brødre
mærkedes forskellige gerninger, som de beflittede sig på,
at nemlig Esau var en jæger, det er, at han kun brød sig lidt
om gudsfrygten, om de fædres prædiken og lære, som dengang endnu levede. Men det gik ham, som det plejer at gå
alle, når de foragter det små, at de dernæst også plejer at
miste det store. For han anså det for en simpel og ringe
sag, at han i det, som angår gudsfrygten, var mere efterladende og forsømmelig end Jakob, og at han ikke var så
nidkær for de guddommelige ting, for Guds erkendelse og
gudstjenesten. Men derved blev han efterhånden koldere
og mere efterladende og kom derhen, at han også foragtede førstefødselsretten.
Dernæst henfaldt han til sådan sikkerhed og stolthed,
at han mente, han vel ustraffet kunne bedrage sin broder,
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som om det ikke havde været hans alvor at sælge ham førstefødselsretten. For han tænkte, at det ikke kunne eller
ville ske, at førstefødselsretten skulle komme til hans broder; denne tilkom jo ham, og han håbede også, at han altid
ville beholde velsignelsen. Sådan spotter han sin broder,
og bliver et rent ugudeligt menneske, mod Gud, mod mennesker og mod sin egen broder.
Et sådant ugudeligt væsen og sådan tryghed plejer at
være følgen af, at man foragter Guds ord og ikke flittig
øver sig i det; da blive folk ateister, livsnydere og ganske
dåragtige, så de hverken har sind eller sans mere. Dette
lærer erfaring, også ved de største mænd. David var en
såre hellig mand, var meget nidkær i gudstjenesten; men
se, hvor let han ligesom i et øjeblik falder i hor, mord og
gudsbespottelse. For når man er søvnig og dorsk i Guds
ord, derhos også tryg, da er det det samme som at åbne
vinduer og døre for Djævelen. Derfor er det befalet os, at
vi skal våge, som skrevet står i 1 Pet 5, 8: Vær årvågne og
på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en
brølende løve og leder efter nogen at sluge. Ligeledes i Ef
5, 15-16: Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men
som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde,
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osv. Af sikkerhed, efterladenhed og dorskhed i gudelige
ting er ofte kommet dybe fald og gruelige synder.
Ja også i verdslige sager er det af stor betydning, om
man er kæk og ret forstår at benytte tiden, eller om man
forsømmer det. Muslimerne gør sig sådan altid umage for
at forstå at passe lejligheden efter tidens tarv. Derfor har
de i kort tid vundet så mange sejre over os. Vor kejser
havde i 1532 også god anledning til at kæmpe heldig mod
muslimerne, nemlig ved Wien i Østrig. Men da han forsømte den, søger vi nu forgæves anden lejlighed.
Derfor skal vi vænne vore hjerter til at fatte kærlighed
til den første tavle af vort ganske hjerte. Når man skal
dyrke jorden eller udrette nogen anden gerning i det huslige eller borgerlige liv, skal det være vor allerførste og
fornemste omsorg, at vi med alvor bekymrer os om Guds
rige; forsømmer man det, så ser vi vel, hvor ynkelig Esau
falder, så han aldrig mere rejser sig. Jakob derimod vokser
og bliver den førstefødte ved en såre skøn anledning. Esau
har navnet og rosen af at være den førstefødte; men imidlertid falder han snart og dybt og berøves al ære og herlighed. Husk derfor på, ikke at være søvnig, men at give godt
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agt på alle slags lejligheder, for at du ikke ved efterladenhed skal miste dine gaver og Guds rige. For derfor har
Skriften foreholdt os dette eksempel, ikke som en kold og
død, tom historie, men for at den skal lære og påminde os
om, hvordan det nu og til enhver tid går i alle sager og
med alle personer.
Helligånden vil have, at vi stedse skal have disse to
brødre for øje og gøre os et dagligt ordsprog om dem. For
til enhver tid er vi enten esauitter eller jakobitter. Esau er
efter det ydre skin hellig og åndelig fremfor alle de andre,
og synes at være en arving til himmerige, ja allerede at
have og besidde det; og dog er han intet andet end en ret
Esau, det er, en gerningshellig og hykler, som ikke med
alvor bryder sig om religionen. Han er kun i det ydre from,
for bugens og nydelsens skyld, og man kan ikke fratage
ham kirkens navn eller titel. Sådan har jo vi for verden
ikke navn af kirke, men holdes for kættere og senere fødte;
de pavelige derimod forstår at rose sig af at være de førstefødte. Og om vi end skulle overvinde paven og hans tilhængere og sejre med denne vor lære, som ret egentlig er
den sande kirkes lære, så vil der dog iblandt os opstå enten
papister eller muslimer, som vil tilrane sig kirkens titel og
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navn, sådanne som hidtil gendøberne og nadversværmerne
har været; og anderledes kan det heller ikke gå. Da sådan
hedningerne, som forfulgte kirken, var overvundet, opstod
snart efter arianerne, som med magt tilranede sig kirkens
navn, og den sande kirke var såre foragtet. Sådan opstår
altid Kain eller Abel, Esau eller Jakob, og det af én stamme
og af det samme frelsende evangelium.
Sådan er nu Esau biskoppen, ja den første og den sidste
og kirken, og dog tilkommer der ham intet deraf. For hele
velsignelsen tillægges efter Guds befaling Jakob, som er
den rette arving til al ære og til himmeriget; men endnu er
han berøvet det navn og den herlighed, som tilkommer
ham, indtil hans broder Esau selv giver ham en forunderlig
lejlighed til at få denne herlighed, hvilken lejlighed og anledning overgår alt Jakobs håb og tanke. Det begynder
med en ret grød. Jakob mener ikke at bedrage sin broder;
men alt sker efter Guds ordning og råd, mens ingen af dem,
hverken Jakob eller Esau, tænkte derpå eller stræbte derefter.
Jakob udretter almindelige, simple gerninger; han er
med sin moder Rebekka i teltet og koger en grød; denne
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enfoldighed styrer Gud til en forunderlig lejlighed og anledning. For Esau kommer tilbage fra marken og er træt,
fordi han havde anstrængt sig og været så ivrig på jagten.
Denne hans iver behagede vel hans fader, og det lader til,
at han ikke bragte noget med at spise, fordi han ikke alene
var træt, men også hungrig og tørstig. Og derfor beder han
med sådan begærlighed, at Jakob vil lade ham smage den
røde ret. For han gentog det to gange: lad mig smage, siger
han, af det røde, dette røde. Derved antydes det, hvor begærlig han var efter maden. Som om en hungrig ville sige:
lad mig spise med dig af fisken, ja just af fisken; den har
jeg lyst på. Moses har villet antyde om ham, at han ikke
alene var hungrig og træt, men også havde stor lyst og begærlighed efter at spise, idet han med særlig lyst så på den
røde ret og begærede den.
Men denne tekst vil jeg overlade de hebraiske sproglærde at udlægge omhyggeligere. For det er umuligt at
oversætte sådan fra et sprog, at man på alle steder kan beholde eftertrykket og ejendommelighederne, dertil også
den rette tone i alle ord og udsagn.
Det hebraiske ord, som Esau bruger, idet han tiltaler
Jakob, halitheni, forekommer intet andet sted end her.
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Men hvad det betyder, véd hebræerne ikke selv, og jeg kan
heller ikke vide det. Ordbøjningen og ordforbindelsen viser omtrentlig, hvad meningen må være: jeg beder dig, bespis mig, mæt mig, lad mig smage. Den Hellige Skrift har
ikke uden grund villet tale så eftertrykkelig; den havde vel
kunnet bruge et andet ord, som betyder at bespise eller ernære eller noget sådant; men den har villet bruge et særligt
ord. Rabbi Salomo opdigter, at Esau var så træt, at han ikke
kunne løfte hænderne op til munden og selv tage maden.
Men jeg véd ikke, om dette ret vil rime sig med det følgende, når teksten siger: han spiste og drak og stod op og
gik bort. Men dette er vel den rette mening og betydning,
at Esau ville, at Jakob skulle give ham den ret, som han
havde kogt for sig selv, og har sagt til ham: lad mig dog
smage og vederkvæge mig med denne røde ret.
Men at der i teksten endnu tilføjes: derfor kaldte man
hans navn Edom, sker ingenlunde uden grund, skønt det
synes, at anledningen til dette navn er latterlig og urimelig
nok, at han nemlig skal have fået det af linsegrøden eller
den røde ret. Men uden tvivl ligger der noget større skjult
derunder. For ovenfor (v. 25.), hvor der tales om, at han
fødes ganske og aldeles rød, kaldte man ham ikke Edom
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på grund af hans røde hud, hvilket dog havde været en rigtigere og rimeligere anledning til dette tilnavn; men der
lyder hans navn Esau, her derimod, hvor han nu er blevet
mæt af den røde ret, kaldes han Edom.
Men han har tre navne. Esau er hans rette navn, som
han fik ved fødslen, eller også da han blev omskåret. Tilnavnet er Edom på grund af den røde ret. Det tredje navn
er sejr. Ovenfor sammenstilles de to ord Edom og sejr, og
han kaldes dog Esau. Men navnet sejr har han fået, enten
af det bjerg, på hvilket han boede, eller af sin loddenhed,
fordi han var rød og lodden, og måske var også det land,
som han besad, hårdt og vildt. Derfor kaldes idumæerne
sejrs folk, netop af Esau, som beboede sejrs bjerg, eller
fordi sejritterne boede i det samme land, hvilket vi vil
oversætte ved vilde og rå mennesker. Men om de mennesker, som boede i landet, også var så vilde og rå, kan jeg
ikke vide. Ellers i bibelen forstås der ved sejrim djævle,
som pleje at vise sig for mennesker i skikkelse af vildt udseende mænd.
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v31–34. Men Jakob svarede: »Ikke før du sælger mig din førstefødselsret.« Da sagde Esau: »Jeg er lige ved at dø! Hvad
skal jeg med min førstefødselsret?« »Sværg på det, « sagde Jakob, og det gjorde Esau; han solgte sin førstefødselsret til Jakob. Så gav Jakob ham brød og en portion linser; Esau spiste
og drak og gik derefter sin vej. Og sådan viste Esau ringeagt
for sin førstefødselsret.

Her opstår et stort spørgsmål, nemlig om førstefødslens
køb og salg; for den er et åndeligt gode, som man hverken
må købe eller sælge. Derfor spørges der, om de syndede
på begge sider, den ene ved at sælge, den anden ved at
købe? Lyra siger, at Esau syndede ved at sælge førstefødslen; om Jakob derimod siger han, at han ikke syndede derved, fordi han efter Guds ordning var den førstefødte, som
ordet lyder: den ældre skal tjene den yngre.
Esau havde førstefødslen inde, som dog ikke tilkommer ham; for skønt han tilraner sig den på grund af sin
fødsel, så besad han den dog ikke efter Guds vilje; men,
som man plejer at sige, den, som har et gode i virkelig besiddelse og brug, han har det så meget desto bedre. Derfor
kunne Jakob ikke drive ham derfra, og Esau beskyttede sig
også med verdslig og guddommelig ret, dertil også med
fødslen, hvilke hensyn hos alle folk tillægger den første-
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fødte tvilling besiddelsen og ejendomsretten. Desuden giver loven ham endnu to tredjedele af faderarven. Havde
derfor ikke Gud forandret denne ret, og kaldt den tilbage,
så havde Esau beholdt førstefødselsretten ukrænket. Men
fordi Jakob af den guddommelige røst véd, at den tilkommer ham, så synder han ikke deri, at han tiltager sig sin ret;
men han gjorde vel i, at han nøje passede på enhver anledning til at få den førstefødselsret, som med rette tilkom
ham.
Men dette kunne ikke ske på nogen anden og bedre
måde end derved, at broderen solgte ham den. For skønt
den ret eller suppe, som han havde kogt, ikke kan være
vederlag for førstefødselsretten, så tjener den dog til, at
han ikke kunne drages til lovligt ansvar derfor. For det
hænder ofte, at en på urimelig vis plages af onde tunger,
som anklager ham for retten og formaster sig til, enten ved
at føre falske vidner eller ved at opfinde og udtænke andre
lumske kneb, at fratage ham hans gods og ejendom, under
det skin, at han ikke besad den med rette. Når man nu
gerne vil have fred, så foretrækker man dog, selv om man
kan bevise sin ret, alligevel at give sådanne bagvaskere,
som så falskelig anklage en, penge dertil, fremfor at kives
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og tviste længe med dem for retten, for sådan at blive deres
løse anklage kvit. Her gælder det almindelige ordsprog:
man må tænde to lys for Djævelen. På denne måde gav
Jakob den røde ret, og befriede sig derved for plagerier fra
retten af sin broder, som roser sig af førstefødslen, for at
han sidenhen kan besidde sin ejendom og gode ret med
fred. Dette omtrent er det, som Lyra godt og gudelig nok
ytrer på dette sted, efter den tids anskuelse, hvori han levede.
Men ovenfor talte jeg i Abrahams historie om simoni,
idet han købte en ager til begravelsesplads, 1 Mos 23, 16.;
nemlig om Abraham derfor kan kaldes en simonist, hvis
nemlig begravelsespladsen også regnes med blandt de åndelige goder, og om det kan kaldes simoni, når man køber
eller sælger sådant åndeligt gods. Vi hørte, at denne købte
ager var en verdslig ejendom og sin timelige herre underkastet. Og når en ager sælges, da er dette en rent borgerlig
handel. Derfor syndede Abraham ikke ved at købe ageren
og gøre den til sin begravelsesplads; for ellers måtte alt
være simoni, som de kristne køber til sin daglige næring,
såsom brød, kød, vin, hvilket de hellige alt sammen anvender til sit brug; men dette er jo en urimelighed.
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Men den gejstlige eller kanoniske ret kalder det simoni, når man for penge køber åndelige goder. Når sådan
en kirkegård eller begravelsesplads sælges, siger de, det er
simoni; for det er en åndelig ejendom hos de kristne. Ligeledes når en sælger en del af et præsteembedes indtægter, eller faste ejendomme af de gejstlige len eller præbender, hvilke de også kalder gejstlige kirkelen.
Det var den store synd, som før i tiden teologer og canonister endrægtig revsede så heftig og fordømte biskopperne og de romerske embedsmænd, som købte og solgte
bispeembeder. Men med sit store skrig har de intet kunnet
udrette og bespottes nu af hele pavedømmet; for dette pavedømme er i sit eget inderste væsen fuldt af simoni, og
tager du simonien bort af pavedømmet, så har du allerede
borttaget solen deraf. For embedsmændene har intet andet
at gøre end at købe og sælge gejstlige len.
Ville man derfor reformere den romerske kirke for simoni, så ville det intet andet være end i bund og grund at
ødelægge og tilintetgøre den. Hvad bliver der vel af kardinalernes store herlighed og pragt ved hoffet i Rom, hvis
du borttager simonien derfra? Ja, da vil hele romerhoffet
ganske falde omkuld og gå i stykker. For der er alt for
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mange kardinaler, som nu har opædt og fortæret alle gejstlige kirkegodser. Kardinalerne har tilranet sig og fortæret
Agnesklostret i Rom, hvori 160 personer har haft sit livsophold. Sådan er alt fuldt af simoni efter pavens gejstlige
ret, og den, der ville tage simonien bort af pavedømmet,
han ville gøre så meget, som om han ville sætte Djævelen
ind i Himmerig.
Johan Huss og flere andre, som på den tid beklædte
læreembedet, revsede hårdt denne last; men det var alt
sammen forgæves og omsonst. For hoffet i Rom er et forbandet væsen, for hvilket enhver skal vogte sig og forbande det; hvordan skulle det da kunne lære noget godt
om troen og gode gerninger? Pavedømmet er en samling
af djævle og skændige mennesker. De fordømmer simonien og lever dog selv deraf. Derfor formaner Johannes os
med rette i sin Åbenbaring 18, 4. 5, hvor han taler om Babylon: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i
hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes
synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt
hendes uretfærdigheder. De er alle Djævelens åndelige
stiftelser og kirker; derfor skal vi fly fra det, så vi ikke skal
blive delagtige i dets synder.
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Men vi kunne vel undskylde dette dets tyveri med en
forklaring, at det nemlig ikke er simoni; for det er et verdsligt rov, og der er ingen forskel mellem sådan simoni og
når man ellers i det borgerlige liv med uret bemægtiger sig
en ejendom, ligesom vi også nu til dags ser, at de adelige
kives med hinanden og erobrer hinandens grunde, agre,
vogne og landsbyer; desuden er også vore len og vor lønning, som vi lever af, erhvervet ved simoni. De er samlede
af horeløn, som der står Mika 1, 7. Men når de tilraner sig
kirkegodset, anvender de det ikke på den måde, at fromme,
gudfrygtige præster eller kirkens tjenere kan få sit underhold deraf; men de anvender det kun til sin overdådige
pragt og til at leve i sus og dus. Vi anvender det jo til dets
rette brug, nemlig til deraf at ernære kirkens tjenere og beskikke og opholde skoler. Derfor bryder vi os ikke om simonien; men fordi de selv besværer sig med sin gejstlige
ret, siger vi til dem: efter din egen mund dømmer jeg dig,
Luk 19, 22.
Men det er den virkelige simoni, når man for penge
køber eller sælger åndelige ting. Når således en vil købe
Guds nåde, tro, kærlighed, undergerninger, Helligåndens
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gaver og kraft, hvormed Guds kirke prydes, og drive handel dermed, sådan som Simon formastede sig til i ApG 8,
19. Ikke som om sådanne åndelige goder virkelig blev en
givet, når man køber eller sælger sådanne helligdomme;
for Helligånden giver ikke sine gaver for penge, og Gud
tager hverken guld eller sølv for syndernes forladelse, for
livet, for øjnene og sanserne, som han har skænket os; men
efter sin guddommelige godhed udstrør og uddeler han
sine gaver både til taknemlige og utaknemlige. Af os derimod forlanger han kun taksigelse, at vi skal sige: Lovet
være Gud for sine gaver, så således guddommen tillægges
ham, det er, at vi erkender ham for vor Gud, som vi også
skal erkende ham for vor skaber af ganske hjerte, med
mund og i gerning. For vi kan ikke give ham noget andet
for disse hans store gaver eller betale ham for dem.
Men man skal lægge mærke til, hvad der er deres mening og vilje, som køber eller sælger de åndelige goder.
Simons forehavende i Apostlenes Gerninger er simoni.
For han begærer at modtage Helligånden for sine penge.
Dette er også meningen af de ord, når vi beder, at Gud må
æres og prises og hans rige komme. Gud kan ikke beskæmmes eller blive til skamme; for han er efter sit væsen
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æren, magten og godheden selv. Men vort forehavende og
vor vilje går ud på, at vi begærer, at der ingen Gud var, og
at hans ære kun måtte blive til skamme. Dette beviser vi
også mod hans ord og sakramenter. Kunne vi sådan fornærme eller krænke Gud, som vi forhåner hans ord og sakramenter, da ville vi heller ikke afholde os derfra.
Så er nu dette den rette simoni, et sådant køb og salg,
som man driver med Guds ord, med sakramenterne, med
kirken og det hellige. Denne simoni har paven ikke forstået og forstår den endnu ikke den dag i dag, skønt hele
pavedømmet er ganske nedsunket deri og har været behæftet med simoni, længe før det efter den gejstlige ret kom
deri. For de har solgt himlen, syndernes forladelse, Guds
nåde og Helligånden for sine gerninger. Deraf er der kommet så mange kirker, klostre, messer, aflad og munkeordener, med hvilke gerninger vi har villet fortjene Guds
nåde.
På den måde har de gjort Gud til en købmand, som vil
give himmeriget, ikke for intet og af nåde, men for penge
og menneskefortjeneste. For skønt han tilbyder at give det
af nåde, så bortkaster de dog denne nådige og ufortjente
velgerning, og anvender hundrede eller tusinde gylden på
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at bygge kirker eller klostre og få mere sådant i stand, for
derved at tilkøbe og tilvende sig Guds nåde. Er ikke det at
købe nåde og syndernes forladelse og drive handel dermed? Og en sådan person var paven, selv da han var på det
allerbedste, og med sådan simoni har han opfyldt al verden, så aldeles, at verden nu ikke er andet end et sådant
urent sted, som er fuldt af sand simoni. For hvad gør vel
de åndelige stiftelser og klostre andet end at tage penge og
drive handel med gudfrygtigheden?
Men egentlig talt er det jo umuligt at købe Guds nåde,
og hvis du ville tage dig det på, ville det være så meget
som at malke en buk; din møje ville være ganske forgæves
og spildt. Paven malker bukken, folket holder spanden under, som man siger i ordsproget. Var det nu end muligt at
få paven reformeret og den allergroveste simoni udfriet, så
kunne de dog ikke renses for den virkelige simoni. For det
er pavens hjerte og sjæl. Ligesom sjælen er legemets substans og væsen, sådan er paven med liv og sjæl en simonist. Men ville man borttage og afskaffe simonien, så ville
snart al pavens pragt, ære og herlighed falde bort, og han
ville simpelthen blive biskop i Rom.
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Sådan kan man nu se, hvor megen stor fare og ondt
væsen der er i pavedømmet; hvad det er for et slugende
gab og hvor gruelig al verden er opslugt ved pavens herredømme. Derfor skal vi hade dette uhyre med et fuldkomment had. Og dog kæmper man end mere for, at paven kan
beholde sin herskerstilling, som han har anmasset sig, hel
og ukrænket. Men hvad ville det vel være andet, end atter
at gengive simonien dens legeme og sjæl? Det er sandelig
en gruelig bespottelse og skændig misbrug af Guds navn,
som vil blive straffet med den evige fordømmelse. For på
den måde har de med vold anvendt ordet, Guds navn og
kirken, og dog er i virkeligheden intet blevet købt. For de
har kun opdigtet, at Gud er en sådan Gud, som sælger nåden. Deres forehavende og vilje er simonisk; men ret
egentlig og i sig selv er det kun bukken og malkespanden,
det er, en forgæves og spildt gerning, som de omgås med.
Men denne mangel og fejl er dog af naturen indplantet
i alle menneskers hjerter, nemlig at hvis Gud ville sælge
sin nåde, så ville vi langt før og hellere antage den, end når
han tilbyder at give os den for intet og uden vor fortjeneste.
Fordum, da simonien rådede og var i fuld gang, var alle
mennesker såre begærlige og ivrige efter at bygge utallige
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klostre og kirker. For man ville på den måde købe og sælge
himmeriget. Nu, da det tilbydes folk for intet og uden vederlag, og da man siger: Gud har sendt sin søn i kødet og
ladet ham blive menneske, for at han skulle give alle dem,
som tror på ham, det evige liv; du har slet intet fortjent;
disse goder, frelse fra døden og synden, Helligånden og
Himmerige, gives dig af ren nåde - nu foragter verden
denne Guds nåde og milde godhed. For, da man lærte os,
hvordan vi med vore gerninger kunne fortjene Guds nåde,
løb folk til i flokke, og enhver anvendte derpå alt, hvad
han formåede. Sådan betalte jo denne lille by Wittenberg
munkene årlig tusinde gylden.
Overalt pristes højt Ambrosius’ fordærvelige ord:
Himmerige tilhører de fattige, efter Kristi ord i Luk 16, 9:
for at de skal modtage jer i de evige boliger. Dette ord gik
alle mennesker gennem hjertet som en skarp kniv. Da
råbte og skreg de: Hvis de rige vil blive salige, må de købe
det af de fattige; men de fattige er franciskanermunkene
eller barfodsmunkene og de andre gejstlige brødre; de har
Himmerige i hænde; af dem må du købe det.
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Hvad er da nu det for et afskyeligt særsyn, at verden
så skændig foragter forløsningen fra synd, død og Helvede, som af nåde tilbydes os ved Kristus? Hvis simonien
atter skulle råde og komme i svang, så ville folk mere end
gerne anvende alt sit gods derpå; men når vi nu lærer efter
Guds ord og Kristi befaling og siger: kære menneske, tag
imod Guds velgerninger af nåde, og giv atter på din side,
uden at kræve vederlag, til præsterne, kirkens og skolens
tjenere – det vil ingen høre på, da er folk ganske døve, ja,
de lader dem lide mangel, som de dog rimelig skulle
hjælpe og holde i ære. Er ikke det en forfærdelig mørkets
afsindighed? Sådan er nu alle mennesker behæftede med
simoniens last; og dog kan man alligevel ikke sælge sådanne ting. For Gud har aldrig givet noget menneske eller
nogen munk andet for deres klosterløfter, end Helvedes ild
og den evige pine og kval.
Men her kan man nu se, hvad det er for en ynkelig og
farlig ting, når man falder af fra den rette hovedlære om
retfærdiggørelsen af troen og hvordan man må blive salig
uden gerninger. For når denne lære er formørket og udslukket, da bliver al verden befængt med simoni. Sådan
formaster også muslimerne sig til med sine gerninger at
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ville forsone Gud og at købe de åndelige gaver for guld og
egen fortjeneste. Derfor er dette efter navnet en sådan simoni som den, der beskrives i pavens gejstlige ret. For ved
sine penge og sin egen fortjeneste får de i virkeligheden
ikke tilkøbt sig noget som helst; men det forehavende og
den vilje er så dybt rodfæstet i menneskers hjerter, hvorved alle mennesker af naturen er befængte med simoniens
last, så de helst ville, Gud skulle være en sådan Gud, som
lod sig forsone med menneskers gerninger og fortjeneste,
og hvem de kunne pukke imod og foreholde: jeg har gjort
meget godt, har fastet meget; det må du tage hensyn til og
derfor sælge mig saligheden og det evige liv; men Gud
kender eller hører ikke sådanne misdædere og foreholder
os sin vilje i den apostoliske lære, når Paulus siger i Ef 2,
8-9: For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke
jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at
ingen skal have noget at være stolt af. Når denne nåde ophæves, da er der ingen forskel længere mellem muslim og
pave, mellem hedninger og jøder; da er de alle behæftede
med simoni og rette bukkemalkere.
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Den simoni, hvorom pavejuristerne skriver, er ubetydeligere og af en rent legemlig natur og i grunden intet andet end ydre og verdsligt røveri; men når paven af kongerne og andre herskere tager kroner, lande og stæder for
at ihukomme dem i messen; når han foregiver gudfrygtigheds skin og vil anses og holdes for den allerfrommeste og
helligste, da er han på det værste og en ret simonist. For
hist gør han kun skade med sit eksempel og bekender simonien med ydre eller verdsligt røveri; men her derimod
bekender han ikke synden, men lover og priser sin retfærdighed og religion.
Derfor har jeg villet minde derom, for at man skal forstå, hvad der er den rette simoni, og for at vi skal blive ved
den rene lære, som lærer os, at Gud har givet sin søn og
ved ham alle himmelske og åndelige goder, som verden
vil købe for penge og gerningernes fortjeneste, men ikke
tage imod uden vederlag og af nåde.
Nu vil vi atter vende tilbage, til historien. Det lader til,
at Jakob har drevet på købet, så man ikke kan undskylde
og frikende ham for simoniens last. For han siger jo klart:
sælg mig i dag din førstefødsel. Men med hvilken ret fordrer han dette og begår den store synd, at formaste sig til
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at ville købe den velsignelse, som er åndelig og henhører
til Kristus og de kommende ting, som alle sammen er hellige og angår det kommende liv?
I dette liv er alt verdsligt, vanhelligt og besmittet; men
sakramenterne og andre hellige ting er ikke indsat og forordnet for dette nærværende livs skyld, men for at de skal
være en hellig tilberedelse på de kommende ting. For ved
evangeliet bliver jeg forberedt, genfødt og fornyet for det
kommende liv. Det er mig ikke givet i den hensigt, at jeg
skal blive rig derved. Men den, der nu er en præst eller
prædikant, og prædiker evangeliet i den hensigt, derved at
opnå denne verdens ære og rigdom, han er behæftet med
simoniens last. Sådan er dette dåbens brug og nytte, at jeg
derved henflyttes fra min moders skød og graven og lægges i Paradiset, og fra døden flyttes til livet. Derfor søger
jeg der ikke denne verdens lyst og glæde, men bruger de
åndelige gaver sådan, at jeg, når de legemlige ophører, da
kan føres fra dette liv til det evige liv og udødeligheden.
Den, der nu derfor er præst og absolverer eller rækker nadveren for derved at opnå ære eller magt, han er befængt
med simoni efter den omfattende forklaring, som canonisterne har givet deraf; men han er ikke blandt deres tal,
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som driver det mere i det fine og vil fortjene det evige liv
med gerninger.
Men hvorfor begærer Jakob at købt førstefødslen? Og
fordi han vil købe den, følger så ikke deraf, at han driver
handel dermed? Derpå svarer jeg sådan: Jakob giver agt
på den belejlige anledning, som er forefalden, ved hvilken
han kan erhverve førstefødslen, og denne anledning vil
han bruge.
Derefter regnes hans broder Esau iblandt dem, som er
behæftede med den grove og ydre simoni; det er, ved den
åndelige velsignelse tragtede han ikke efter andet end at
fylde sin bug. For han gik ikke til teltene, men foragtede
gudstjenesten. Først foragtede han det mindre, indtil han
derover til sidst faldt i foragt for de større goder, som Kain,
den førstefødte, også gjorde. Esau forstod ikke, hvor stor
velsignelsen var, derfor solgte han den for sådanne goder
og sådan glæde, som kun angår denne nærværende verden
alene, sådan at han for Gud i sandhed blev berøvet førstefødslen og alle goder. Derfor gav Jakob med flid agt på
den nærværende lejlighed og kom overens med sin broder
om en vis betaling, for at hans broder sidenhen ikke skulle
gøre nogen larm for førstefødslens skyld eller på anden
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måde afstedkomme ubehageligheder, og for at han ikke
skulle have noget at bebrejde ham derfor.
Sådan har paven nu til dags kirkens navn, og vi har det
ikke; men dog véd vi, at vi i sandhed er kirken. For vi har
ordet, de hellige sakramenter og nøgler, som Kristus har
efterladt sig, ikke for at de skulle tjene til at erhverve os
magt og glæde i dette liv, men for at de skulle berede os
for Guds søns komme. Derfor er vi den sande kirke.
Men paven derimod tilegner sig dette navn, fordi han
nu engang er i besiddelse af tingene, og roser sig af at være
Peters og Paulus’ efterfølger og stolarving. Hvis jeg nu
ville slutte en sådan overenskomst med paven og sige til
ham: jeg vil årlig give dig så og så mange tusinde gylden,
for at du skal lade evangeliet forkynde mig purt og rent;
var så det simoni? Svar: nej, for jeg køber jo ikke, hvad
jeg allerede i forvejen har, nemlig den rette brug af de hellige sakramenter, evangeliets rene lære, troen, håbet på det
kommende liv, hvilket alt står mig frit for, også imod pavens vilje og uden hans tilladelse. Men min mening dermed er kun den, at jeg tilbyder at give ham de tusinde gylden for at købe mig fri for hans ophævelser, for at han skal
lade mig uplaget. Derfor køber jeg intet af ham, men sætter
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kun frem for modstanderne en suppe og rød ret af linser,
for sådan at berøve paven det navn, som han fører, at han
vil være kirken; ellers giver jeg hans bandbuller og afladsbreve en god dag. Derfor vil jeg tilråde fyrsterne på vor
side, årlig at give ham nogle tusinde gylden, for at dog
blodsudgydelsen og anden forargelse kunne ophøre, og
evangeliet udbredes i fred. Dette er ingen simoni, med en
befrielse for ulemper, at man køber sig fri for hans ophævelser og plagerier.
Når derfor Jakob siger til Esau: sælg mig i dag din førstefødsel, da er dette i virkeligheden intet ret køb. For førstefødslen tilkom alligevel Jakob, og Esau var blevet berøvet den. Jakob er den virkelige ejer, men han har ikke
navnet. Esau har navnet, men er dog ikke den rette ejer.
Men fordi nu Jakob ser, at Esau ingen anden mening har,
eller ikke tragter efter andet med velsignelsen end at fylde
bugen, ligesom også paven under påskud af kirkens navn
kun søger sin egen ære og magt, så kaster han denne Kerberus en suppe i gabet, for at han sidenhen ikke skal gøre
ham nogen ulejlighed derfor.
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På denne måde kunne jeg nok ønske, at vore fyrster
ville give kejseren tyvetusinde gylden årlig, for at evangeliets lære kunne forkyndes i fred og stille ro. Ja, kunne en
sige, men så hører jeg jo, at I vil give penge for sådanne
åndelige gaver? Svar: ingenlunde; for hvad vi nu allerede
har, det køber vi ikke, og de kan heller ikke fratage os det;
men vi ville give pengene, for at de skulle lade os i ro, og
for at paven og kejseren ville unde os fred.
Men dog, min kære pave og kardinaler, skal I vide, at
disse åndelige goder ikke er jeres, men vore. Og om så end
paven aldrig ville uddele både brød og vin i nadveren, så
har vi dem dog af Gud, og de kan ikke sælge dem, eller,
om de end gjorde det, så var det kun at malke bukken og
holde spanden under. Vi har begge nadverens dele imod
pavens vilje, men med Guds tilladelse. Men hvis de ikke
vil holde op med at forfølge os, myrde og udplyndre os, så
vil vi slutte en sådan overenskomst med dem, at de måtte
spise den røde ret; men den ære skal de ikke få, at de skulle
have givet eller skænket os begge nadverens dele eller andre sådanne åndelige gaver. For det var så meget, som om
vi også ville indvilge og bekræfte den magt, som de anmasser sig. Dette er et guddommeligt og helligt gode, som
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ikke kan købes for penge. Derfor ville vi ikke få det til
skænk eller gave af paven.
På denne måde har vel også Esau (ligesom ovenfor Ismael) uden tvivl voldt sin broder Jakob megen fortræd, og
har vel med overmod hersket over ham, fordi han var herre
og den førstefødte; Jakob derimod måtte holdes for en tjener og en nar. For denne forfølgelse og fortræd fra broderens side ville nu Jakob fri sig, for i ro at kunne beholde
den åndelige velsignelse.
Sådan finder man nu til dags mange fromme kristne,
som for evangeliets bekendelses skyld flygter bort fra byerne, for ikke at udsætte sig for overlast af papisterne. Og
Paulus siger i Rom 12, 18: hvis det er muligt, da hold fred
med alle mennesker, så vidt det står til jer. Vil modstanderne ikke holde fred, så giv dem en rød ret, for at de kan
lade dig i fred, det er, for at de kan lade dig nyde i fred de
goder, som du allerede forhen har.
Nu følger Esaus svar på hans broders bøn. Se, siger
han, jeg er ved at dø; hvad kan jeg da gøre med den førstefødsel? Her opgiver skalken spillet og forråder sit ugudelige hjerte med sit eget vidnesbyrd. Skal man sådan omgås med religionen, gudfrygtigheden og førstefødslen?
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Skal man ikke holde den i højere ære? For nu bekender
han åbenbart, at han ikke forstår førstefødslen og at han
ikke holder den for en arv til det evige liv og en hellig ting.
Men var ikke førstefødslen nyttig til andet end til at
erhverve ære og rigdom for dette liv, hvad blev der da af
troen, hvad af håbet og forventningen på de evige goder?
Lad os tale med de ugudelige og livsnyderne, sådan som
de plejer at sige. Når de hører, at man nævner himlen, svarer de og siger: Hvad bryder vi os om himmel! Havde vi
kun fuldt op af mad og drikke! Sådan bryder heller ikke
paven sig mere om kirken og nøglemagten. Hvad snakker
du om nøglerne? Jeg må bruge dem til at samle guld og
gods, til at betvinge konger og fyrster med! Dette er de
ugudeliges esauittiske ord, som mener, at gudfrygtigheden
kun består deri, at man kan have stor vinding deraf. De
ville snart give Kristus og hans evangelium en god dag,
hvis de ikke kunne have stor lykke og meget penge og
gods deraf i det timelige.
Derfor er dette et såre stærkt vidnesbyrd af Den Hellige Skrift om, at Esau allerede har mistet førstefødslen.
For han dømmes efter sin egen mund, skønt han uden tvivl
selv har tænkt sådan: Vistnok vil jeg sælge førstefødslen,
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men kun for at spotte min broder. For skønt jeg sælger ham
den, kan jeg dog atter bemægtige mig den. Sådan spottede
og foragtede han sin broder. Ligesom paven og hans folk
spotter hele verden og foragter den, idet han sælger sine
gode gerninger og aflad, og det i den mening, at det skulle
have sit forblivende derved, alt skulle han har lov til; ingen
skulle kunne revse ham derfor, eller i al fald skulle han
nok endnu kunne gøre bod.
Nu til dags er der også mange sådanne, som skammelig misbruger evangeliets lære, men imidlertid smukt kan
smigre for sig selv og sige: Skønt jeg nu ligger i synder og
er ugudelig, så vil jeg dog til slut engang alligevel gøre
bod og komme til livet. Som også nogle sige om hertug
Georg: Ej hvad, han kan vel omvende sig i sin sidste stund.
Men alle disse skal til sidst hører denne ynkelige dom af
det ord, som står skrevet om Esau i Hebr 12, 17: For I véd,
at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han
vraget, og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik
han ingen mulighed for det.
Sådan nyder også lovfjenderne denne verdens goder,
så det kun går dem vel i dette liv, og siger, at de endnu i
sin tid nok vil omvende sig og gøre bod; sådan foragter de
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sin velsignelse, kirken, dåben, nøglerne, syndernes forladelse, det evige liv og Guds nåde; alt dette tager de forfængelig; de forsømmer nådens tid og frelsens dag, som
Paulus siger i 2 Kor 6, 2. Men sidenhen skal de forgæves
søge den anledning, som de nu har forsømt og foragtet, og
skal da befinde, at de har ventet for længe, som bruden
klager i Høj 5, 6: jeg åbnede for min kæreste, men han
havde vendt sig bort, han var gået forbi.
Når derfor Esau siger: se, jeg er ved at dø; hvad kan
jeg da gøre med den førstefødsel? Viser han derved, at han
kun har tænkt på bugen alene, hvordan han kunne fylde
den, og at han ganske og aldeles har forkastet forjættelsen
som unyttig og ganske forgæves for det kommende liv, ligesom også livsnyderne nu til dags siger: hvortil behøves
det, at man skal høre evangeliet, bruge nøglerne eller Herrens nadver?
Men Jakob er ganske anderledes til sinds og véd, at
disse hellige ting er tilberedelser for det kommende liv.
Derfor agter han dem højt og brænder af kærlighed til
disse guddommelige goder. Men de, som kun vil bruge
dem for dette liv, de berøves dem efter guddommelig ret
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og magt. For da er det deres egen frie vilje, at de med vidende og vilje sælger eller forkaster sådanne guddommelige goder.
Men fordi nu Jakob ser, at der er en god anledning, da
kommer han frem med sin bøn og vil, at overenskomsten
skal bekræftes og fuldbyrdes. Sværg mig, siger han, i dag,
eller straks i denne stund. For sådan anledning må man
ikke forsømme. Og Esau sværgede og solgte sin førstefødsel. Sådan skulle man også bære sig ad med papisterne,
om de ville sværge og skaffe sikkerhed for, dertil også
give brev og segl på, at de ikke ville begynde nogen krig
mod os, da ville vi straks give dem en rød linseret.
Men nu er der et andet spørgsmål bagved, som her andre kommer frem med. Om dette vil vi også handle her,
for at det ikke skal forvilde læserne. Der spørges nemlig,
om da også den røde ret virkelig var den pris, for hvilken
Jakob købte førstefødslen af sin broder? Derpå svarer da
nogle og siger, at det ikke var den egentlige pris, som Jakob gav for førstefødslen, fordi førstefødslen jo var en såre
stor og kostelig ting. Derfor, siger de, er det ikke sandsynligt, at Esau skulle have lavet denne simple ret som en betaling for førstefødslen. Derfor vil de have, at denne ret
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kun skal have været et pant til at bekræfte handelen med,
hvilket Esau fik til en bevidnelse af, at han havde solgt
førstefødslen til Jakob; ligesom man hos os plejer at sætte
op mellem køber og sælger en kande vin eller to, til et tegn
på, at den ene har købt noget af den anden. I vort sprog
kalder vi det en købskål.
Denne mening er kommet fra de jødiske rabbineres
bøger; men vi forkaster den og antager den ikke, ligesom
man må bære sig ad med alle deres meninger, at man nemlig beholder det gode, som er deri, men forkaster, hvad der
er ondt og falskt, og vogter sig for det. For denne mening
er lige imod den klare tekst i Hebr 12, 16, hvor der udtrykkelig siges, at han for en eneste ret mad solgte sin førstefødselsret.
For Den Hellige Skrift har derved villet afmale den
falske og hykleriske kirkes art og skikke, på hvilke man
må lære at erkende og forstå den, hvis forbillede Esau var.
For den plejer at rose sig højt og lydt af Guds navn og vil
med vold og magt være kirken og anses for kirken, og er
det også for verden; ligesom Esau har førstefødslen, men
foragter den og taber den ved denne foragt. For til gengæld
bliver han igen foragtet, forkastet og berøvet den. Derfor
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har hans praleri intet at betyde, ligesom heller ikke papisternes praleri har noget at betyde, som tør prale højt af, at
de er kirken og apostlenes efterfølgere. For den, der vil
være kirken, han må sandelig agte førstefødslen højt, ikke
alene her i livet, men også efter dette liv.
Og denne strid vedvarer uafladelig i verden. Ligesom
Esau skændtes med Jakob, sådan har vi også en sådan strid
at udstå med papisterne, og før os kivedes jøderne sådan
med apostlene. Jøderne kæmpede heftig for, at de var
Guds folk, og Paulus bekender også i Rom 2, 17 og 9, 24,
at de var kirken; men fordi de beholdt det blotte navn
alene, foragtede de den rette, sande kirke. Derfor er de blevet forkastede og hedningerne kaldede og modtog, som
der står i Hos 2, 23: jeg vil sige til dem, som ikke var mit
folk: du er mit folk! Og de skal sige: min Gud! Og 5 Mos
32, 21: De har ægget min vrede med noget, der ikke er
Gud, vakt min trods med deres tomme guder. Derfor vil
jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk, vække
deres trods med et tåbeligt folk.
Sådan er dette det første tegn, ja en såre afskyelig, styg
farve på den hykleriske kirke, nemlig at den er såre stolt
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og hovmodig og heftig, pukker på Guds navn, kirken, nøglerne, det kirkelige embede, sakramenterne, og ikke kan
andet end rose sig af Gud.
Men det andet kendemærke er dette, at den i virkeligheden foragter og forsømmer de ting, som henhører til
den rette kirke; den bryder sig ikke meget om sin førstefødsel. Ligesom paven og hans biskopper hverken lærer
eller døber eller forvalter noget kirkeligt embede, de har
kun navnet alene; men frugten og gerningen beviser de
ikke. Derfor siger Kristus i Matt 7, 16: af deres frugter skal
I kende dem. Men fordi paven foragter kirken, mister han
også kirken, og den forfængelige ros gælder slet intet, at
de siger: vi er de rette kristne; vi er kirken, er biskopper.
Hvis det ikke er sandhed dermed, så vil du ikke længe beholde navnet, ja, du er allerede nu forkastet, og hvad du
har, det har du dog ikke. Sådan skal de kættere, som kommer efter os, også miste kirken. For den er sandhedens
søjle og grundvold, 1 Tim 3, 15.; men de forkaster den, og
det hjælper dem slet ikke, at de roser sig og har navnet
uden sandhed.
Når de nu skriger og siger: vi er kirken, vi har magt og
myndighed til at befale, og så vil bringe os til at bifalde og
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gå ind på deres sætninger og bestemmelser, da vil vi derpå
svare dem sådan: kære herrer, I må vide, at der er to slags
kirker; den ene, som anses derfor, og den anden, hvem
navnet med rette tilkommer. Den ene, som har kirkens
skin, og den anden, som i sandhed er kirken; eller, de to
slags kirker adskilles ved navnet og ved sagen selv, som
de selv lærer. Esau er kun efter navnet og det ydre skin i
kirken, men har ikke sagen selv, ligesom alle afgudsdyrkere og kættere, som også tilraner sig kirkens navn.
Det kan jeg godt gå ind på, at en i det ydre hører med
til de kristnes tal og også forvalter et embede i kirken, selv
om han i det skjulte er ugudelig og et ondt menneske. Når
han nu døber, besøger de syge og trøster og styrker de
stakkels bedrøvede samvittigheder, så er der intet i vejen
for, at han jo efter det ydre antal kan kaldes en kristen eller
et lem af kirken. Men ikke med rette. Men det gør paven
og hans biskopper ikke. Derfor kan man heller ikke engang sammenligne dem med de kristnes antal, som i det
skjulte er ugudelige; for paven og hans biskopper gør,
hvad der strider ligefrem imod det kirkelige embede. De
bespotter ordet, forfølger de gudfrygtige fromme kristne,
det er, den rette, sande kirke.
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I vor kirke er der også mange tjenere af navn, men ikke
af gavn. Men paven er åbenbart en erklæret fjende af kirken. Han undertrykker den rene lære om troen, opfylder
verden med idel afguderi, simoni og mange andre utallige
afskyeligheder. Det er i sandhed at være afsindig og larme
og rase imod den kirke, som både af navn og af gavn er
kirke, det er, som med rette kaldes kirke. Det samme gør
også muslimerne. Derfor gælder ikke papisternes bevis,
når de siger: vi er kirken af navn; derfor skal I tåle og fordrage os. Vil de være sådanne folk, så må de være enige
med os i læren. De må lære ret og forvalte kirkeembedet
ret, som det sømmer sig for rette og fromme biskopper.
Men de er Esaus efterkommere, er kirkens modstandere
og ødelæggere, ligesom også kætterne er.
Men de, der anstiller sig, som om de er gudfrygtige og
fromme, og dog er hyklere, af hvilke der jo findes mange
iblandt de troendes forsamling, dem kan vi nok tillade at
regnes med iblandt de troende, dog kun for så vidt, som de
intet lærer, der strider imod den rette læres bekendelse.
Det tredje kendemærke på den falske, hykleriske kirke
har Moses også afmalet i dette forbillede. For skønt Esau
var så ganske tryg og med stor trods forsømte de åndelige
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goder eller gaver, som tro, kærlighed, tålmodighed og venlighed, hvilke findes inden for kirken, ja foragtede det alt
sammen, så følger nu fremdeles, at han får lyst og heftig
begærlighed efter den røde ret. Det vil sige, at mens han
ikke bryder sig om Kristi erkendelse, heller ikke er betænkt på, at de åndelige gaver kunne forøges hos ham, og
ikke agter det evige liv, så bliver han nu også en gnier og
et sådant menneske, som kun tragter efter vellyst, ære og
herlighed i dette liv.
Ja det er grunden til, at han sætter større pris på linseretten end på førstefødslen. Det vil sige: han henhører til
kirken efter det ydre tal; men han følger kød og blod, tragter ved gudsfrygten kun efter legemlig vinding og nydelse.
Sådan anstiller den falske kirke sig, som om den er rigtig
gudfrygtig, kun for at nyde vellyst og denne verdens ære.
Men den sande kirke tragter efter det evige liv ved tålmodighed og ret tro. De andre derimod er rette bugtrælle, og
deres Gud er bugen, Fil 3, 19.
Dette er hemmeligheden med den røde ret, som Skriften foreholder os på dette sted, ved hvilken striden mellem
de to brødre om førstefødslen afgøres. Men linser er ikke
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røde; de er meget mere gule. Derfor tænker jeg, de har været tilberedt med safran eller andet krydderi, for at opvække madlysten. Men sådan er det med denne verdens
nærværende goder, til hvilke mennesker har stor lyst, så
de langt hellere vandrer i fylderi, svir og fråseri, end de
spiser og drikker Guds søns kød og blod, det er, tror og
tragter efter de himmelske goder. De søger kun sin vinding
eller nydelse og denne verdens ære, hvilke ting behager
dem så vel, at de hos mennesker opvækker ikke alene hunger, men lyst og begærlighed. Derfor gentog Esau to gange
sin begæring til sin broder og sagde: lad mig smage af det
røde, dette røde!
Sådan vil Den Hellige Skrift herved antyde, at alle
mennesker stedse bliver mere gerrig, hovmodig og kødelig, end de forhen var, når de mister velsignelsen; for de
har alle kød og blod. Derfor tragter de heller ikke efter andet, end hvad der er kødeligt, og med gruelig lystenhed
begærer de den røde linseret. Men det sker alt under Guds
og Kristi navn, under kirkens titel. Jakob spiser vistnok
også af den røde ret, men er ikke så lysten efter den; han
gentager ikke to gange: dette røde! Sådan som Esau gør.
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Det vil sige, de gudfrygtige bruger de nærværende goder,
ikke som til sin salighed, men kun til sin nødtørft.
Til sidst tilføjer Moses endnu, hvor ringe pris Esau
satte på sin førstefødsel, at han solgte den. Der betegnes
og revses også hans store trods og hovmodighed. For han
tænkte, at han, tryg ved menneskelig hjælp, let kunne forsvare sin ret mod sin broder, uanset at han havde sluttet en
kontrakt og et køb med ham.
Sådan plejer også hyklerne og de falske brødre at bære
sig ad. De bærer kappen på begge skuldre, er onde og listige; nu anstiller de sig, som om de ville vige og give efter, nu tilraner de sig igen, hvad der ikke tilkommer dem
med nogen ret; og dog har de sine påskud, hvormed de kan
dække sit hykleri og undskylde sig, for at de kan beholde
både førstefødslen og linseretten. For de vil både tjene
Gud og bugen eller mammon.
Sådan tænkte Esau: skønt jeg har solgt førstefødslen,
ja svoret og spist suppen, og det ser ud, som om min broder, der var ganske foragtet, har taget førstefødslen til sig,
så vil jeg dog beholde den og ikke holde tro og love. For
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han solgte den ikke for alvor, men ville kun spotte og bedrage sin broder, som om han havde solgt den, og ville dog
beholde sin ret.
Men Hebr 12, 17 viser, at han sidenhen blev forstødt.
Og skønt han forsøgte, atter at bringe førstefødselsretten
over på sig, fordi han fortrød, at han havde solgt den, så
udrettede han dog intet med denne bod. Ikke, siger jeg,
som om han ikke er blevet salig, men sådan, at han ikke
ved nogen tårestrøm igen kunne opnå den velsignelse, som
han engang havde mistet. Sådan forstår jeg det nu, at han
virkelig solgte førstefødslen for denne suppe, og antager
ikke de jødiske rabbineres forklaring. For de er kødelige
mennesker, der intet skøn har på Den Hellige Skrift.
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Seksogtyvende kapitel
v1. Der blev hungersnød i landet. Det var en anden hungersnød
end den, der havde været på Abrahams tid. Isak drog til filisterkongen Abimelek i Gerar.

Det er nu ofte blevet sagt, at i hele denne bog fædrenes
historie beskrives ligesom på et ganske simpelt stykke papir, og at de foreholdes os uden alt skin eller ydre pragt af
religion, retfærdighed eller visdom, ja, i det huslige og
daglige livs foragtede skikkelse. For hvad fortæller Moses
andet om Isak, end at han avledes af sin fader Abraham, at
han selv avlede børn, passede kvæget og drog omkring,
snart i dette, snart i et andet land? Der læres kun lidt eller
slet intet om bønnen og om munkenes eventyrlige gudsdyrkelser. Men hvad kommer det mig ved, at han var en
ægtemand og sov hos sin hustru? Skal man da lære det i
kirken? Sådan hænger kødet sig ved denne ydre og såre
ringe, foragtede skikkelse, når det betragter fædrenes liv,
og forbedres ingenlunde derved, men forarges kun.
Men så tænker det meget på og giver sig af med Bernhards, Antonius’ og andre sådanne munkes liv, at det kan
lære at forstå det, i hvilket det finder underlige og utrolige
gerninger, hvordan de har afholdt sig fra adskillig mad og
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flere andre ting, hvordan de har fastet og våget, hvor man
ikke hører noget om hustruer, om tjenere og langt mindre
om kvæg, at de skulle have beskæftiget sig dermed. Disse
simple og foragtede ting i Abrahams, Isaks eller Jakobs
husholdning foragter kødet, driver spot dermed og følger
imidlertid andre gerninger, som har et prægtigt udseende.
Eller, om man måske læser disse beretninger i kirken, forundrer ingen sig derover; for ingen ser hen til deres rette
værdighed og rette prydelse, hvoraf de har sin ære.
Derfor lærer vi sådan, og det skal man også flittig indprente folk, at man nemlig i de hellige fædres eksempler
skal betragte dette som det rette hovedstykke og den højeste ros, at Gud talte med dem, at de havde Guds ord. Dette
er det rette stykke, som pryder disse historier og giver det
rette skøn på, hvad og hvor stor i virkeligheden denne de
hellige mænds tilsyneladende usselhed og foragtelige
skikkelse er. For hvor Guds ord er, der er også den rette
tro, og der er der også rette gode gerninger; for der sker alt
i ordet og under ordet. De andre ting, som ske uden for og
uden ordet, alene efter vor egen vilje og hoved, de er sandelig intet andet end bærme og kun skarn for Gud.
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Derfor er alle munkes liv, hvor kosteligt det end synes
for kødets øjne, dog slet intet. Antonius, Hilarius og flere
andre havde et stort hellighedens skin, idet nogle af dem
tilbragte livet med faste, andre med underfuld vågen, ligetil sit 70. år, og af sådanne underlige gerninger har da menneskets kød, hjerte og øje sin glæde. Men se du til, om
også Guds ord er derhos. Spørg Antonius, om han vel også
har noget ord, som befaler ham at gå ud i ørkenen og
spæge sit kød. Da må han svare: nej, men jeg tænkte det
skulle være godt og Gud velbehageligt. Ja, kære Antonius,
men det er det rette hovedstykke, som især skulle lade sig
se i dine gerninger, uden hvilket hele det liv, du fører, er
død og kun et valg af kødet, efter eget hoved og et purt
praleri og bedrageri af kødelige mennesker.
Derfor priser nu Den Hellige Skrift i fædrenes historie
især troen på ordet; for Guds ord helliger alle ting, al den
stund det selv er helligt; ja, det er helligheden, sandheden
og visdommen selv, og det liv, som regeres ved ordet, er i
sandhed et retfærdigt, vist og evigt liv; men har det ikke
ordet, så har det heller ikke nogen sandhed, noget lys, nogen visdom for Gud, og alle dets gerninger er idel mørkets
gerninger.
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Skønt sådan ægtestanden er en uren stand (for hvor
mand og kvinde er sammenføjede og holde sig til hinanden, kan det ikke ske uden kødelig urenhed), og det er en
uren ting at vogte kvæg, dertil også øvrighedens og undersåtternes liv er urent og fuldt af skrøbelighed, for der støder der mange synder sammen, dertil også særlige overtrædelser og skrøbeligheder hos personerne selv, foruden
de almindelige skrøbeligheder, så har dog Gud herlig prydet alt dette og forordnet det i sit ord, og hvis du hænger
ved ordet, så er du allerede renset for al din urenhed.
Kort sagt, der er intet menneske, som lever uden synd;
men ordet har den kraft, at det opsluger alt dette, så du
kan sige: jeg lever i min ægtestand sammen med min hustru og mine børn i god ro, i gudsfrygt og tillid til Gud, og
sådan véd jeg, at alt er ret og står vel til; for sådan siger
Paulus om ægtefolks liv i 1 Tim 2, 15: kvinden skal frelses
ved børnefødsel; men hvordan? Hvis hun bliver i troen.
Dette er ordets første kraft.
Dernæst giver ordet ikke alene dette, at standen er hellig og behager Gud vel, men det opvækker dig også til alle
slags dyder og til kostelige gode gerninger. For det er ikke
ledigt, så sandt det kun er i dit hjerte efter sin rette mening,

189

men minder dig om at være betænkt på, hvordan du vil
påkalde og prise Gud; det gør dig til Guds præst og profet,
hvis ofre er Gud velbehagelige; for dine øjne er rettede
mod troen. Og denne ordets kraft og frugt ser de afskyelige
munke heller ikke.
For det tredje: når Djævelen føler og mærker, at du har
ordet og forlader dig på, at dit liv er Gud tækkeligt og velbehageligt for ordets skyld, så hviler han ikke, men vil lade
forefalde alle slags anfægtelser og kors, selv i de ringeste
ting. I det huslige liv vil du erfare tjenernes store utroskab,
naboernes had og fjendskab, ligeledes at dine børn eller
din hustru dør fra dig. Alt dette vil ramme dig, for at din
tro derved skal øves og prøves. Men er nu ikke ordet derhos, så følger utålmodighed og vrede for denne stands
skyld, som er så fortrædelig og møjsommelig. Sådan hører
vi jo mange, som skriger, at ikke Gud, men Djævelen har
ledet dem til at begive sig i ægtestand.
Sådan går det også regenterne, som, når de ser den
utæmmelige ondskab hos undersåtterne, dertil deres åger,
gerrighed og utugt, og på embeds vegne gerne vil forbedre
og straffe dette, derved skaffer sig folks had og fjendskab
på halsen. Der hænder det da også, at de larmer og raser,
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ikke mindre end i ægtestanden, og når sådanne folk er papister, som ikke kender noget til Guds ord, så vil de løbe
derfra og forlade ægtestanden eller regeringen og begive
sig hen til en eller anden ørken, for der at tjene Gud i fred
og ro. Men alt sammen uden Guds nåde og vilje. For Gud
har foreholdt alle mennesker sit ord og befalet, at enhver
skal passe sit kald og tjene ham deri.
For derfor at overvinde besvær og møje enten i ægtestanden eller i et borgerligt embede, skal du først og fremmest beflitte dig på, især at komme Guds ord i hu, hvorved
øvrigheden rigelig er bekræftet, nemlig i Rom 12, 19 og
13, 1–4. Ligeledes også i ægtestanden: tjener og pige, skolelærer og elever er alle visse på sin stand og Guds vilje.
Antag du kun ordet, og bring ordets retskafne frugt, så skal
du se, at der snart følger kors og anfægtelse; men derpå
følger bønnen; på bønnen følger forløsningen; på forløsningen følger takofferet og at man priser Gud. Sådan kan
du på én gang bære korset og ofre takoffer, hvilket munkene ikke vil gøre og heller ikke kan, da de kun tragter
efter ydre fred og ro og efter at fylde bugen og leve i vellyst.
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På denne måde beskriver Moses denne hellige fader
Isaks legende efter det ene hovedstykke, nemlig at han tilbragte sit liv i megen trængsel. Han skriver ikke om nogen
spekulation eller meditation, heller ikke om noget hykleri,
som han skulle have drevet med selvvalgte gerninger; men
han beskriver hos ham troens og den rette gudsfrygts store,
herlige dyder, som de ugudelige og kødelige mennesker
ikke ser.
Og man skal flittig mærke denne modsætning mellem
hyklernes liv og disse fædres liv. Hyklerne udvælger ydre
gerninger, som ser godt ud, drikker ikke vin og spiser ikke
kød, går og lader hovedet hænge, bærer en særlig dragt
fremfor andre folk og vogter sig for møje og arbejde i det
huslige eller borgerlige liv. Fædrene derimod passe husvæsenet, omgås med hustru og børn, med tjenestefolk og
kvæg; der er intet ydre skin af religion eller åndelighed,
men kun det huslige og dagligdags livs grove sæk. Hyklerne ifører sig gyldne klæder, for at tage sig ud for verden,
idet de unddrager sig det almindelige liv og samkvem med
andre mennesker. Men under det simple huslige livs grove
sæk, som fædrene havde på, skinner sol, måne og stjerner,
det er, de allerherligste dyder; og på den anden side, under
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hyklernes herlige dragt, som i det ydre ser så skøn ud, ligger vantroens, åndeligt hovmods, misundelsens og urenhedens afskyeligheder skjulte, og dog har den navn og udseende af et åndeligt liv.
Men, lad os oplukke de åndelige øjne og dømme om
deres åndelige skalkhed efter denne beretnings regel og
rettesnor. For Moses taler ikke om faste eller vågen eller
deslige. Det hører du alene, at Isak drager fra Hebron til
Gerar, at han lider hunger og søger et sted at bo på. Men
se, hvad for en stor tro han har, og hvilken uerstattelig tålmodighed! Hvilken utrolig langmodighed, godhed og venlighed blev ikke set og sporet hos ham! Alle disse dyder
skinner som sol og måne. Mig ville det være umuligt at
vise sådan stor lydighed; havde jeg hustru og to sønner,
dertil tyende og en sådan stor mængde af kvæg og tjenere,
og havde ikke en fod land, hvor jeg kunne sætte min fod,
hvad skulle jeg da vel gøre? Jeg ville sandelig løbe min vej
og for bestandig opgive at styre et sådant hus. For når en
sådan skal gå omkring og sidde på det uvisse, og han dog
alligevel holder sig til sin hustru og sine børn, hos sin husstand og sit kvæg, dertil kræves der en underfuld, stor tro,
som kan gøre brød af stene. Men det ser de ugudelige ikke.
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Men det var sandelig en tung anfægtelse, at han daglig
måtte drage omkring på et andet sted og stedse søge et nyt
herberg. For det er at bo i verden og dog være elendig og
fremmed i den, og Isak havde kunnet synge samme sang
som Kristus: Menneskesønnen har ikke det, han kan hælde
sit hoved til, Luk 9, 58. Derfor kan ikke enhver straks se
det, der kun læser det ganske overfladisk, hvordan patriarken Isak kan prises for sin store tro; ja, ville man med
denne tro sammenligne alle papisters kutter, ordener og
gerninger, måtte de ganske forsvinde for den. For der er
ingen af dem, som én dag ville undvære sin seng, sin bolig
eller sin mad. Det er rigtig en dejlig religion! Men patriarken Isaks stilling er så meget hårdere, fordi han ikke er
alene, men bundet til hustru, børn og tjenestefolk, som han
i det fremmede land måtte forsørge med næring. Der blev
sandelig hans tro hårdt anfægtet og prøvet.
Lad os derfor lære at fremstille patriarkernes historie
stor og prise den højt imod hyklernes og munkenes eventyrlige gerninger, som siger, at det er et liv i vellyst, når
man har hustru og børn, og at det derfor ikke kan være
noget åndeligt eller helligt liv. For kære, se dog, er vel ikke
al anledning til glæde og legemlig vellyst afskåret for Isak,
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når han hver time må være uvis på, hvorhen han skal sætte
sin fod? Ham vil nok ingen munk efterfølge; nej, de fører
i denne verden et godt, mageligt liv, fuldt af vellyst, har
sine udvalgte huse, er under pavens beskyttelse og beskærmelse og er herrer over hele verden.
Sådan gør denne pilgrimsfærd al papisternes religion
og formentlige gudstjeneste til skamme, og i den viser sig
den højeste gudstjeneste, som er den sande tro på Gud.
Han drager omkring i fremmede lande og har intet vist herberg, ingen græsgang, ja ikke en dråbe vand. Ja, hvor skal
jeg tage det fra? Ville en anden sige. Svar: jeg tror på Gud
Fader osv. For sådan tænkte Isak: Gud vil forsørge mig
med herberg, jeg som sådan må vanke omkring; han vil
give mit kvæg græsgang, vil skaffe mine tjenere mad og
drikke. Her lever Isak sådan, at han daglig bringer Gud
troens højeste offer og lever i verden, uden verden og uden
for verden.
Denne tro, som hos fædrene var såre stærk, agter de
ugudelige ikke. De ser kun hen til hustruen, tjenerne og
kvæget; troen ser de ikke, som opholder alt dette. Om nu
til dags en skulle drage sådan omkring, han ville hverken
kunne have tjenere eller piger til at følge sig, når han sådan
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drog fra et sted til et andet. Men troen gør underværker.
Den gør, at tjenestefolkene med tålmodighed lider så
mange genvordigheder, trængsel og fattigdom og i alle
ting viser sig lydige. Jeg kunne ikke få sådanne og så
fromme tjenere; for jeg har ikke så stor tro, og der er ingen
hellig i Det Nye Testamente, der kan nå disse store, herlige
dyder hos fædrene; de er ganske små og umyndige børn,
når man sammenligner dem med disse patriarker. De har
ingen anden hellighed end sit cølibat eller sin ugifte stand.
Men også denne overgår Isak med sit pilgrimsliv; ja, hans
ægtestand er også langt bedre end munkenes ugifte liv, ligesom solens lys er langt klarere og lysere, end noget andet lys.
Derfor er hele deres liv fuldt af undergerninger. For de
lever alene af Guds hånd og ellers af intet. De hænger kun
fast ved Guds godhed og forjættelse, og holder fast ved
dette håb, at de kan sige: Har jeg end i dag intet og ser
intet, hvoraf jeg kan leve, så vil jeg dog visselig få i morgen eller i overmorgen. Sådanne dyder skal man flittig betragte i Isaks historie, men især at han var fuld af tro på
Gud, som nærede og opholdt ham.
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Derefter vænnede han uden tvivl også sit hjerte til tålmodighed, langmodighed og velgerninger mod næsten.
Han lærte at lide uret, hvad enten det skete mod ham selv
eller mod hans tjenestefolk. Dem, som hadede ham, hadede han ikke igen, begærede heller ikke at hævne sig på
dem. For de hellige fædre var gæstfri og barmhjertige
mennesker, velgørende både mod venner og fjender. For
der fremlyste hos dem en herlig tro, som frembringer sådanne herlige dyder, om hvilke sofisterne kommer frem
med tåbelige og ugudelige ord, nemlig om det skal være
bud af Gud eller kun råd, og mener, at det kun er råd. Teologerne i Sorbonne [Universitet i Paris] siger, at mennesker godt kan blive salige, selv om de ikke har gjort hinanden noget godt. Og et sådant liv er også munkenes liv,
nemlig kun et ydre hykleri, som foragter disse dyder som
slette råd.
Men disse eksempler lærer, at det er den højeste gudstjeneste og den mest fornødne, at man bliver hængende
med sand tro ved Guds forjættelse og forsyn. For han har
forjættet, at han vil være vor fader, og vil, at man skal håbe
på ham og vente hjælpen af ham. Det gør ingen munk, for
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så vidt han er en sand munk. Men på troen følger kærligheden til gode og onde og at man er velgørende mod taknemlige og utaknemlige, ligesom gode frugter følger af et
godt træ.
Men Moses fortæller en vigtig anledning, hvorved
denne såre hellige mands tro prøves og øves. For der kommer hungersnød i landet, der ikke alene træffer Isak med
hans to sønner, hustru og hele tjenerskab, men også overgår hele landet ved Hebron. I denne store og almindelige
ulykke prøves hans tro og prises så højt, at vi alle kan forundre os over den, men ikke let efterfølge den.
Her skal man især lægge mærke til, at når ordet er udbredt og blomstrer, når Herren rigelig rækker den åndelige
spise, da opstår der straks legemlig hungersnød; for Djævelen unddrager kirken føden og vil dræbe den ved sult.
Og dette må sandelig have været en stor, stærk hungersnød, siden Moses sammenligner den med den anden hungersnød, som var på Abrahams tider, hvorom mindet næsten var uddøet på denne tid. For der var hengået omtrent
hundrede år eller mere siden den hungersnød. Derfor min-
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der nu Moses atter om denne hungersnød, og sammenligner den med den nærværende, for derved at vise, at der var
stor elendighed og mangel på alle ting.
Men hvoraf kommer det, at sådanne hellige mennesker
af Gud ikke har fået nødtørftig næring for sig selv og også
for andre mennesker? For ikke alene Abraham og Isak,
men også andre høje patriarker og profeter, som Jakob, Josef, Elias og Elisa og endelig også den hellige Paulus og
flere andre gudfrygtige har tilligemed andre mennesker
måttet bære sådan almindelig hungersnøds plage. Svar:
Gud sender dyrtid, krig, pest og flere sådanne ulykker og
plager først for derved at prøve de gudfrygtige, for at de
kan lære at være visse på, at de skal ernæres også i hungerens tid, om de end må erfare mange slags besvær, dertil
også søge sig fremmed og uvis bolig.
Dernæst lader Gud sådanne plager komme til forargelse og straf for de ugudelige. For når ordet rigelig åbenbares, blive folk utaknemlige, ja de forfølger og hader ordet. De andre, som synes at antage det, bliver dog snart
kede af det og fatter modbydelighed for denne lette mad,
foragter og plager ordets tjenere, med hvilken foragt og
had de ægger Gud til vrede, så han siger: Vil du ikke lade
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dig bespise og mætte med mit ords føde og med det åndelige liv, så vil jeg også berøve dig det legemlige liv og lade
dig dø af hunger. Når derfor folk foragter ordets uendelige
skat, så mister de derover også dette nærværende livs velfærd og nytte, og ligesom de gudfrygtige opholdes i hungersnøden, sådan undertrykkes de ugudelige med ulykke
og fortvivlelse, og fordi de er uden ordet, dør de sådan.
Deraf tager da Djævelen anledning til at spotte og bagtale ordet; for han har glæde af sådan forargelse og kan
føre sig den til nytte til derved at afvende menneskenes
hjerter fra ordet. For hvilke andre tanker kan vi vel tro
kana’anæerne gjorde sig, hvilke før Abraham kom til dem
havde alle slags rig velsignelse og nu med ham måtte lide
hunger og bære hungersnødens besvær, end at denne
kaldæer måtte være årsagen til al denne ulykke og jammer? Dette er den anden årsag, nemlig at Djævelen og de
ugudelige skal have anledning til at spotte evangeliet, for
stedse at blive værre.
Sådan må også vi nu til dags her og der høre og tåle
sådan klage, nemlig at der før denne tid var overflod på
alt, at alt gik godt og der var lykke overalt, mens kornet nu
er blevet så meget dyrere og det står dårlig til allevegne.
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Dog tror jeg ikke, at dette kommer deraf, at der nu skulle
være mindre af korn eller frugt og være mangel derpå, men
at det meget mere må komme af menneskers gerrighed og
ondskab, som får dyrtid i stand på alle ting efter sit eget
hoved; men det er ikke nogen ringe ulykke, hvormed de
fattige og også ordets tjenere trykkes og besværes hårdt.
De andre, som er meget rige, har mindre nød. Derfor finder man nu mange, som ønsker og begærer, at det atter
måtte vende tilbage til den gamle tilstand, og at de derved
måtte have ligeså gode dage, som de forhen havde, og
endnu tilføjer denne bespottelse, at de vover at sige: der er
ikke kommet noget godt af denne evangeliets lære; meget
mere er folk kun blevet langt værre og mere forrykte, end
de var før i tiden.
Sådan får evangeliets lære skylden for at være årsagen
til al ulykke. På Augustins tid, da goterne hærgede i Italien, blev i Rom al skyld lagt på apostlene, Peter og Paulus.
For de ugudelige mennesker lukker sine øjne og ville ikke
se verdens synd, og sådan må Guds ord, som er rent og
helligt, urimelig bære skylden for, at alle synder skulle
komme deraf. For det lærer jo ikke, at man skal ågre, være
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gerrig, leve i sus og dus og drive anden synd, skam og bedrageri, hvormed verden omgås, men strider og råber imod
alle disse synder. Hvorfor belæsses da nu evangeliet med
sådanne gruelige bespottelser? Svar: fordi dette er Djævelens ondskab, hvormed han glæder sig ved at bespotte
evangeliet og komme frem med alle slags hånsord imod
det fra hvad kant han blot kan.
Hjælp Gud, hvor forfærdeligt er det dog og hvor meget
at begræde, at mens dette evangeliets lys skinner, skal folk
alligevel være så over al måde onde og trodsige. Men du
skal af ordet lade dig belære og undervise om, at evangeliet ikke tillader at drive uvæsen med åger, røveri, fråseri
og svir eller med spil og anden sådan synd og skam. Lægger du evangeliet dette til last, så dømmes og overbevises
du af din egen mund om, at du må være besat af Djævelen,
som er ophavsmanden til sådan bespottelse. For du ser jo
dog, at det modsatte læres, og at de, som adlyder læren,
erkender og fornemmer frelse og salighed og begynder at
føre et gudfrygtigt og kristent levned. Og du kan ikke
nægte, at det er sandhed, og vil dog alligevel give evangeliets lære skylden for al synd og skam, som du ser hos livsnyderne og de ugudelige. Det gør du af lutter Djævelens
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ondskab, for at du og alle de, som er sandhedens fjender,
skal dømmes.
Augustin taler om mange gruelige synder og laster hos
romerne, såsom mord, utugt, åger og mere. Skulle nu sådanne synder ikke med rette straffes af Gud? Derfor er det
en djævelsk ting og kan ikke engang tænkes uden gruelig
synd, at disse folk kan glemme alt og give ordet alene skylden for al ulykke og alle straffe.
Men dette er alt sammen skrevet os til lære, så vi ikke
skal forarges ved sådan gruelig bespottelse. For sådan har
alle gudfrygtige til alle tider måttet bære både hungersnød
og de ugudeliges spot, og jo helligere de har været, desto
mere straf og ulykke har der været i verden; ikke at de
skulle give anledning til dette og ødelægge verden, men
fordi verden foragter evangeliets lys og efterfølger afguderiet, som Elias svarede kong Akab i 1 Kong 18, 18: Det
er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars
hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger Ba'alerne.
Sådan vil også vi nu til dags svare på de bespottelige
klager og sige sådan til folk: Når evangeliet lyser for jer
og viser jer vej til salighed, er I utaknemlige, foragter og
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forfølger denne lære; derfor kommer straffene over verden, deraf kommer muslimerne og alle slags ulykker.
Men imidlertid straffes de gudfrygtige tillige, ligesom
også Isak i sin tid måtte lide mangel og hungersnød. Han
var fremmed og elendig og tænkte, at han med tålmodighed måtte lide den nærværende ulykke. Men man skal flittig mærke på, hvad der egentlig er årsagen til sådanne
trængsler, som de gudfrygtige må lide. Vistnok rammer
den almindelige ulykke også de hellige og profeterne; men
det sker dem ikke til straf eller af vrede, sådan som det
sker de ugudelige og utaknemlige, men til deres salighed,
og for at de derved skal øves og prøves i tro, i kærlighed
og tålmodighed, så de gudfrygtige i sit huslige liv kan lære
at tåle Guds hånd. For Gud har forjættet dem, at han vil
opholde dem i hungersnøden. Som skrevet står i Sl 37, 19:
de skulle mættes i hungersnøden; ligeledes v. 25: jeg har
ikke set en retfærdig forladt. Denne forjættelse stadfæster
Gud med disse de helliges eksempler, og ved sådan huslig
trængsel og nød underviser han de gudfrygtige i ordet, i
troen, i åndelig ydmyghed, i kærlighed og andre dyder.
Men de ugudelige plages til straf og forargelse, for at
de skal forhærdes og stedse blive værre; for ved det gode
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forbedres de ikke, men ved det onde forværres de. Derfor
udretter man intet derved, og det hjælper ikke, enten man
synger glædelig eller sørgelig for dem, enten man taler
venlig eller hårdt til dem, som Kristus også klager i Matt
11, 17.
Se nu og betragt denne Isaks husholdnings foragtelige
skikkelse og hold den imod alle gerninger af alle munke,
Antonius og Hilarion. For hvad er al menneskenes faste og
hårde spægelse imod denne ene hungersnød? Den synes at
være en simpel og ringe anfægtelse, når du kun betragter
den i det ydre og overfladisk, men sæt at du er i Isaks sted,
som har hustru og børn, ligeledes en stor mængde tjenere
og kvæg i denne store mangel, da der fattedes ham mad og
foder. Kære, tænk dig engang, at du må høre på, hvordan
tjenestefolkene klager, idet de begærer, at man skal skaffe
dem mad og kvæget foder, og vil du så svare: jeg har hverken brød eller foder, jeg vil løbe derfra og lade mine tjenestefolk i stikken, så ligger Guds bud dig i vejen, som vil
have af dig, at du skal forblive i dit kald og på det sted,
hvor han har stillet dig.
Ja, siger du, men hvormed skal jeg da holde live i tjenestefolkene og fodre kvæget? Svar: du skal og må lære at
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forstå, hvad dette er for en faste, når en stakkels husfader
ikke alene selv må lide hunger, men også må se for sine
øjne, at hans hustru og hans kære børn næsten må dø sultedøden. Ja, føj endnu det dertil, at Isak var en stakkels
fremmed på stedet og ikke havde noget sikkert herberg.
Uden tvivl var han gerne forblevet i Hebron, men fordi
stedets indbyggere selv også plagedes af hungeren, befalede de ham at drage bort, fordi de ikke kunne ernære ham
med så mange tjenestefolk og fordi de selv næppe havde
så meget, at de kunne opholde sig selv og sit kvæg.
Derfor må han drage bort, og ulykken bliver nu dobbelt så stor. For til hungeren kommer nu også det, at han
må drage ud i elendigheden. Da har vel Isaks hjerte banket
i hans liv og råbt, fordi han jo ikke kunne undslå sig for
den huslige omsorg eller lade den fare, på grund af Guds
bud i 1 Tim 5, 8: hvis nogen ikke har omsorg for sine egne
og mest for sine husfolk, har han fornægtet troen og er
værre end en vantro. Og dog havde han intet, hvoraf han
kunne leve sammen med dem og forsørge dem.
Giv nu du mig et eksempel, som kan ligne denne tålmodighed? Hos karteusermunkene vil du intet finde, heller ikke hos de andre hyklere; de ville simpelt hen sige, det
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var en umulighed. Men hvorfor siger de, at det skal være
en foragtelig og uren ting, at en ægtemand ligger hos sin
hustru og styrer sit hus? Ja, betragt også os selv, hvordan
vi plejer at forholde os i sådan nød og fare, hvor forsagte
vi er i vort hjerte, når vi ikke har fuldt op af korn eller
penge, hjælp Gud, hvor let falder vi da hen i fortvivlelse
eller utålmodighed! Her var nu Isak i den højeste nød og
yderste fare; dog løber han ikke derfra og lader alligevel
ikke troen og håbet fare.
Og deraf kan man nu se, hvad det vil sige, at en er en
from, gudfrygtig ægtemand. Isak kæmper ikke alene med
hungersnøden og fattigdommen, men også med fortvivlelse og utålmodighed; men der fremlyser hans stærke og
uovervindelige tro. For han forbliver husfader, forstøder
ikke sin hustru, forlader ikke sine tjenestefolk, men drager
med dem til et andet sted for der at søge sin næring. Skønt
han heller ikke nu er uden fare og skade, oprejser han sig
dog og holder sig til den trøst, at han tænkte: Gud har befalet mig at blive ægtemand og har givet mig to sønner;
jeg véd, at dette er hans værk, derfor vil han ikke forlade
mig.
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Sådan lærer nu disse huslige gerninger ikke, at der er
idel vellyst og kødelig glæde derved; men der foreholdes
os deri eksempel på en hellig kamp og strid, som disse
fædre førte mod vantro, mishåb, foragt og utålmodighed,
hvori man knurrer mod Gud. Denne tunge kamp kender
munkene slet intet til; de søger med sin hellighed kun en
fuld bug; de vil og kan heller ikke forlade sig på Gud i nød
og genvordighed.
Men her er der et herligt eksempel på en sådan tro,
som ligger i kamp og råber til Gud; for hvor ordet er, følger også påkaldelsen; og hvor stor denne kamp var, viser
den rejse, som han foretager, idet han vil drage gennem
Palæstina til Egypten. Derfor forbarmede Gud sig over
ham og styrkede ham med sit ord. Men Guds ord plejer
ikke at komme, navnlig ikke på ny, uden alene til dem,
som er såre bedrøvede og tiltrænger en særlig trøst. Ordet
kommer ikke til dem, som er mætte, for det får ikke rum
hos dem.
Desuden har også hans to sønner og Rebekka, hans hustru, forøget hans smerte. Esau og Jakob var dengang omtrent atten år gamle; de fandt uden tvivl ikke behag i rejsen
til det ubekendte land og i denne store møje, som faldt på
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dem, og sagde vel til sin fader: kære fader, hvor vil du
drage hen? Sådan har vel også Rebekka sagt: min kære
Isak, se dig for, hvad du gør. Ligesom Jobs hustru forekaster ham hans ulykke og spotter ham for den; for de var
nok hellige kvinder, men var dog ikke uden anfægtelse.
Derfor måtte han styrke deres hjerter, så de skulle vente
og bie og bære dette kors med tålmodighed. Og denne
hunger var anledning til mange herlige prædikener, som
Isak holdt for at opholde troen i sine tjenere, dertil sin hustru og sine børn.
Men just i dette øjeblik, da børn, hustru og tjenestefolk
næsten fortvivler over sin nød og trængsel og begynder at
knurre eller tænke på at løbe derfra, åbner himlen sig og
der kommer en ny og herlig forjættelse, da han tænker at
drage gennem Palæstina til Egypten og i Guds navn vil
begive sig ind i elendigheden, og Gud også tillader ham at
berede sig til rejsen, just da snoren er spændt så hårdt, at
den næsten vil springe, da kommer der en fornøden og herlig trøst fra himlen, idet Gud siger til ham: drag ikke ned
til Egypten.
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v2–5. Herren viste sig for ham og sagde: »Du må ikke drage
ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om; du skal
bo som fremmed her i landet, så vil jeg være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse
lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvor din far Abraham.
Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens stjerner,
og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi Abraham adlød mig
og holdt mine bud, mine befalinger, mine lovbud og mine love.«

Dette må sandelig have været en stor nød og trængsel,
hvilket også kan mærkes deraf, at Isak ikke kunne lade sig
nøje med den forrige forjættelse, som han havde fra sin
fader Abraham og patriarken Sem: den større skal tjene
den mindre. For hjertet banker endnu i hans liv, og troen
er i angst, så Gud må oprejse ham med en ny trøst.
Derfor er dette eksempel foreholdt ikke alene os, men
også apostlene og de hellige selv, så vi skal lære at styrke
vort hjerte til tålmodighed og ikke i nogen anfægtelse
knurre imod Gud, i hvad stilling vi så end skal leve. Det
kirkelige, huslige eller borgerlige livs stand er sandelig ynkelig, især når du vil være from og gudfrygtig; for alle,
som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil blive forfulgt,
2 Tim 3, 12. I det huslige liv må man stedse tviste og kives
med tjenestefolkene. I det borgerlige liv viser der sig ære
og magt, og derfor synes det at være et behageligt liv; men
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er du en from dommer, en gudfrygtig regent, så vil du føle,
hvilken stor byrde dette ydre skin af ære, herlighed og rigdom, som i det ydre viser sig hos regenterne, har liggende
på sig. Er du en from, gudfrygtig præst, selv om du har
gudfrygtige og taknemlige tilhørere, så vil du dog måtte
lide stor utaknemlighed af kætterne, ligeledes også had og
uendelig ondskab af Djævelen, hvormed han hemmelig vil
efterstræbe dig.
Lad derfor ikke din stand ærgre dig, som du véd er dig
beskåret og tilegnet af Gud, den være nu så ringe og foragtet, som den være vil; men ros dig af Gud Herren, som
har kaldet dig, som styrer dig, og af, at du også har ordet
hos dig. For er Gud for os, som Paulus siger i Rom 8, 31,
hvem kan da være imod os? Hvis der forefalder nogen bitterhed eller besvær, så gyd du sød salve derover og fordriv
dermed bitterheden, hvilken salve nemlig er Guds ord, så
derved din tro skal forøges eller styrkes, og for at du kan
sige: jeg er vis på den stand, hvori jeg nu lever, at den er
gudelig og kristen, og jeg vil leve og forblive i den, for at
prise og love Gud og belære andre folk.
Men vi ser, at her gengives og sammenfattes næsten
alle de forjættelser, som Gud på mange steder havde givet
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Abraham. De bringes her i en sum. For Gud talte ofte med
Abraham, men med Isak næppe to eller tre gange, og dermed er det også nok. For han bekræfter her i en sum alle
forjættelser, for at ikke den hellige patriark ved Djævelens
tillokkelse skulle begynde at tvivle på Guds vilje. For Satan ophører ikke at anfægte selv de allerhelligste mænd,
og dem, som er ganske fuldkomne, med sine gloende og
forgiftede pile og sætter hårdt ind på dem dermed.
Men denne forjættelse har to dele: Den første er timelig, nemlig om dette lands arv eller besiddelse. Jeg vil være
med dig, siger Gud; frygt ikke; du skal drives ud i elendigheden og besværes med hungersnød, men du skal ikke
have nogen nød eller fare; du skal ikke dø af hunger, heller
ikke skal fjenden gøre dig nogen skade i det fremmede
land. Sådan trøster Gud ham i den såre tunge anfægtelse,
for derved at styrke hans hustrus, børnenes og tjenestefolkenes hjerter; dem foreholdt da vel Isak denne trøst og
sagde til dem: Gud Herren er med mig og har forjættet at
forløse mig fra al nød og ulykke; derfor skal jeg have fred,
beskærmelse og mit daglige brød, midt iblandt fjenderne
og i hungersnøden. For denne forjættelse troede han fast
på, skønt han i forvejen var blevet anfægtet og ægget til at
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tvivle. Men sidenhen skal vi hører, at han frygtede for døden og nægtede at have en hustru. For de hellige mænd
havde kød og blod som vi; derfor følte de også undertiden
svaghed i troen, som også vi.
Men han gentager, hvad han forhen sagde: jeg vil give
dig og dit afkom alle disse lande, og udelader her ordet
dig. For han siger kun: jeg vil give dit afkom alle disse
lande; og udlægger forjættelsen. For hverken Abraham eller Isak eller Jakob havde inde eller besad nogen del af
dette land, som ovenfor blev sagt, at Abraham for sine
penge købte en ager til begravelsesplads for Sara. Ellers
gav Gud ham end ikke en fodbred i det land, som var ham
forjættet, før hans efterkommere blev ført derind. Og den
første forjættelse om dette land skete til Abraham på grund
af det forjættede afkom, ved hvem alle folk skulle velsignes, så der skulle være et vist og bestemt land, hvorfra man
skulle vente den herre Kristus, som skulle velsigne al verden og alle folk, for at evangeliet ikke skulle udgå i verden
uden bestemt vidnesbyrd, men al verden kunne forvisses
om, at dette var den rette frelser, som skulle bringe den
rette velsignelse, han nemlig, som efter forjættelsen var
født i dette land.

213

Dog bliver derved, at forhen både Abraham selv og
hans afkom nævnes, for de troende det evige liv og de dødes opstandelse antydet, nemlig at Abraham, Isak og Jakob er arvinger til dette land, skønt de ikke besad en fodbred deraf. For skønt de er døde, lever de dog alligevel, og
derfor tilhører dem denne arv, al den stund Abraham ikke
er død, men lever. Dernæst antydes også dette, når han siger: dig og dit afkom, at efterkommerne ikke kunne besidde landet, hvis fædrene ikke havde fået forjættelsen, og
i fædrenes tro erhvervede efterkommerne besiddelsen af
landet.
Den anden del af forjættelsen er åndelig, og for dens
skyld blev den legemlige forjættelse givet, som nu er sagt.
Men det er netop de samme ord og den samme mening
som ovenfor i 22, 18, og hvad man her kan sige for at udlægge og forklare denne forjættelse, er alt sammen blevet
sagt ovenfor, ligesom også betydningen af ordet om velsignelsen er forklaret. For dette ord tilhører den fjerde
klasse af verber, som man siger i grammatikken, hvis betydning latinerne plejer at gengive ved at sige: gloriari in
domino, laudari in domino, rose sig i Herren, roses i Herren. Når jeg velsigner mig selv i Herren, bevirker jeg ikke,
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at du velsigner andre, men jeg ophøjer og roser mig selv,
ikke i mig selv, men i Abrahams afkom; for jeg er fordømt
og forbandet i Adam, er kommet under Djævelens magt,
som holder mig fangen under syndens, dødens og fordømmelsens åg. Her kan ingen velsigne eller rose sig, men det
er idel sukken, skrigen og stor uendelig jammer med os.
Men når Abrahams afkom kommer, da skal alle folk
blive til andre mennesker. Vistnok skal de i sig selv intet
have, hvoraf de kan rose sig, men må om sig selv sige, at
de er forbandede og fordømte mennesker, og dog skal de
herske, sejre gladelig og salig, ikke i sig selv, men i dette
afkom. Og sådan går det den dag i dag med alle, som tror
på Kristus. Sådan er Skriften blevet opfyldt. For sådan
mener og siger alle kristne: Om jeg end i mig selv er fordømt i Adam, så er jeg dog retfærdig og hellig i den herre
Jesus Kristus, Guds søn; han er mit liv, min retfærdighed,
helliggørelse og forløsning. Sådan velsigner jeg mig selv
for en anden tings skyld og ved en anden, ikke med min
velsignelse, men med Abrahams afkoms, og når jeg griber
ham ved ordet og tror på ham, så kan jeg rose mig, som
skrevet står i Sl 34, 23: jeg vil love Herren, min sjæl skal
rose sig i Herren, nemlig fordi jeg imod døden har livet,
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imod fordømmelsen saligheden og imod den tyran og min
fjende, Djævelen, Gud til fader.
Det er store og herlige ting, og man kan ikke tilstrækkelig indprente folk dem; for det er trøstens og det evige
livs ord, som Kristus også ofte og flittig indprenter sine
disciple, som i Joh 14, 1: jeres hjerte forfærdes ikke, tro
på Gud og tro på mig; ligeledes v. 19: jeg lever, og I skal
leve; ligeledes Joh 16, 33: vær frimodige, jeg har overvundet verden. Men hvorved? Ved min sejr, som også er jeres.
Dette er den højeste og fornemste lære i Den Hellige
Skrift, nemlig om forjættelsen og Abrahams tro, som Kristus også roser i Joh 8, 56: Abraham glædede sig, at han
skulle se min dag, og han så den og frydede sig. For han
forstod vel, at dette skulle være den velsignelse, ved hvilken alle folk i hele verden skulle velsignes, og at denne ros
ikke alene angik hans efterkommere efter kødet, men alle
folk alverden over. Det er et mærkeligt ord, som profeterne og apostlene med flid har lært.
Hvad der mere indeholdes i disse ord, det er alt sammen blevet udlagt ovenfor, nemlig de dødes opstandelse,
sejren over synden, døden og Djævelen, og det evige rige.
Ligeledes at dette afkom er Guds søn og menneske. For
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var han ikke Gud, kunne han ikke velsigne os forbandede
mennesker, og var han ikke menneske, kunne velsignelsen
ikke komme til os.
Også det stykke er blevet forklaret, som står i teksten:
Abraham adlød min røst, ovenfor i 22, 16. For denne velsignelse blev ikke givet Abraham, for at han derved skulle
blive retfærdig; men da han allerede var retfærdig ved
troen, modtog han denne velsignelse som en såre herlig
løn. Han er retfærdig, lydig og hellig, og fordi han er så
lydig, skal han så højt ophøjes, at Kristus antog menneskenatur af hans afkom, som der står i Rom 9, 5. Det er sandelig en stor ære, at han kommer af Abrahams afkom, som
er Guds søn, ødelægger Helvede, overvinder døden, ophæver loven og bringer det evige liv tilbage.
Men der sættes i teksten fire ord, dem ville vi forklare.
For jøderne vil deraf slutte, at Moseloven allerede var givet før Moses’ tid; og vistnok er næsten alt, som står hos
Moses, taget fra fædrene og deres bøger. Men der er dog
forskel derpå. Ordet mischmar, på latin observantia, hvilket vi har oversat med: det, som jeg vil have bevaret, er et
almindeligt ord og bruges ofte i Tredje Mosebog. Sådan
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siges der om levitterne, at de bevarede Herrens regler, ligesom også vi siger: pas på, hvad jeg siger dig, når vi befaler en at give agt og bevare befalingen; sådan stod levitterne i teltet og bevarede det, som ypperstepræsten sagde
dem. På samme måde siges også her: Abraham passede på
og bevarede mine befalinger. Da han sådan fik befaling til
at slagte sin søn, var han lydig. Det hebraiske ord mizva,
hedder på latin ligefrem præcepta, bud, noget, som man
bestandig skal foreholde sig selv, sådan som De Ti Bud.
Ordet chok betyder den bestemte orden, som henhører
til gudstjenesten, når Gud forordner noget angående den.
Det er intet bud, men en forordnet gudstjeneste. Sådan i Sl
2, 7: jeg vil fortælle om et beskikket råd, det er om en sådan
gudstjeneste: Han mener nemlig, at Gud ved sin søn vil få
i stand og indstifte en anden gudstjeneste. Thorah betyder
hvad der tjener til gode skikke, dertil hører også misra, på
latin jura. Sådan ventede Abraham altid på, hvad Herren
ville befale ham, også i henseende til gode skikke; han
holdt både De Ti Bud, sabbattens skik og loven om omskærelsen.
Men det er forskellen mellem Moses og fædrenes lov:
Moses havde et bestemt bud om at indsætte det levitiske
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præstedømme, hvortil også hørte et bestemt folk, person,
sted og en bestemt tid, nemlig indtil Kristus. Det er det
fornemste stykke i Moseloven. Dernæst ordnede han også
riget og de tolv fyrster i borgerlig henseende. Men De Ti
Bud og andre love, som var kommet fra fædrene, er ikke
egentlig Moses’ egne love. Hvad der derimod angår de ceremonier, som blev indstiftede med hensyn til bestemte
personer, det er Moses’ lov. Men da den tid var fuldkommet, som var bestemt for alle disse ting, da fik også ofrene
og alle Moses’ ordninger ende, så de nu ikke længere gælder; da gjaldt ikke længere præstedømmet med sine ofre
og heller ikke kongedømmet; for da var Moses’ ende kommen. Men derpå fulgte Kristi kongerige og præstedømme,
uden noget bestemt sted eller tid, uden person og sådan, at
man ikke kan pege derpå, som Kristus siger i Luk 17, 20.
Men til slut må vi også tale noget om den guddommelige åbenbarelse. Der er i Den Hellige Skrift to slags åbenbarelser, nemlig i drømme og i synlig skikkelse. Der siges
også, at Gud åbenbarede sig, når han talte gennem Sem
eller Eber, som dengang levede og var ypperstepræster;
men fordi der her intet tilføjes og kun siges: Herren åbenbaredes for ham, så menes der, at åbenbarelsen ikke skete
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i drømme, men i en synlig skikkelse, det er, det var en engel, som åbenbaredes for ham i menneskelig skikkelse, ligesom der kom engle til jomfru Maria, Luk 1, 26, til Peter,
ApG 12, 7, og til Abraham, som der står ovenfor i 18, l, og
denne åbenbarelse var sandelig en stor ære for Isak. For
skønt han havde hørt sin faders prædikener om forjættelserne, så bævede dog hans hjerte i nøden og trængslen og
var forfærdet. Derfor kommer Gud nu med en ny bekræftelse på forjættelserne.
Og det er sandelig en stor ting, at Gud åbenbarer sig
for et menneske og sådan henvender sin forjættelse til et
enkelt menneske. Derfor mener mange i dette stykke om
de hellige fædre, at de var meget lykkeligere end vi, al den
stund de havde sådan vis og særlig trøst og åbenbarelse af
Gud ved englenes tjeneste. For en kunne nu sige: hvis Gud
også åbenbarede sig for mig i menneskelig skikkelse, o
hvilken stor glæde skulle det bringe mit hjerte; ja, da ville
jeg ikke vægre mig for at lide alle slags fare og genvordighed for Guds skyld. Men så godt får jeg det ikke. Jeg hører
kun prædiken, læser Skriften og bruger sakramenterne.
Jeg får ingen engleåbenbarelse.
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Derpå svarer jeg sådan: Du har ingen grund til at klage
over, at du besøges mindre end Abraham eller Isak. Du har
også åbenbarelser, og det klarere og stærkere, har også
flere, end de havde, kunne du blot så sandt åbne øjne og
hjerte og modtage dem. Du har den hellige dåb, Herrens
nadver, hvor brød og vin er de skikkelser, i og under hvilke
Gud her selv taler og virker for dine ører, øjne og hjerte.
Dernæst har du det kirkelige embede og sådanne lærere,
ved hvem Gud taler med dig; du har nøglemagtens embede
og brug, hvorved han absolverer og trøster dig. Han siger
også til dig i Es 41, 10: frygt ikke, jeg er med dig; han
åbenbarer sig for dig i dåben og er selv den, som døber dig
og taler med dig; han siger ikke alene: jeg er med dig, men
jeg forlader dig dine synder, jeg bringer dig hjælp mod døden, dertil forløsning fra al Djævelens og Helvedes skræk
og magt, og ikke jeg alene er med dig, men også alle engle.
Hvad vil du begære mere? Alt er fuldt af guddommelig
åbenbarelse og af samtaler, som han holder med dig.
Men her skulle vi nu sukke og klage over vort forgiftede kød, som er ganske druknet i synd og ikke tillader os
at tro og modtage sådanne store velgerninger, og desuden
bringer os til at tvivle, om alt dette også er sandt. Jeg taler
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nu om os, som er rette kristne, og som selv lærer og tror
dette. Jeg tror ikke alene på Kristus, men jeg véd også, at
han sidder ved Faderens højre, for at være vor midler og
træde frem for os. Jeg ved, at brødet og vinen i nadveren
er Herrens sande legeme og Kristi blod, at præstens ord,
enten han prædiker eller absolverer, er Guds ord, og dog
alligevel er kødet besværet med tvivl, så det ikke tror dette.
Dette er en stor jammer, tungere end døden selv; ja, døden
er just af den grund bitter og tung, fordi vi ikke tror, på
grund af vort køds forhindring. Troede vi, så ville trængslen være glæde og døden en søvn.
Denne ulykke, som er blevet hængt ved os af arvesynden ved Adam, skal vi beklage og bede, at Gud ville forøge og styrke troen i os og opholde os under syndsforladelsens himmel, ligesom Kristus har lært os at bede: forlad
os vor skyld. For det er en såre stor ulykke, at vi er overlæssede og overøste med så mange og store, herlige åbenbarelser, samtaler og skikkelser, i hvilke Gud åbenbarer
sig for os, og dog alligevel ikke tror, og vi må med rette
sige med den hellige Paulus i Rom 7, 22. 23: jeg har lyst
til Guds lov efter det indre menneske; men jeg ser en anden lov i mine lemmer, som strider mod mit sinds lov og
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tager mig til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Ligeledes v. 19: det gode, som jeg vil, det gør jeg
ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg ville
gerne tro, hvad der er sandt, og tro det, sådan, som det ret
egentlig er i sig selv; jeg ville gerne, at min tro skulle være
så stærk og vis, som tingen i sig selv er; men synden i kødet strider imod ånden, så jeg ikke kan tro så fast. Men
den, der ret ville forundre sig over den hellige dåb, sådan
som den fortjener, og kunne ret ophøje den i sit hjerte, han
ville spotte døden og alle djævle; muslimerne ville være
ham kammoz, som det hedder på hebraisk, det er, som avner, der adspredes af vinden, som Sl 1, 4 siger.
Derfor skal man stedse læse og betragte dette og bede
om, at vor tro må forøges fra dag til dag. Det, som vi tror,
er vist i sig selv og kan ikke slå fejl for os; derfor bør vi
ikke så højt forundre os over de særlige åbenbarelser eller
syner, som fædrene havde, eller begære sådanne også for
os. Abraham skal sige på den yderste dag: Havde jeg været
en kristen, så ville jeg have troet det med langt stærkere
tro. Jeg troede kun på den ene forjættelse alene; jeg var
eksemplet og forbilledet; du har utallige eksempler; du har
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dine forældre, dine brødre, som absolvere dig og række
dig denne synlige skikkelse.
Derfor er det en skam, at vi er svagere i troen end patriarkerne, hvilke med en eneste forjættelse overvandt
konger og kongeriger. De troede kun et eneste ord; men
vi, som har hjælp af så mange eksempler blandt de forrige
og nærværende hellige, vi bliver, desværre, dovnere, jo
længere vi prædiker. Og os går det ret egentlig sådan, som
Pythagoras digtede om himlens løb, enten han nu havde
det fra sig selv eller fra fædrene, nemlig at stjernernes bevægelse eller løb stedse giver en liflig sang fra sig, men at
menneskers hjerter og ører skulle være forhærdede derved,
at dette bestandig sker, så de ikke længere hører denne
sang.
Sådan ser vi Gud døbe, absolvere, trøste og række
nadveren, men hvem er der vel, som hører derpå eller forundrer sig derover? Vi lader os kun lidt eller intet bevæge
ved hans trusler, forjættelser, trøst og sakramenter. Derfor
fortjener vi med rette at revses, fordi vi ikke bryder os noget om himmeriges skønne og liflige sang. Ja, selv om vi
hørte englene prædike i deres majestæt, så ville vi dog ikke
agte mere derpå end nu, da vi hører præsterne eller andre
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kirkens tjenere prædike. Men var vi visse på, at det er Guds
ord, som vi hører, da ville vi ikke snorke sådan og være så
aldeles trygge og dovne. Men fordi vi mener, at det kun er
simple mennesker, som taler med os, og at det er et menneskes ord, vi hører, bliver vi ganske til ufornuftige dyr.
Her skulle vi nu sukke og klage over, at arvesynden
desværre er så kraftig og mægtig, også hos dem, som er
genfødt. Der er ellers nok og mere end nok af dem, som
bespotter og forfølger ordet. Skønt heller ikke vi er gode,
som Kristus siger i Luk 11, 13: I, som er onde, så skulle vi
dog beflitte os på, ikke at forfølge ordet, og skulle erkende
vort køds ondskab, som Paulus også råber i Rom 7, 24: jeg
elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Legemet er dødeligt, forgiftet, fordærvet og ganske
og aldeles djævelsk. Når det går os vel, kan vi let rose os
og velsigne os i Herren, som der står i Sl 30, 7: jeg sagde
i min ro: jeg skal ikke rokkes evindelig; men v. 8: da du
skjulte dit ansigt, da blev jeg forfærdet. Da kommer kødet
igen og fordriver al glæden.
Derfor, siger jeg, skrives alt dette os til lære, så vi ikke
alene skal kunne gendrive og revse modstandernes bevisførelse, men også modstå kødet, som nedtrykker os med
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syndens svære byrde og frygten, så vi ikke kan sige: I
Abrahams afkom er jeg retfærdig, salig, herre over død,
djævel og muslimer. Derfor skal vi lære ordet og have det
kært, i hvilket det læres, at man skal tro på det forjættede
afkom. Men dernæst skal man også tæmme og tvinge kødet, der strider mod sindets lov og tager os til fange. Og
om vi end besejres, så skal dog troen straks rejse sig igen
og vinde styrke, for at kødet ikke ganske skal undertrykke
ånden.
Men kan vi end ikke straks komme til den fuldkommenhed, at vi slet ikke føler eller fornemmer noget til
synd, død og Helvede, og bliver fuldkomne retorikere og
dialektikere, så lad os dog så længe stræbe med vor abc og
Donat, indtil vi kan komme til dialektik og retorik. For
dette er et førstegrødens og ikke et tiendens liv. Derfor klager også Paulus selv, som før er sagt, i Rom 7, 23: jeg finder en anden lov i mine lemmer, som strider mod mit sinds
lov og tager mig fangen; det gode vil jeg ganske vist gerne
gøre, vil gerne være et sådant menneske, som ikke tvivlede, ikke bekymrede sig om nogen nød eller trængsel.
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Det, som vi skal tro, er vistnok i sig selv sikkert, og Skriften er sand; men kødet ligger os i vejen og forhindrer os
alle vegne.
Men hvad skal jeg gøre? Kan jeg ikke tro og gribe det
så stærkt i mit hjerte, så vredes jeg på kødet og siger med
Paulus i Rom 7, 24: Hvem skal fri mig fra dette dødens
legeme? For dette legeme og kødet gør døden bitter og
skrækkelig; men livet, som er såre bittert i synder og
mange torne, sødes ved troen. Og det går Den Hellige
Skrift allevegne ud på, at lære os, hvordan vi skal erkende
Guds afkom og os selv, det er, at vi skal erkende den gamle
medfødte forbandelse fra Adam og den begyndte velsignelse ved Kristus.
v6-7. Så slog Isak sig ned i Gerar. Da nu mændene på stedet
spurgte ham ud om hans kone, sagde han: »Hun er min søster.«
Han turde ikke sige, at hun var hans kone, af frygt for at mændene der på stedet skulle slå ham ihjel på grund af Rebekka, for
hun var smuk.

På dette sted kan man atter spørge, hvorfor dog Helligånden vil skrive sådanne unyttige ting; for hvortil tjener det,
at man skal foreholde Guds menighed sådan urimelig og
unyttig snak? Skal man da fortælle Guds folk, at Rebekka

227

blev udgivet for Isaks søster og ikke for hans hustru?
Derpå svarer jeg sådan: på denne måde gør Gud verden
med al dens visdom til en dåre. Hvis en græker eller romer
læste dette, ville han spotte derover som en sådan ting, der
ikke var værd at høre. Men Gud vil dermed erklære menneskenes visdom for lutter dårskab og sådan gøre den til
skamme.
Hidindtil har Moses skrevet om, at Isak havde en samtale med Gud og fik en himmelsk forjættelse, og har gjort
ham stærk og ganske uovervindelig mod Helvedes porte
og al ulykke; her ser man hos ham så stor svaghed og sådan skændig skrøbelighed, at man ikke kan tænke sig noget skammeligere. For er det ikke et skammeligt eksempel,
at han nægter, at Rebekka er hans hustru?
Teologerne strides, om han syndede deri, at han fornægtede sin hustru, og lyver, at hun er hans søster? Det er
sandelig en skændig svaghed. For han siger: jeg vil sige,
at hun er min søster; for ellers kunne de dræbe mig. Som
om han ville sige: lad kun hvem der vil tage kvinden og
skænde hende, når blot jeg frelser livet; siger jeg, at hun er
min hustru, så mener de, de ikke kan fratage mig hende,
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medmindre de først myrder mig. Men er ikke det en tåbelig, dårlig og urimelig ting hos en sådan stor mand? Skulle
han ikke rent ud have sagt: hun er min hustru, I må nu
dræbe mig eller ikke? Isak frygtede, siger teksten. Hvad,
skal da en sådan mand falde i sådan skammelig frygt, at
han er bange for døden? Sådan havde Elias med stor iver
og stærkt mod dræbt ottehundrede falske profeter, og ingen havde så stor magt, at han var bange for ham; men da
Jesabel truer ham, bliver han så forskrækket, at han flygter
derfra; før frygtede han ikke for kongen, nu flygter han for
en kvinde.
Alt dette er nu, som det synes, ganske tåbeligt, men er
dog såre skønt og gavnligt. For det er skrevet til Guds kirkes og menigheds trøst, så vi skal vide, hvor nådig og
barmhjertig Gud er. Vistnok kan vi være onde og svage,
når vi kun ikke lader os finde iblandt dem, som forfølger
Gud, hader og bespotter ham; med vor svaghed vil Gud
gerne bære over.
Jeg kan vistnok ikke undskylde fædrene, sådan som de
andre gør, vil heller ikke gøre det. Ja, jeg hører gerne, at
de hellige er faldet og er blevet svage, ikke som om jeg
ville rose dem derfor, som om det var godt gjort og dyd,
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ligesom jeg heller ikke undskylder apostlene i, at de løb
fra Kristus, og at Peter fornægtede ham, og i anden deres
svaghed, dårskab og tåbelighed. Og dette skrives ikke for
de hårdhjertede, hovmodige og forstokkede menneskers
skyld, men for derved at vise, hvordan det er med Kristi
rige, der i sin lille hjord har usle, elendige og svage samvittigheder, som let tager anstød og vanskelig atter lader
sig trøste. Han er konge både for de stærke og for de svage
og undselige. De hovmodige står han imod, de stærke fornægter han og vil stride imod dem. Farisæerne og de
trygge mennesker revser han; men de forfærdede, mismodige, bedrøvede og bekymrede hjerter vil han ikke knuse
eller gøre til skamme; han vil ikke udslukke den osende
væge, Es 42, 3. Dette er stedse hans skik og vis.
Sådan har han gjort fra verdens begyndelse indtil dens
ende. Han er stærk og almægtig; men den osende væge vil
han ikke udslukke og befaler også os, at vi skal modtage
de svage i troen. For det er en stor ting, at man skal tro, at
de kristne gennem døden indgår til livet. Kødet forfærdes,
når man tænker på døden, dommen og den evige ild; ellers
er det stærkt og uforfærdet, når det er frit for stærk modvind.
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Derfor er Kristi rige et sådan rige, som både har svage
og stærke folk, enten bestandig eller kun en tidlang; dog er
det kun få, som bestandig er stærke og modige; men dem,
som er noget svagere end disse stærke, med dem skal man
ikke omgås for hårdt. For dette rige er et trøstens rige for
de elendige og bedrøvede mennesker. Det er ikke indstiftet, for at man deri skal herske over andre og forfærde andre end de hovmodige og hårde; men dem, som er forfærdede, skal man meddele trøst og sige til dem: du er en
osende væge, Gud vil ikke have, at jeg skal slukke dig. For
Kristus er en konge for de arme og bedrøvede hjerter.
Herhen hører eksemplerne i Den Hellige Skrift om
disse store og hellige mænd Abraham og Isak, om hvilke
Skriften anfører, at de har overvundet død, djævel og Helvede, og som den gør til Guds venner og profeter, som der
står i Sl 105, 6-9; men dog beskriver den dem som såre
svage og skammelig frygtsomme. Sådan siger David om
sig selv i Sl 30, 7. 8: men jeg sagde i min ro: jeg skal ikke
rokkes evindelig; døden og Djævelen er intet for mig;
herre, ved din nåde har du med styrke befæstet mit bjerg;
men da du skjulte dit ansigt, blev jeg forfærdet. Når Gud
styrker os og giver os mod, da har man let for at være stærk
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og uforfærdet; men for at vi ikke skal blive stolte, og tilskrive vor egen kraft denne styrke, lader han os undertiden
synke. Sådan gik det også patriarken Isak.
Dette er nu nyttigt og godt til at belære Guds kirke
med, nemlig at disse store og hellige mænd, som havde de
guddommelige forjættelser og sejrede og triumferede over
synden og døden, så ynkelig falder og dertil blive rent til
børn og flygter. At frygte for døden er i sig selv ondt og
en synd; men når det sker på den måde, at din hustru derover kommer i fare for sin kyskhed, bliver det endnu en
gang så ondt. Og denne lære foreholder Helligånden os
under denne ringe og foragtelige skikkelse.
Derfor skal vi anvende alt dette på os selv. For sådan
styrker vi også nu til dags de gudfrygtige, som står i fare
ved muslimerne, og siger til dem: om så end muslimerne
myrder og opsluger dig, hvad gør han så? Hvad mere kan
han gøre end myrde? Frygt ikke for dem, siger Kristus i
Matt 10, 18, som slå legemet ihjel. Om han så med vold
berøver dig dit liv, dit hus og andet, hvad er det så mere?
Alt dette må du dog også ellers forlade, og jeg ville anse
det for en velgerning mod mig, om Djævelen myrdede mig
for Guds søns skyld. Ja, sådan er vi sindede, når vi er
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stærke, og når Helligånden styrker os. Men i næste time
kan det gå mig og ethvert andet menneske sådan, som det
gik Isak.
Derfor, siger jeg, er dette skrevet os til lærdom, så vi
skal have håb ved tålmodighed og trøst fra Skriften, Rom
15, 4, så vi ikke tænker: Jeg er ikke så hellig eller stærk i
troen, som Isak eller Jakob var. Vistnok var de stærke og
standhaftige, når Gud holdt dem og befæstede deres bjerg;
men når han skjulte sit ansigt, blev de forfærdede, Sl 30,
8. Og vi kan om dem sige det samme, som Peter siger til
Cornelius i ApG 10, 26: jeg er også et menneske. For hverken Peter eller Paulus havde, skønt de var hellige, et bedre
kød end vi. De var også Adams børn, som vi er. Paulus
roser sig undertiden og er så stolt, som om han allerede nu
havde overvundet al ulykke; men undertiden klager han
også hel ynkelig over den skræk, som han følte i sit indre,
og over den strid eller kamp, som han måtte holde i det
ydre. Hvor var da den store helt, som havde overvundet
hele Helvede?
Derfor skal vi på den onde dag og når ulykke og genvordighed er for hånden, ikke lade håbet falde og forsage,
og på den gode dag, når det går os lykkelig og godt, skal
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vi heller ikke blive stolte og hovmodige. For de, der have
været stærkest i troen, som Abraham og Isak, er faldet i
sådan skammelig svaghed, os til håb og trøst, så vi skal
lære, hvad der er skik og brug i dette rige og under denne
konge; for her ser man en uovervindelig styrke og atter en
let overvindelig svaghed. Alt dette tjener til, at Gud alene
skal æres og prises. For vi roser os ikke af vore egne kræfter; men fordi vor konge sidder ved Gud Faders højre, roser vi os i ham og er stolte; hans kraft fuldkommes i vor
skrøbelighed, 2 Kor 12, 9, som man kan se her og der i alle
fædrenes eksempler.
Men denne visdom kender verden intet til. Helligånden alene har den og foreholder kirken den under et såre
simpelt og ringe dække. Og vi skal læse fædrenes historie
sådan, at eksemplerne på tro gør os stærke og modige; men
eksemplerne på svaghed skal trøste os, så vi ikke forsager
og heller ikke bliver hovmodige, og så vi også skal trøste
andre. Er du forfærdet, så føj ikke den ene ulykke til den
anden; fly ikke for den herre Kristus, fornægt ham heller
ikke. For om jeg end er svag, så ville jeg dog ikke gerne,
at Kristus, min herre, skulle bespottes eller forbandes; men
jeg vil, at hans ære skal være og forblive fuldkommen,
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hans rige fast og ubevægeligt; nu er jeg vistnok faldet,
hvad skal jeg nu gøre? Skal jeg forsage derfor? Ingenlunde; netop på samme måde gik det også de store patriarker, fra hvem Kristus nedstammer.
Moses har med flid udtrykt, at Isak var bange for døden. Han sagde, siger han, hun er min søster. Men hvorfor
siger han det? De måtte slå mig ihjel for Rebekkas skyld.
Sådan bragte han af frygt for døden sin hustru i fare for
hendes kyskhed, for at han selv blot kunne forblive frisk
og sund og i live.
Den, der nu ret ville fremhæve denne Isaks synd og
gøre den stor og svær, han ville kunne finde mange omstændigheder derved. For idet du nægter, at Rebekka er
din hustru, fornægter du Gud, som har forenet hende med
dig og dertil velsignet dig med to sønner; dernæst, foruden
den synd, som du begår ved at lyve, fører du din hustru i
fare og forråder hende, så hun kunne miste sin kyskhed
derved. Det er Djævelens talekunst. Men lad os holde os
til Helligåndens talekunst.
Dog ville denne Isaks svaghed, hvis Gud ikke havde
forebygget og forhindret det, have bevirket, at hans hustru
var blevet krænket og var faldet i ægteskabsbrud, og at der
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ellers var sket meget ondt. Men Gud lader sine hellige
falde på den måde, at han alligevel opholder dem.
Hvad for skikke filistrene havde, og hvad for liv de
førte, véd jeg ikke og forstår heller ikke den omstændighed, hvorom Moses handler, at Abimelek var from og under livsstraf forbød ægteskabsbrud. Hvorfor frygter da nu
Isak for ham? Han må vel have set af Abrahams eksempel
ovenfor, at man med vold fratog hinanden sine hustruer og
bortførte dem; havde nogen en hustru, som var nogenlunde skøn af udseende, måtte han holde hende til pris for
enhver, og kunne han ikke finde sig i det, blev han dræbt
af horkarlene, som man endnu plejer på nogle steder i Italien. Derfor er det en underlig beskrivelse af dette land.
Det er vel troligt, at han selv har set nogle eksempler
på denne synd eller hørt derom af andre; men havde de
andre skikke og førte ikke et sådant liv, og frygtede dog
alligevel Isak for, at de kunne være sådanne folk, skønt
han intet eksempel derpå havde, så kan man deraf slutte,
hvilken utrolig stor svaghed, der må have været hos ham.
Han har måske tænkt eller ment sådan: indbyggerne i dette
land er ugudelige folk og bryde sig ikke om Gud; derfor
foragte de også mennesker og omgås urimeligt med dem.
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Men denne hans frygt og bekymring kom deraf, at Rebekka var dejlig af udseende. Sådan står der i teksten, og
dette synes verdslige mennesker at være latterligt. For Isak
var i det mindste firs eller halvfems år gammel. I tresårs
alderen blev der født ham to sønner; femten år derefter
døde hans fader Abraham, hun derimod, Rebekka, var
henved halvfjerds år gammel. For hustruerne var ti år
yngre end mændene, som ovenfor blev sagt om Sara, som
også var skøn af ansigt, endnu da hun var halvfems år
gammel.
Derfor var mennesker på de tider ikke alene skønnere,
men også stærkere af legeme end nu, al den stund de i den
alder kunne avle børn og kvinderne blive frugtsommelige;
for i denne alder er der intet håb hos os om, at de kan være
frugtbare. Men Rebekka, en gammel kvinde på halvfjerds
år, er endnu så skøn af ansigt, at hun overgik de andre og
på grund af sin skønhed kom i fare for sin kyskhed og ære.
Derved prises den daverende tid, fordi nemlig folk må
have levet mere mådeholdent og også var stærkere af legeme end nu til dags. Nu følger der en spøg eller leg med
Rebekka, som er over al måde underlig og urimelig.
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v8. Da han havde været der et stykke tid, skete det, at filisterkongen Abimelek kiggede ud ad vinduet og fik øje på Isak, der
kælede med sin kone Rebekka.

En sådan stor mand, næsten firs år gammel, leger endnu
med sin hustru, som også næsten er halvfjerds år gammel.
Har da Helligånden lyst til at skrive sådanne narrestreger
og nedlade sig til at tale om sådan ringe spøg, som forefalder i ægtestanden? Hvorfor fortæller han ikke hellere om
fyrre dages faste, som der står skrevet om Elias i 1 Kong
19, 8. Men først ville vi forkaste jødernes mening, som er
rå og uforskammet, efter de kyniske filosoffers vis. For
disse rå, urene svin siger, at Isak skal have haft ægteskabeligt samkvem med Rebekka på åben gade, mens
Abimelek så derpå, som om denne hellige fader havde været en kyniker eller Diogenes, der skulle have ligget hos
sin hustru offentlig på gaden.
Helligånden plejer at tilhylle og dække over ægtefolks
samliv og bringer det ikke, sådan offentlig for dagen, og
Isak og hans Rebekka var blufærdigere end at de skulle
have begået en sådan stor skam; for de var blevet opdraget
i gudsfrygt og til at ære Gud med tilbørlig ærefrygt; dertil
forstod de godt arvesynden, ved hvilken børneavlingens
gerning er blevet skæmmet. Derfor vil Gud har den skjult
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og pryder den med klædedragt og bryllupsfestlighed. Men
det urene væsen, sådan som de ufornuftige dyr driver det
med hinanden, hader han og kan ingenlunde tåle det.
Men hvis du omhyggelig betragter omstændighederne,
antyder teksten på en skjult måde, at denne leg mere kom
af hjertets sørgmodighed og af deres forfærdelse end af
begær eller utugt, især hos Rebekka, som, da hun næsten
forsagede over så megen jammer og ulykke, måske kan
have sagt til sin mand: ak, min kære Isak, se dog, hvorhen
vi er kommet, hvor ynkelig og jammerlig vi må flakke omkring i landet! Ligesom også Jobs hustru foreholder sin
mand hans tunge ulykke, idet hun siger til ham i Job 2, 9:
velsign Gud og dø! Se, vi har to sønner, har hun vel sagt,
dertil også får og andet kvæg og vore tjenestefolk; vi er
fremmede og i elendighed; desuden forbydes det os nu
også at drage ned til Egypten, og jeg må nu miste en ægtehustrus navn!
Dette, siger jeg, kunne sandelig falde den stakkels
kvinde ind, eftersom hun ikke var meget modig og kæmpede med den harme og utålmodighed, som hun følte i sin
ulykke. For hvem kan dog uden at sukke bære og tåle
dette? For derfor at styrke hende har måske Isak taget
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hende om halsen og kysset hende, bedt hende være tilfreds
og trøstig, og har vel sagt til hende: min kære Rebekka,
bær dog denne ulykke med tålmodighed; Gud har åbenbaret sig for mig og forjættet mig, at han vil redde os og dertil
beskytte og beskærme os. Sådan kunne vi forsvare Isak og
undskylde hvad han har gjort, så vi ikke med de urene svin
jøderne gør ham til en kyniker eller Diogenes.
Men jeg vil lade disse tanker stå derhen, vil ikke drive
hårdt på dem og vil heller ikke ganske forkaste dem. Men
det synes dog at være sandsynligt, eftersom det jo ellers
ikke er lysteligt, at en kysser sin hustru i fremmed land,
hvor han er iblandt fjender. Men hun trængte til trøst og et
vidnesbyrd om, at Gud var nærværende hos hende og
havde forjættet dem at redde og beskytte dem, og dette
kunne ske ved dette kysseri og legen.
Dette er en hæderlig spøg, som vel anstår en from, ærbar ægtemand med sin hustru. Ville han spøge sådan med
sin søster eller med sine husfolk, det ville ikke anstå ham
vel. For der sømmer det sig, at man befaler dem, hvad de
skal gøre og undlade, og at man er alvorlig, selv når man
trøster dem. Men med hende, som Gud har forenet med
mig, kan jeg spøge, lege og tale venlig, for at leve med
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hende med fornuft og visdom. Som Peter i 1 Pet 3, 7 formaner mændene, at de skal bevise sine hustruer, som den
svagere del, ære, da de også er medarvinger til livets nådegave. Og mødre er den anden del af menneskeslægten,
skønt den svageste del, hvad legemet angår.
Vi mænd er stærkere, derfor er der også anbefalet os
større gerninger i vort embede, i hvilke der dog ofte mærkes et kvindeligt hjerte hos os. Men der er dog forskel mellem et mandligt og et kvindeligt gemyt. Kvinderne er besværede med husarbejde, dertil med fødslen og børnenes
opdragelse, har dertil også omsorgen for huset liggende på
sig. Vi derimod har på os det borgerlige og kirkelige liv,
fordi vi er stærkere. Men hvordan vi forholder os deri, ser
vi nok. Ofte spores der ikke mindre svaghed i det styre,
som mændene har på sig.
Derfor vil jeg følge denne mening, at Isak venlig kyssede hende, ikke alene for at trøste hende, men også for at
vise sig imod hende som en from ægtemand, sådan som en
sådan plejer at vise spøg og venlighed mod sin ærbare hustru, som man ofte kan se på de ægtemænd, som er noget
venlige.
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Kongen var vistnok ikke så vis, at han kunne forstå
disse vigtige årsager, hvorfor Isak kyssede sin hustru; men
han forstod, at han dertil havde ægtemænds almindelige
grund, som man vel kan vise offentlig.
Og det er såre smukt, når en ægtemand også i ydre
manerer viser sig venlig mod sin hustru. Derimod er det
skammeligt og forargeligt, når der er mænd, der viser sig
sure, lunefulde, hårde og uvenlige imod sine hustruer og
hverken med ord eller med gerninger giver noget tegn på
at de elsker dem og er venlige mod dem. Sådan hører vi
ofte kvinderne rose det og glæde sig derover, når de ser, at
manden lever venlig og i god enighed med sin hustru. O
hvilket godt ægteskab er ikke det. Her er sand kærlighed
mellem dem og en salig endrægtighed. Det plejer også
mændene at rose. Men hvoraf skulle de vide det, hvis de
ikke havde set, at sådan spøg og ægteskabelig venlighed
er såre sjælden hos mange ægtefolk.
Og ingen uenighed eller konflikt er hårdere og grueligere end den mellem ægtefolk og brødre; når de derimod
holder af hinanden og spøger og lever venlig sammen, et
sådant ægteskab elsker man og det roses af enhver. For det
er en sjælden ting på grund af Djævelen, som bestandig er
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ægtestandens fjende, der formaster sig til på enhver måde
at ville bringe uenighed mellem dem, som Gud har sammenføjet. Dog verden forstår det ikke, men indbilder sig,
at ægteskabet ikke er andet end samleje og at mand og hustru kysser hinanden og plejer sådan ydre kærlighed.
Men ægtestandens væsen er ikke alene det, at de er
sammenføjede efter legemet, men også med hjerte og sind,
hvilket også lader sig se på visse tegn og kendemærker.
Og skønt sådanne ydre tegn synes tåbelige og latterlige, så
anstår de dog et godt ægteskab vel. Jeg har ofte hørt
fromme, ærbare koner rose andre ægtemænd for deres
venlighed, blidhed og fordi de var så stille og fromme, så
de priste det som et særligt under, om en hustru fik en sådan from mand eller en mand en sådan from hustru.
Derfor vil jeg forklare denne Isaks leg i denne mening,
skønt jeg ikke forkaster de forrige tanker, vil heller ikke
forsvare dem uden imod de skændige jøder. Men dette er
visselig skønne og gudelige tanker, at en ægtemand skal
forholde sig venlig mod sin hustru ikke alene i sovekammeret, men også ellers i det åbenbare, ægtestanden til ære;
han skal ikke være sur, vred og lunefuld. For man kan såre
let se eksemplerne på uenighed og på, at den ene part har
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fornærmet eller opægget den anden, og de forarges også
højlig, især når skinsygen kommer dertil. Da er det Helvede selv.
Derfor er det nyttigt og godt, at man har sådanne eksempler på venlighed og kærlighed mellem ægtefolk, så
også andre kan vænne sig til venlighed, kærlighed og tålmodighed, om der forefalder nogen krænkelse eller noget
uheld. For ægtestanden er en guddommelig indstiftelse.
Og om kvinden er det sagt i 1 Mos 2, 18: jeg vil gøre manden en medhjælp, som kan være hos ham. Derfor må der
være en ydre tilkendegivelse af hengivenhed for de andres
skyld, især fordi vi har sådanne herlige hellige som Isak i
vor klasse. For dette liv er fuldt af utallig krænkelser, hvorved den ene let kan fortørne den anden, som man især kan
se i det huslige liv. Derfor skal fromme ægtefolk skikke sig
til at tilgive hinanden og straks glemme, om den ene skulle
have fortørnet eller krænket den anden, hvor hård og tung
så end krænkelsen må være, og straks atter vise sin gamle
venlighed, også i det ydre.
For derfor ydmyger Helligånden sig til at beskrive og
prise sådanne simple, ringe ting, for derved først at møde
de rå, urene svin, som kun alene søger kødelig lyst, mens
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de imod sine hustruer viser sig gnavne, lunefulde og hårde.
Dernæst har han dermed også villet møde ægtestandens
fjender, som papisterne, der har forbudt ægtestanden, som
om den skulle være fordømt af Gud, så vi kunne have et
eksempel, hvoraf vi kunne se, at også en ringe lystighed i
ægteskabet ikke mishager Gud, hvilken stand ellers er
skæmmet med arvesyndens urenhed, hvoraf det almindelige, heftige begær kommer, som manden har til kvinden
eller og kvinden til manden. Men Gud bruger den til sådan
at sammenføje mand og kvinde og kalder kvinden en medhjælp for manden. Derfor sammenføjer Gud dem, som
Kristus siger i Matt 19, 6: hvad Gud har sammenføjet, må
mennesker ikke adskille.
Men det ville de, som er i den urene ugifte stand, forekaste os, som Paulus siger i 1 Kor 7, 1: det er et menneske
godt, at han ikke rører en kvinde, og ægtestanden, siger
de, er en uren stand. Ligeså siger andre: skulle jeg så venlig omgås en kvinde og finde mig i alle deres sælsomme,
underlige manerer? Jeg vil simpelthen frygtes af hende, vil
herske og regere over hende med magt, så hun kan se, at
jeg er mand. O hvilken stor ære vil du dog ikke indlægge
dig, om du knuser den svagere del og besværer hendes
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samvittighed med urimelig bitterhed imod din søster og
medarving til Guds rige, hende som også har del i den
samme dåb, dertil i alle Guds velgerninger og hele den
kristne kirke. Kom dog i hu, hvad en kvinde er, og hvad
du er, eller, hvis du endelig vil stride, hvorfor strider du da
ikke imod dine ligemænd? Hvad mener du vel du vil indlægge dig for stor ære derved, at du så tyrannisk omgås
den svagere del? Det er sandelig stygt gjort af ethvert menneske og især af en kristen, og er en såre ringe, ja slet ingen
ære at få bugt med det svage kvindelige køn. Derfor har
jeg meget imod dem, som er så kække imod de stakkels
kvinder, og, som man plejer at sige. Løver hjemme i huset,
men harer ude. Jeg taler ikke om de onde og skændige
kvinder, som man ikke på nogen måde kan forbedre eller
gøre fromme.
Men vi skal takke Gud for at vi véd, at ægtestanden er
indstiftet af Gud, og at den behager Gud, englene og alle
skabninger. Det tækkes godt Gud, at jeg er venlig mod min
hustru; derimod tækkes det ham slet ikke, når jeg er gnaven og lunefuld, dertil opfører mig med bitterhed imod
hende; men langt mindre tækkes de Gud, som forbyder og
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fordømmer ægtestanden. Og dette deres forbud mod ægtestanden er blevet gruelig straffet derved, at Djævelen i
stedet for den guddommelige orden har indført det vilde
væsen med al slags utugt og usømmelighed, dertil også
unævnelige sodomitiske besmittelser. Dette er sket ved
Guds retfærdige dom, fordi de har gjort den hellige stand
afbræk og forhånet den, hvilken dog Gud selv har forordnet og velsignet.
Vistnok har denne stand sine skrøbeligheder og sin
urenhed; men Gud tåler disse skrøbeligheder i ægtestanden og lader som om han ikke ser dem. Hvor den rette naturlige orden i børneavlingen overholdes, lader Gud som
om han ikke ser det, og tilgiver fromme ægtefolk sådanne
skrøbeligheder og urenhed, ligesom Lukas i ApG 13, 18
bruger et såre skønt græsk ord, når han siger, at Gud i næsten fyrre år bar over med dem i ørkenen. Sådan vil han
også her i ægtestanden tåle deres skikke og tåle dem, så
den menneskelige slægt sådan må opholdes. Jeg véd godt
siger Gud til dig, at du er undfanget i synder; men jeg vil
forlade dig det og tillade, at du må have din egen ægtehustru til medhjælp. Til hende alene skal du have lyst og ved
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siden deraf tåle og i stilhed bære over med, om der forefalder noget ubehageligt eller besværligt.
Havde Gud ikke indstiftet dette af særlig nåde, at en
mand og kvinde således skulle føjes sammen i ægtestanden, hvor skulle da ikke al verden længes efter et sådant
middel og hjælp imod usømmelig blanding og urenhed;
men nu foragter vi denne tilladelige forbindelse, som han
har bekræftet med et bestandigt og uforanderligt bud,
hvorved han vil have horeri og anden usømmelig blanding
forbudt. Han befaler, at du skal udvælge dig en, som behager dig vel, med hvem du kan tilbringe dit liv. Vistnok
er det synd; men jeg vil dog tillade dig, siger Gud, at du
spøger og forlyster dig med din hustru, når du kun afholder
dig fra fremmede kvinder. Som skrevet står i Ordsp 5, 1819: Velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdoms hustru, den elskede hind, den yndefulde gemse; lad
altid hendes elskov mætte dig, berus dig til stadighed i
hendes kærlighed.
Sådan trøster denne tekst os, i hvilken der står skrevet,
at Isak endnu i sin alderdom legede med sin kære Rebekka, ikke alene på grund af nøden og for at trøste hende,
men også med ægteskabelig spøg, som vel anstår denne
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stand, for ved sådan ydre venlighed at vise, at de havde
hinanden hjertelig kær. Og dette skrives ægtefolk til trøst,
og til fortræd, foragt og gendrivelse for de skændige, ugudelige sværmere, som fordømmer ægtestanden.
Jeg kan endnu godt huske, hvordan før i tiden, før
evangeliet atter kom for dagen, ægtemænd ofte klagede
ynkelig i skriftestolen over sådan ægteskabelig spøg som
over en stor synd. Ja, hvad der dog er såre urimeligt, og
hvorved også skaberen forhånes, når en hæderlig gift kone
eller from jomfru var gået over barfodmunkenes kirkegård, fejede munkene straks kirkegården med koste og
rensede det hellige sted med ild. Du kære herre Gud, det
er jo dog vore mødre, og man kan jo dog ikke ved nogen
kost eller ild udfeje eller udrense utugtens begær eller
flamme, som mennesket har fået ved arvesynden, men den
bliver på denne måde kun stedse mere og mere optændt og
ægget, og kan man ingen kvinde få, bliver begæret derved
end mere forøget. Men disse hyklere forstod ikke arvesynden, derfor vidste de heller intet af den hjælp og det lægemiddel, som Gud selv har vist og givet os derimod.
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Kristus vil have, at vi først skal døbes, så at hjertet kan
forbedres og renses; derpå, hvis du ikke har den jomfruelige kyskheds gave, må du vælge kyskheden som enlig eller i ægtestanden; for både hos det mandlige og det kvindelige køn er der kød, derfor har de også kønsceller og fornemmer hos sig lyst og begær efter at avle børn. Hvad skal
man da her råde til? Svar: dette er det råd, som man skal
følge: har du kyskhedens gave, så bliv deri; men hvis ikke,
da tag en ægtefælle, så du ikke skal besmittes med usømmelig utugt og homofile synder og derved blive evig fortabt og fordømt.
Det hebraiske ord zachak er i sin betydning ikke mindre vidtløftig end ordet at le i vort sprog og ”ridere” på
latin. For ordet bruges undertiden i sin egentlige betydning; snart igen bruges det, efter den talefigur, som kaldes
antiphrasis, om en forstilt og bitter latter (på latin kaldes
det en hånlig latter), som er bittere end nogen gråd. Og
atter en anden gang betyder det munterhed eller en munter
mine, når man ser muntert på en, og det kan også siges om
de livløse skabninger. Når vi sådan siger: ageren, engen
eller skoven ler, da vil det sige, at den er lystelig og liflig
at se på; sådan siger vi også: han ler, så han ryster, og ved
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en antiphrasis siger man: han ler i skægget; ligeledes: hvor
hånlig han ler af mig! Derved betegnes en såre bitter og
sur latter.
Just i denne betydning står det hebraiske ord i Sl 2, 4:
Han, som bor i himlen, ler ad dem; Herren spotter dem.
Sådan sagde også Abner til Joab i 2 Sam 2, 14: lad de unge
karle gøre sig rede og lege for vort ansigt, som om han
ville sige: lad dem gøre sig lystige (ved en antiphrasis), det
er også en leg, når sværdet går dig gennem bugen; det er
sandelig en gruelig leg eller latter. Derfor betyder på dette
sted det ord at lege eller spøge ikke at sove hos en kvinde,
men betyder så meget som også ovenfor i 18, 12, hvor der
siges, at også Sara lo. Sådan lo også Ismael af Isak i 21, 9,
det er, han spottede ham. Sådan står der i 2 Mos 32, 6:
folket satte sig ned til at spise og drikke og stod op at lege;
det betyder ikke at drive afguderi, som jøderne indbilder
sig, men at le og være glad. Men på hebraisk er det et skønt
ordspil med navnet Isak, der også kommer af det samme
ord, hvilket man ikke kan gengive på noget sprog, som om
man ville sige: Isak isakkede: Isak, leeren, den venlige, var
venlig mod sin hustru; han som er elskelig og elskværdig,
elskede sin hustru; han bar sig ad som en ret Isak, og det
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gjorde han med sådan sikkerhed og tillid, som det sømmer
sig for en ægtemand.
Derfor foreholdes der i dette eksempel kristne ægtefolk en herlig lærdom og trøst, dernæst også et modbevis
mod de skændige og fordærvelige papister og kættere,
som har gjort alle ægtefolks ord og gerninger til dødssynder. Og jeg selv var også af denne mening, da jeg var
munk, at ægtestanden var en fordømt stand. Vi plejede at
tale, om det også sømmede sig, at en elskede en from, hæderlig jomfru og begærede hende til hustru? Ligeledes: om
det også var synd, at en ægtemand spøgte med sin hustru?
Og jeg undrede mig over det ord af Bonaventura, der dog
var den helligste blandt munke, at det ikke er synd, om en
bejler til en jomfru og begærer hende til ægte, ja at man
vel med rette kunne gøre det. Derfor skal man ikke tviste
derom, heller ikke tvivle derpå. Ligeledes siger han også,
at en ægtemand gerne kan spøge med sin ægtehustru. Jeg
havde ventet af ham en ganske anden mening og ytring,
der bedre havde rimet sig med hans munkestand; for jeg
forstod det ikke bedre dengang, end jøderne udlægge det.
Derfor I unge, som nu vokser op, tænk på at komme i
ægtestand og forbered jer til almindelige embedsstillinger,
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så I kan takke Gud for dette guddommelige lys og denne
velsignelse, at vi nu véd, at ægtestanden er en hellig ting
og at vi kan le, spøge og være venlige med vore ægtehustruer, hvad enten de er nøgne eller påklædt, når vi kun
afholder os fra fremmede kvinder. Dette bringer os en stor
trøst, og dertil kommer endnu den hellige Paulus’ vidnesbyrd, som, om han end gerne så, at vi ganske og aldeles
afholdt os fra ægtestanden, dog tillader os den, fordi Gud
selv tillader den, 1 Kor 7.
Men man kan heraf uddrage en formaning om, hvordan ægtefolk skal forholde sig mådeholdent og kysk. For
nogle er så rå, urene svin, at de mener, de i ægtestanden
har lov til at gøre alt med sine hustruer, som kun lyster
dem. Disse farer såre vild og skal vide, at de kun har lov
til denne elendige lyst og til at være venlige mod sine hustruer; ikke som om denne lyst og samlejet var rent efter
kødet; for ægtefolkene er på begge sider forgiftede med
arvesynden, sygdom og begær; men fordi Gud har sagt:
jeg vil ikke tilregne dig denne urenhed, så sandt du lader
det blive med den medhjælp, som er hos dig.
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Derfor må vi leve ærbart og med gudsfrygt i denne
stand. Vistnok har jeg efter guddommelig tilladelse en ægtehustru; men der er dog synd i vores begges kød; den
skændige lyst og begær er ikke god. For skønt af naturen
en ægtemand med bedre samvittighed holder sig til sin ægtehustru, end om sæden ellers forgæves udgydes, eller om
han ville give sig af med horeri og ægteskabsbrud, så sker
dog alligevel heller ikke dette uden urenhed. Derfor må de
mænd revses, som øver vanærende og unaturlige ting med
sine hustruer. For Gud har givet dem en tilladelse; men
den må ingenlunde misbruges.
Sådan må man også forstå Augustins ord, som siger:
Den, der elsker sin hustru, han kan med ro vente på den
yderste dag. Men hvordan? Svar: på grund af en særlig tilladelse; ellers var det horeri og urenhed. Men fordi Gud
har forordnet det sådan og sammenføjet mand og kvinde,
derfor tilregner han dem ikke, hvad der kan forefalde af
skændigt eller urent. Dog skal man ikke forsvare det onde
i ægtestanden og i det ægteskabelige samkvem som noget
godt. Hedningerne have sagt, at det var en naturlig ting og
ikke noget ondt deri, om en yngling elsker en pige, som de
gamle siger i komedien. Men Gud forlanger af os, at vi
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skal leve med forstand i ægtestanden, være ved vore fulde
sanser og vide, at vi ganske vist ikke skal fordømmes eller
anklages derfor på den yderste dag; men dog skal vi ikke
undskylde den onde lyst og skammen i ægtestanden. Vi
skal ikke sige: det er vel gjort, at jeg har sovet hos min
hustru; men vi skal erkende vor urenhed og skal dog mene,
at alt i ægtestanden er rent, fordi Gud har sammenføjet
mand og kvinde, så vi kan bevare vore legemer i hellighed
og ære, og sker der end noget ondt, at dog dette forbliver
inden for ægteskabets grænser.
Sådan vil vi ret forstå og betragte Kristi rige. For det
er ét, at blive retfærdig ved loven, og et andet, at blive retfærdig af nåde. Jeg betjener mig af ægteskabets lov og orden, ikke fordi jeg fortjener det; ja, jeg er ikke værd det
brød, som jeg spiser, heller ikke de penge og andre goder,
som jeg bruger. For skabningen er forkrænkeligheden underlagt, Rom. 8, 10. Kvinden tjener mig, men som en, der
ikke er værdig dertil efter noget hensyn, hverken efter mit
væsen, mit værd eller min evne; for jeg er en arm synder;
men da bliver jeg værdig dertil, når Gud siger: jeg vil til-
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lade dig det og vil lade det ske sådan, fordi jeg har forordnet det på denne måde; men du skal erkende dig selv og
leve i denne stand med gudsfrygt og tilbørlig ærefrygt.
Sådan er vi alle uværdige både til ægtestanden og til
det borgerlige og kirkelige liv. Jeg er ikke værd at holde
en prædiken. Men vi har en nådig og barmhjertig Gud,
som forlader os vor synd og uværdighed, som har hensat
os fra verdens rige til nådens og forjættet os, at vi, beskyttede under dette nådens dække, må træde hen til ham, hvor
uværdige vi så er, og sådan ved hans godhed bruge og
nyde de guddommelige gaver.
v9. Da tilkaldte Abimelek Isak og sagde: »Hun er jo din kone!
Hvorfor sagde du, at hun var din søster?« Isak svarede: »Jo,
jeg tænkte: Bare jeg ikke mister livet på grund af hende.«

Dette er nu alt sammen kun ting, som angår det huslige og
borgerlige liv, og her læres ikke om store og ret åndelige
ting, hvorom evangeliet prædiker og lærer, som troen på
Kristus, treenigheden, de dødes opstandelse, sejren over
synd, død og djævel. Derfor foragtes nu dette af hyklerne,
som mener at have en så stor ånd og hellighed. Hvad, siger
de, kommer disse kødelige ting os ved? Som om de levede
uden kød; som om de ikke drikker, ikke spiser, ikke sover,
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dertil heller ikke er af mandligt eller kvindeligt køn; ja som
om de slet ikke tiltrængte de kødelige ting eller slet ikke
brød sig om dem. Men de forstår ikke og véd ikke, hvad
ånden er, eller hvad kødet er.
For sådanne sværmeriske meningers skyld skriver nu
Helligånden disse barnagtige ting og hvad der henhører til
det huslige liv, og viser derved, at han også styrer de legemlige anliggender, uden hvilke livet ikke kan styres eller opholdes. For skønt sværmerne selv ser ud, som om de
slet ikke tragtede efter kødelige ting, behøver de dog alligevel mad, drikke og klæder. Hvorfor skulle vi da ikke
kunne tale om, hvordan man skal spise og leve i ret gudsfrygt og med god samvittighed? For i kirken skal man ikke
alene lære om det kommende liv. Evangeliet lærer ikke om
dette nærværende liv; skønt det heller ikke ganske foragter
dette liv; men vi skal indrette det efter loven og af den lære
folk, hvordan man skal føre et gudfrygtigt og ærbart levned indtil sin sidste ende. For vi fødes daglig og dør også
daglig.
Derfor må man lære og undervise folk om, hvordan
hustruen skal forholde sig mod manden, og tjenerne mod
sin herre, at man ikke skal stjæle, ikke bedrive hor osv. Ja,
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siger da sværmere: men det er jo kun idel kødelige ting?
Svar: det er sandt; behager det dig nu ikke at bruge sådanne kødelige ting, så lad også være at spise og drikke,
at klæde dig osv. Alt dette er Guds skabning og ordning,
som han har givet os til dette liv, som vi skal tilbringe og
føre i ærbarhed og gudsfrygt til vor død. Dette må man
sige for de fjendtlige folks skyld, som drømmer om et andet og ligesom overhimmelsk liv, højt over skyerne, skønt
de dog ingenlunde kan undvære dette nærværende liv.
Men lad os nu se, hvad følgen blev af, at Isak benægtede, at Rebekka var hans hustru. Abimelek kalder ham til
sig og siger: jeg har set, at du har spøgt med Rebekka,
deraf kan jeg slutte, at hun ikke er den søster, men din hustru; for en broder plejer jo ikke at spøge sådan med sin
søster; hvorfor har du da løjet for mig og sagt, hun var din
søster? Isak svarede ham: jeg tænkte: måske bliver jeg
slået ihjel.
På dette sted må man tale om løgn, ligesom ovenfor.
Augustin strider her skarpt imod Hieronymus i anledning
af Paulus’ ord i Gal 1, 20: hvad jeg skriver jer, se, det vidner jeg for Guds åsyn, at jeg ikke lyver. Der siger Augustin, at Paulus ikke irettesatte Peter for fuldt alvor, men
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kun i det ydre anstillede sig, som om han revsede ham.
Men han opstiller tre slags løgn. En fordærvelig løgn er
det, når man i den hensigt at bedrage taler løgn, for derved
at skade næsten enten på hans gods, eller rygte, eller liv.
Dog er det det allerværste, når løgn og falsk lære udbredes
under Guds navn, som Gud har forbudt i det ottende bud,
når han siger: du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din
næste, 2 Mos 20, 16.
Den anden slags løgn hedder gavnløgn, en løgn, hvormed man hjælper andre, eller en løgn for kærligheds og
barmhjertigheds skyld. Når sådan øvrigheden leder efter
en tyv for at straffe ham, og jeg vidste om, hvor han var,
og dog nægtede det og sagde, at jeg ikke vidste det, da løj
jeg, men ikke for at tilføje min næste skade, men for at
hjælpe ham. Eller om jeg så, at en efterstræbte en jomfru
eller gift kone, og jeg anstillede mig, som om jeg ikke vidste noget om hende, da sagde jeg også en løgn, men for
derved at redde jomfruen og bevare hendes ære. Sådan lyver også Mikal for sin fader, 1 Sam 19, 17, når hun siger,
at David er gået bort; men det gør hun David til tjeneste,
for derved at redde ham. Når det derfor kan ske uden skade
for øvrigheden og forældre, kan man skjule eller beskytte
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dem, som efterfølges eller angribes. En sådan løgn siger
også Rahab i Jos 2, 5. Derfor er dette en gavnløgn, hvormed man hjælper og tjener andre, for at de ikke skal lide
skade på sit gode navn og rygte eller også på legeme og
liv.
En skadelig løgn derimod går ud på at tilføje næsten
skade på alt dette. Gavnløgnen derimod forsvarer næsten
og kaldes ikke med rette en løgn, men kun ved et misbrug
af navnet. For den er en såre skøn beskyttelse imod fare
for legeme og liv, dertil også for gods. Derfor er det en
hæderlig og god løgn, og man skulle meget mere kalde det
en kærlighedens gerning, skønt Augustin kalder det en
løgn, men dog formilder det ved at kalde det en gavnløgn.
For derved bedrages forfølgerne, så at Djævelens og forfølgernes ondskab kan forhindres og den uskyldige forsvares. Det er at holde Guds bud, og ikke at overtræde dem.
Ja, kunne en sige, men man skal dog ikke fortie sandheden? Derpå svarer jeg, at man i sådanne tilfælde ikke skal
sige sandheden, med mindre du med magt nødes og tvinges dertil.
Den tredje art løgn kaldes løgn for spøg, når en spøger
med en anden, dog sådan at gudsfrygten og troen forbliver
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ukrænket, og der dog altid tillige spores et sådant alvor
derhos, som sømmer sig for en kristen. Sådan spøg er
denne, som Isak og Rebekka havde med hinanden, eller
når en ægtemand driver spas med sin hustru eller sin lille
søn og narrer dem, for at de skal le og blive muntre derved. Når sådant bedrageri åbenbares, da ophører løgnen,
og det er intet andet end en spøg og en sådan ting, over
hvilken man er glad og vel til mode. Og dette er også en
nyttig løgn, især blandt bekendte, slægt og venner.
Derfor spørges nu om denne Isaks gerning, om det var
en synd, at han gjorde den? Derpå svarer jeg sådan: det er
ingen synd, men en gavnløgn, hvormed han forebyggede,
at han skulle dræbes af dem, hos hvem han dengang opholdt sig, om han havde sagt, at Rebekka var hans hustru;
skønt det er en svaghed i troen, at han ikke rent ud og kækt
bekendte det og foragtede døden. For det havde været en
skøn, herlig dyd og standhaftighed, som vel havde anstået
en stor, tapper helt.
Men Gud har villet, at han skulle være noget svag, så
man kunne have et eksempel i ham, hvoraf Guds kirke
kunne lære noget, nemlig at Gud ikke fortørnes, enten du
bekender med stor standhaftighed, som det sømmer sig en
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tapper helt, eller er noget svag. For Gud vil bære over dermed og tilgive dig det. Og deraf ser vi klart, at vi har en
nådig Gud, som kan forlade os vor svaghed, overse den og
forlade os vor synd, kun at vi ikke lyver til nogens skade.
Men Isak havde ikke ringe årsag til at frygte sådan. For
skønt han i landet fandt en konge, som var retfærdig, hellig
og from nok, tænkte han dog sådan: se, jeg nødes ved hungersnøden til at bo som fremmed blandt hedninger, som
ikke har denne forjættelse, som jeg har, nemlig at Herren
vil være min Gud, og at jeg skal tro og være fast i troen på
ham. Disse folk har hverken ord eller tro. Derfor er det at
formode, eller man må i al fald frygte det, at de er ugudelige folk, som omgås med mord, ægteskabsbrud og horeri
og må være behæftede med sådanne synder. Og om de end
ikke allerede nu i gerningen er horkarle og mordere, så
kunne der dog let indtræffe en anledning, hvorved de
kunne bevæges til at falde i sådan synd. Men nu er min
hustru smuk og kunne derved lokke en ugudelig mand til
at få hende kær for hendes skønheds skyld; derfor står jeg
i stor fare.
Det er en berettiget frygt, som godt kan anstå en hæderlig, modig mand, som juristerne eller de lovkyndige
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plejer at sige. Når en forsagt og bange mand frygter, er det
en unyttig frygt; men frygten hos en tapper helt og behjertet mand er berettiget og fornuftig. Derfor roses en sådan
frygt af juristerne, og også af teologerne. For det passer sig
ikke for en tapper helt eller stærk, modig mand, at han ikke
skal være bange for nogen slags fare, og af dumdristighed
begiver sig ud i unødig fare. De, som gør det, er ubesindige, forvovne folk, ikke tapre eller modige. Den, der i
sandhed er modig og behjertet, forstår at forene kækhed
med frygt og holde den rette måde deri. I en nødvendig
fare frygter han ikke, hvor nød, ære eller den almindelige
velfærd fordrer, at man skal have et stærkt, uforsagt mod;
men uden nød begiver han sig ikke så let og dumdristig i
fare. Og sådan kan en from, hæderlig mand frygte med
rette. For det er ingen skam for en behjertet og modig
mand. På denne måde frygter nu også Isak og er svag, og
dog kan han undskyldes, fordi han, skønt modig, dog er
bange.
Forudbestemmelsen

Ud fra denne tekst vil jeg gerne benytte lejligheden til at
tale om tvivlen, Gud og Guds vilje. Jeg hører nemlig, at
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der rundt omkring blandt adelen og de fornemme udspredes ugudelige ord om forudbestemmelsen eller Guds forudviden. De siger: "Hvis jeg er forudbestemt, bliver jeg
frelst, hvad enten jeg gør godt eller ondt. Hvis jeg ikke er
forudbestemt, bliver jeg fordømt, uden hensyn til at jeg
flittigt anstrenger mig."
Mod sådanne upassende meninger vil jeg gerne tale
meget, hvis jeg kan på grund af mit skrøbelige helbred.
For hvis disse ord er sande, som det jo synes, så ophæver
de totalt betydningen af at Guds Søn blev menneske, led
og opstod, og alt, hvad han gjorde til verdens frelse. Hvad
nyttede da profeterne og hele Den Hellige Skrift? Hvad
gavnede sakramenterne? Sådan forkaster og nedtramper
man alt.
Dette er et djævelsk og giftigt påfund, og selve arvesynden, hvormed Djævelen forførte vore første forældre,
da han sagde: "I skal blive som Gud". For de lod sig ikke
nøje med den åbenbarede guddom, hvis erkendelse er salig, men ville trænge ind i guddommens dybder. De tænkte
nemlig, at der måtte være en eller anden hemmelig grund
til at Gud havde forbudt dem at spise af frugten på træet,
der stod midt i Paradiset. Den ville de vide.
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Skæbneovertro

Af samme grund siger også disse i dag: "Det, som Gud har
fastsat, må nødvendigvis ske. Altså er al bekymring om
religion og sjælens frelse nytteløs og usikker."
Men hemmeligheden er ikke for dig, så du skal bedømme,
hvad der er uudforskelig. Hvorfor tvivler du og forkaster
den tro, Gud har åbenbaret dig? I hvilken hensigt sendte
Gud da sin Søn, for at lide og blive korsfæstet for os? Til
hvilken nytte er sakramenterne indstiftet, hvis de er usikre
og helt virkningsløse til vor frelse? Hvis jeg nemlig bliver
frelst uden hensyn til Sønnen og sakramenterne, blot jeg
er forudbestemt. Så var Gud, ifølge disse gudsbespottere,
en forfærdelig tåbe, at han sendte sin Søn, lod lov og evangelium prædike, sendte apostlene, hvis han alligevel ville,
at vi skulle være usikre og tvivle, om vi blev frelst eller
fordømt.
Men dette er Djævelens bedrag, der forsøger at bringe
os i tvivl og vantro, skønt Kristus kom til verden for at
gøre os helt visse. For af sådanne meninger må nødvendigvis følge enten fortvivlelse eller foragt for Gud, Den
Hellige Bibel, dåben og alle guddommelige velgerninger,
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ved hvilke han ønsker at grundfæste os mod usikkerhed og
tvivl. For de siger med livsnyderne: "Lad os leve, æde,
drikke, i morgen dør vi". Med muslimerne styrter de sig
blindt i døden, i ild og sværd, da de mener, at det forud er
fastsat, om de skal omkomme eller undslippe.
Om ”Den Trælbundne Vilje”

Mod disse tanker skal man sætte den sande og sikre erkendelse af Kristus. Ligesom jeg ofte har mindet om, at det
især er nyttigt og nødvendigt, at Guds erkendelse er helt
vis i os, så vi med fast sind holder fast ved den grebne
sandhed. Ellers er vor tro forgæves. For hvis Gud ikke
fastholder sine løfter, så er det ude med vor frelse. Modsat
er det vor trøst, at om også vi forandres, så har vi dog en
tilflugt hos ham, der ikke forandres. Således fastslår han i
Mal 3, 6: "Jeg, Herren, er ikke blevet en anden." Og i Rom
11, 2-9: "Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke."
Således har jeg lært i mit svarskrift "Om den trælbundne vilje" og andre steder, at man må skelne, når man
behandler vor viden om Gud, eller snarere, når vi har Gud
som genstand. For man må enten tale om den skjulte Gud
eller den åbenbarede Gud. Om Gud for så vidt som han
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ikke er åbenbaret, er der ingen tro, ingen viden, ingen erkendelse. Dér skal man rette sig efter de ord, der siger:
"Det, der er over os, angår os ikke." For sådanne tanker,
der søger at udforske noget højere, der går højere og ud
over Guds åbenbaring, er fuldstændig djævelsk og udretter
intet andet end at nedstyrte os i selve undergangen, fordi
man undersøger en uudforskelig genstand, nemlig den
ikke-åbenbarede Gud. Lad derfor hellere Gud beholde sine
beslutninger og hemmeligheder i det skjulte. Der er ingen
grund til at vi så ivrigt anstrenger os for at få dem afsløret.
Syndig nysgerrighed

Moses søgte også at få Guds ansigt at se. Men Herren svarede: "Bagfra vil jeg vise mig for dig, men mit åsyn kan
du ikke skue." Denne nysgerrighed er nemlig selve arvesynden, der tilskynder os til at søge en vej til Gud gennem
naturlige spekulationer. Men det er en stor synd, og et nytteløst og forgæves forsøg. For således siger Kristus i Joh
14, 6: "Ingen kommer til Faderen uden ved mig." Derfor,
så vidt du nærmer dig den ikke-åbenbarede Gud, så er der
ingen tro, intet ord og ingen erkendelse, fordi det er en
usynlig Gud, hvem du ikke kan gøre synlig.
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Desuden har Gud på det alvorligste forbudt denne søgen efter guddommen. Således svarer Kristus apostlene i
ApG 1 da de spørger: "Er tiden nu kommet, da du vil genoprette Riget? Det tilkommer ikke jer at kende tider eller
timer". Lad mig forblive skjult dér, hvor jeg ikke har åbenbaret mig for dig. Ellers bliver du årsag til din egen undergang. Ligesom Adam på det grueligste faldt, fordi den, der
ransager Majestæten, overvældes af herligheden.
Fuld overensstemmelse mellem den skjulte og den åbenbarede
Gud

Fra begyndelsen har Gud straks villet imødekomme denne
nysgerrighed. For således har han fremsat sin vilje og sit
råd: Jeg vil herligt kundgøre dig min forudvidenhed og
forudbestemmelse, men ikke på fornuftens og den kødelige visdoms vej, således som du forestiller dig. Således
vil jeg gøre: Fra en ikke-åbenbaret Gud vil jeg blive en
åbenbaret, og dog forblive den samme Gud. Jeg vil blive
menneske eller sende min Søn, som skal dø for dine synder og opstå fra døden. Således vil jeg opfylde dit ønske,
så du kan vide, om du er forudbestemt eller ej. "Denne er
min Søn. Hør ham!" Betragt ham, der ligger i krybben, i
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moders skød, lidende på korset. Se, hvad han gør, hvad
han taler. Dér kan du med sikkerhed gribe mig. "For den,
der ser mig", siger Kristus, "han ser Faderen selv". Hvis
du hører ham, og bliver døbt i hans navn og bevarer hans
ord, så er du med vished forudbestemt og sikker med hensyn til din frelse. Men hvis du spotter og foragter hans ord,
er du fordømt. For den, der ikke tror, fordømmes.
Andre tanker, og fornuftens og kødets vej, skal dødes,
for Gud afskyr dem. Dette ene skal du gøre, at du betragter
Sønnen og i dit hjerte stiller dig tilfreds med Kristus, der
fødes, gør undergerninger og korsfæstes. For her er Livets
Bog, i hvilken du står skrevet. Det er det eneste og sikreste
middel mod denne forfærdelige sygdom, at mennesket bliver ved med at stille spørgsmål i deres udforskning af Gud
og til sidst falder i fortvivlelse eller foragt. Hvis du ønsker
at undfly fortvivlelse, had og bespottelse af Gud, så undlad
spekulationerne om den skjulte Gud og stands de forgæves
anstrengelser på at få Guds åsyn at se. Ellers bliver du for
evigt hængende i vantro og anklage, og går fortabt. For
den, der tvivler, tror ikke, og den, der ikke tror, fordømmes.
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Hjælp i tvivlen

Således bør vi afsky og fordrive disse ugudelige ord, som
livsnyderne udspreder: "Hvis alt sker med nødvendighed,
så sker det således". Men Gud er ikke nedsteget fra himmelen, for at gøre dig uvis om forudbestemmelsen eller
lærer dig at foragte sakramenterne, absolutionen og Guds
andre ordninger. Nej, han indstiftede dem, for at gøre os
helt visse og fjerne tvivlens sygdom af dit sind, så du ikke
alene skal tro med hjertet, men endog se med legemets
øjne og røre med hænderne. Hvorfor forkaster du da dette
og klager over, at du ikke kan vide, om du er forudbestemt? Du har evangeliet, er døbt, har absolutionen, du er
en kristen, og dog tvivler du og siger, at du ikke véd om
du tror eller ej, om du holder for sandt, hvad der prædikes
om Kristus i ord og sakramenter.
Men jeg kan ikke tro, siger du. Således plages mange
i en sådan prøvelse, og jeg husker, at en kvinde kom til
mig i Torgau og med tårer klagede over, at hun ikke kunne
tro. Da gennemgik jeg trosbekendelsen med hende, og ved
hver enkelt led spurgte jeg, om hun anså dette for sandt og
for at være sket således eller ej. Hun svarede da: "Hver
eneste sætning er sand, men jeg kan ikke tro". Dette er et
satanisk bedrag. Derfor sagde jeg, at hvis hun holdt alt
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dette for sandt, så var der ingen grund til at klage over sin
vantro. For hvis du ikke tvivler på, at Guds Søn er død for
dig, så tror du visselig. For at tro er intet andet end at anse
dette for den visse og ubetvivlelige sandhed.
Kristus - Guds sande åbenbaring

Gud siger til dig: Se, her har du min Søn, hør ham og modtag ham. Hvis du gør det, er du allerede vis med hensyn til
din tro og frelse. Men jeg véd ikke om jeg forbliver i troen,
siger du. Antag alligevel den nærværende forjættelse og
udvælgelse, og udforsk ikke nysgerrigt Guds hemmelige
rådslutning. Hvis du tror den åbenbarede Gud og antager
hans ord, så vil han også lidt efter lidt åbenbare den skjulte
Gud. For "den, der ser mig, ser også Faderen", Joh 14, 9.
Den, der forkaster Sønnen, mister også med den åbenbarede Gud tillige den ikke-åbenbarede. Men hvis du med en
fast tro hænger ved den åbenbarede Gud, således at du i
dit hjerte har sat dig for ikke at slippe Kristus, selv om du
skulle miste alt, da er du helt sikker forudbestemt, og skal
forstå den skjulte Gud. Ja, du forstår ham allerede nu.
Hvis du erkender Sønnen og hans vilje, at han ønsker at
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åbenbare sig for dig og være din herre og frelser, så kan
du også være vis på at Gud er din herre og far.

Forudbestemmelsen åbenbares gennem nådemidlerne

Se, hvor venlig og nådig Gud befrier dig fra denne forfærdelige anfægtelse, som Satan på mange måder driver på
med, for at gøre os tvivlende og usikre, så han endog gør
os helt fjendske over for Ordet. For hvorfor skulle man
hører evangeliet, hvis alt kommer an på forudbestemmelsen, spørger de. Således berøver man os forudbestemmelsen, som er forsikret os gennem Guds Søn og sakramenterne, og gør os usikre her, hvor vi skulle være helt sikre.
Er det ængstede samvittigheder der angribes med denne
anfægtelse, dør de i fortvivlelse. Således som det næsten
var hændt mig, hvis ikke Staupitz havde befriet mig i min
nød. Er de derimod foragtere, bliver de, de værste livsnydere. Derfor skal vi flittigt indprente os disse udsagn i vort
sind: Joh 6, 44: "Ingen kommer til mig, hvis ikke Faderen
drager ham". Ved hvem? Ved mig. "Den, der ser Faderen,
ser mig". Og til Moses: "Du kan ikke skue mit åsyn, for
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intet menneske kan se mig og leve". Ligeledes: "Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som Faderen
har fastsat af egen magt". Gå I og udret, hvad jeg har befalet. Ligeledes: "Spørg ikke efter det, der er dig for højt,
og undersøg ikke det, der er dig for vanskeligt. Hvad Gud
har befalet dig, det skal du altid lægge dig på sinde, uden
at være optaget af andre ting". Hør Sønnen, der påtog sig
menneskenatur, og forudbestemmelsen vil vise sig af sig
selv.
Staupitz trøstede mig med disse ord: "Hvorfor plager
du dig med disse spekulationer? Betragt Kristi sår og blod,
som blev udgydt for dig. Her fremstråler forudbestemmelsen". Altså bør man hører Guds Søn, der blev sendt i kød
og blev menneske, for at tilintetgøre denne djævelske gerning og gøre os helt visse med hensyn til forudbestemmelsen. Derfor siger han til dig: Du er mit får, for du hører
min røst. Ingen kan rive dig ud af min hånd.
Jesus er din Gud

Mange, der ikke på denne måde har bekæmpet denne anfægtelse, er endt i fortvivlelse. Derfor bør de frommes sind
omhyggeligt grundfæstes. Således advarer en eneboer i
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bogen "Fædrenes liv" sine tilhørere mod disse spekulationer. "Hvis du ser en, sætte sin fod inden for i Himlen",
siger han, "så hiv ham tilbage". Således plejer nyomvendte
nemlig at forestille sig Gud anderledes end Kristus. Det er
dem, der forsøger at stige til Himmels og plante begge ben
dér, men pludselig nedstyrter de til Helvede. De fromme
skal derfor tage sig i agt og kun være optaget af dette ene,
at lære at klynge sig til barnet og sønnen, Jesus, der er din
Gud, der for dig blev menneske. Kend og hør ham, glæd
dig over ham og sig tak. Hvis du har ham, har du også den
skjulte Gud tillige med den åbenbarede. Han er den eneste
vej, sandhed og liv, uden hvilken du ikke vil finde andet
end ødelæggelse og død.
Vort våben

Netop derfor åbenbarede han sig i kød, for at udfri os af
døden, kødet og Djævelens magt. Af en sådan erkendelse
kan der ikke andet end at fremvokse stor glæde og fryd
over, at Gud er uforanderlig og virker med uforanderlig
nødvendighed, at han ikke kan fornægte sig selv, men holder sine løfter. Det er os altså ikke tilladt at omgås sådanne
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tanker eller tvivle om forudbestemmelsen, men det er ugudeligt, ondt og djævelsk. Når Djævelen derfor anfægter
dig med dette, så sig: "Jeg tror på vor Herre Jesus Kristus,
om hvem jeg ikke tvivler, at han blev menneske, led og
døde for mig. Til hans død er jeg døbt". Ved dette svar
forsvinder anfægtelsen og Satan vender dig ryggen.
Således har jeg ofte fortalt det mindeværdige eksempel med nonnen, der led under sådanne anfægtelser. For
også i pavedømmet var der mange fromme, der oplevede
disse åndelige anfægtelser, som i sandhed er sataniske og
fordømmelige tanker. For der er ingen forskel på en, der
tvivler, og en fordømt. Når nonnen derfor følte sig angrebet med Satans gloende pile, sagde hun intet andet end:
"jeg er en kristen".
Således bør også vi gøre, undgå al diskussion og sige:
"jeg er en kristen", dvs. Guds Søn er blevet menneske og
er født for at forløse mig, og han sidder ved Faderens højre
hånd og er min frelser. Driv således Satan tilbage med så
få ord som muligt: "Vig bag mig Satan. Bring mig ikke i
tvivl. Guds Søn kom til verden for at ødelægge dine gerninger og anfægtelser". Da ophører anfægtelsen og vi får
atter fred, ro og kærlighed til Gud.
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Gud er sanddru i sine løfter

Derimod er det ikke synd at tvivle om en eller anden persons hensigt. Ligesom Isak tvivlede på, om han ville overleve og finde en venlig vært. Om et menneske kan jeg
tvivle. Ja, jeg bør tvivle, da det ikke er min frelser. For der
står skrevet: "Sæt ikke jeres lid til fyrster". Mennesket er
en løgner og bedrager, men over for Gud skal man ikke
forholde sig tvivlende. Han hverken vil eller kan forandre
sig eller lyve. Den højeste gudsdyrkelse, som han kræver,
er at du holder ham for sanddru.
Derfor har han givet dig de sikreste beviser på sin troværdighed og sanddruhed. Han har givet Sønnen som
menneske til døden, indstiftet sakramenterne, for at du
skulle vide, at han ikke er bedragerisk, men sanddru. Heller ikke bekræfter han det med blot åndelige argumenter,
men med håndgribelige. Jeg ser vand, brød og vin; jeg ser
præsten, hvilket alt sammen er legemlige ting, i hvilke naturlige skikkelser han åbenbarer sig.
I dit forhold til andre mennesker bør du tvivle på,
hvem du skal tro og hvilket sindelag de har over for dig.
Men om Gud bør du med vished og uden tvivl mene, at
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han er dig nådig på grund af Kristus og har forløst og helliget dig med sin Søns blod. Således kan du blive sikker
med hensyn til din forudbestemmelse, idet alle nysgerrige
og farlige spørgsmål om Guds hemmelige råd er fjernet,
til hvilke Satan forsøger at drive os ligesom han gjorde
med vore første forældre.
Hvor stor ville ikke deres lykke have været, hvis de
omhyggeligt havde haft Guds ord for øje, og havde spist
af alle andre træer på nær det, som Gud havde forbudt dem
at spise af. Men de ville udforske, hvorfor Gud havde forbudt dem at bruge frugten på dette ene træ. Dertil kom den
onde lærer Satan, der forøgede og befordrede denne nysgerrighed.
Den rette forståelse af talen om den skjulte Gud

Således åbenbarer Gud os sin vilje ved Kristus og evangeliet. Men det ringeagter vi, og i lighed med Adams eksempel har vi behag i det forbudte træ frem for andre. Denne
fejl er blevet indpodet i vor natur. Da Paradiset og Himlen
er blevet lukket, og englen sat dér, som vogter, er det imidlertid forgæves, vi søger at trænge derind. For Kristus har
i sandhed sagt: "Ingen har nogensinde set Gud". Og dog
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har Gud i sin uendelige godhed åbenbaret sig for os, for at
tilfredsstille vort ønske, og har vist os et synligt billede:
Se, du har min Søn. Den, der hører Ham og bliver døbt,
han er indskrevet i Livets bog. Dette åbenbarer jeg ved
Sønnen, som du kan berøre med hænderne og skue med
øjnene.
Dette har jeg indtrængende og omhyggeligt ønsket at
påminde om og give videre. For efter min død vil mange
fremføre mine bøger og der i bevise alle slags fejl og deres
afsindige påfund. Jeg har blandt andet skrevet, at alt sker
med uforanderlig nødvendighed, men samtidig tilføjet, at
man skal se hen til den åbenbarede Gud, sådan som vi
synger i salmen: "Er heist Jesu Christ, der HERR Zebaoth,
und ist kein ander Gott". Jesus Kristus er Herren Zebaot,
og der er ikke anden Gud. Og mange andre steder. Men
alle disse steder vil de gå hen over, og kun fremdrage det,
der handler om den skjulte Gud. I altså, som nu hører mig,
husk på, at jeg har lært dette, at man ikke skal forske i den
skjulte Guds forudbestemmelse, men være tilfreds med,
hvad der er åbenbaret ved forkyndelsen og ordets tjeneste.
For her kan du få vished om din tro og frelse, og sige: Jeg
tror på Guds Søn, som sagde: "Den, der tror på Sønnen,
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har evigt liv". Altså er der i Ham ingen fordømmelse og
vrede, men Gud Faders velbehag. Det samme har jeg også
bevidnet andre steder i mine bøger, og nu også videregivet
mundtligt. Derfor er jeg undskyldt!
v10-11. Men Abimelek sagde: »Hvad er det dog, du har gjort
mod os! Hvor let kunne ikke en eller anden her have ligget med
din kone, og så ville du have bragt skyld over os.« Så gav
Abimelek hele folket den befaling: »Den, der rører denne mand
eller hans kone, skal lide døden!«

Kongen lader til at være en særlig from mand, som elsker
retfærdighed og gudsfrygt. Derfor siger Peter i ApG 10,
34. 35: Gud gør ikke forskel på nogen, men i et hvilket som
helst folk tager han imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. For skønt denne konge ikke er Abrahams afkom, så er han dog hellig og håber på Guds retfærdighed;
som også Cornelius gjorde. Derfor kom Isak til ham, ligesom Abraham kom til den forrige Abimelek, og han blev
af Isak undervist i den rette gudsfrygt og gudserkendelse;
for uden tvivl prædikede denne Guds ord der. Men det lader til, at navnet Abimelek var en kongelig titel og ikke
hans eget navn, ligesom navnet Farao også var fælles for
alle konger i Egypten.
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Men se, hvor heftig kongen hader ægteskabsbrud. Og
derfor er dette en herlig tekst, at han siger: hvorfor har du
gjort dette mod os? Som om han ville sige: ville du sådan
skuffe mig og mit hele kongerige, at vi uden vort vidende
skulle fortørne Gud med sådan svær synd? For ikke alene
jeg, men hele mit rige stod i fare derfor, hvis nogen af mine
undersåtter havde ligget hos hende. Dette har han sandelig
sagt med stor vrede. Og jeg tror, at han mener sådant samleje, som er tilladeligt, nemlig om samkvem mellem mand
og hustru, og ikke om utilladelig omgang, som Isak især
havde frygtet for. Jeg tænker, at dette er kongens mening:
en eller anden havde kunnet tage din hustru, som om hun
var en ugift kvinde, og ført hende hjem til sig og ligget hos
hende, ligesom en ægtemand plejer at holde sig til sin hustru; dette havde her dog været et hemmeligt ægteskabsbrud, og selv om han levede med hende i tugt og ære som
hendes ægtemand, så ville han dog blive at betragte som
en horkarl.
Disse ord vidner om en mand, som frygter Gud, og det
anstår vel en fyrste og konge, som også hader det hemmelige ægteskabsbrud; det er da troligt, at han endnu hårdere
vil have straffet det åbenbare ægteskabsbrud og utilladelig
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omgang. Og om hun end var blevet forenet med en anden
uden kongens vidende, så havde han dog ikke haft nogen
skyld deri.
Hos vore konger og fyrster nu til dags vil du intet
finde, som kan ligne dette eksempel. De ville nok sige: lad
hende være hans søster eller hans hustru, lad hende behandles ærbart eller ikke, hvad kommer det mig ved? Men
hos denne Abimelek mærker man, at han havde gudsfrygt;
derfor var han bange for, at der i hans rige skulle ske noget
ægteskabsbrud, selv om det var hemmeligt. Sådan have
uden tvivl også de andre fyrster og regenter i landet været
til sinds.
Derfor var det en stor nåde og velgerning, at Gud på
hin tid gav så fromme og gudfrygtige herrer til at huse
Guds kirke, ligesom også Abraham ovenfor (kap. 14, 13.)
Havde Eskol, Aner og Abimelek. For kirken og apostlene
må jo have en eller anden krog, hvor de kan leve og opholde sig. En sådan konge var denne Abimelek, som underholdt Guds hellige apostel og profet, Isak. Derfor tror
jeg, at han har været en af de fromme, hellige konger. For
skønt han ikke var noget forjættelsens barn, så er han dog
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også blevet delagtig i den, ligesom også mange hedninger
på samme tid er blevet salige.
Det hebraiske ord ascham har Hieronymus på latin
oversat ved peccatum grande, en svær skyld. Derved antydes der, at ægteskabsbrud på den tid ikke blev anset for
nogen spøg eller børneleg, sådan som det nu til dags sker
blandt de kristne, især blandt de høje herrer, og papisterne
anser ægteskabsbrud og horeri for lutter spøg, og fjaser
dermed. Man forstå det nu enten om ægteskabsbrud eller
om horeri, så kan man sandelig slutte deraf, at kongens
hjerte må have været fuldt af gudsfrygt, så han, ikke kunne
lade nogen af disse synder gå ustraffet hen; for han bliver
såre vred derover; han holder det sandelig ikke for nogen
spøg, men anser det for en skyld, som Gud vil kræve til
regnskab for, ligesom vi i Fadervor beder: forlad os vor
skyld, og i Sl 34, 22: de, som hader den retfærdige, skal
dømmes skyldige. Deraf kommer det, at hostia betyder så
meget som delictum, et skyldoffer; og i Sl 5, 11: Gud, døm
dem skyldige. Her har Hieronymus på latin oversat det:
fordøm, anse dem ikke for retfærdige, men for fordømte,
som er skyldige og fortabte.

282

Derfor siger nu kongen sådan: så havde du ført skyld
over os. Han har ikke alene frygt og ærbødighed for Gud,
men han forfærdes også for den store fare, som ville være
kommet over ham og hele riget, hvis en anden havde bortført hende eller taget hende til hustru.
Dernæst lader han det endnu ikke blive derved, at han
hårdt irettesætter Isak; men han bevidner det endnu dertil
ved et særligt edikt eller befaling, at han havde mishag
deri, og at han alvorlig ville straffe dem, som tilføjede
disse fremmede gæster nogen vold. For disse fremmedes
skyld gør han en egen lov, og sætter endog livsstraf for
dem, som overtrådte hans bud, idet han siger: den, som rører ved denne mand og ved hans hustru, den der krænker
eller skader ham på hans eget legeme, hans tjenestefolk,
hans gods og gode navn, skal visselig dø; for jeg vil, at han
skal være fri og sikker for alle slags fare i mit rige.
Her ser du nu atter, hvor god og nådig Herren plejer
at vise sig mod sine hellige; vistnok prøver han dem, skikker dem i elendighed og lader dem komme i fare for sit
gode navn og liv, lader hungersnød og al anden ulykke
ramme dem; men dog bereder han dem et godt, fredeligt
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og sikkert herberg og giver dem fred, selv midt iblandt deres fjender.
Alt dette skrives for at styrke vor tro, om der så end
forefalder alle slags fare og ulykke, som jo Isak er i den
største fare; Gud er dog den, som vil styre og opholde os.
For kirken må her på jorden have en rede og et sted, hvor
den kan opholde sig. Hvis denne fyrste eller en anden ikke
vil beskytte os, så vil Gud dog give en anden, som villig
og venlig vil skænke os ly, og han plejer uden vort råd og
vore tanker, ja, uden og imod alt vort håb og forventning
at udvælge en vært, hos hvem hans børn kan have husly.
På denne måde fik Isak sikkerhed, fred og ro i dette
land og blev sidenhen såre rig, så endog landets indbyggere misundte ham hans store lykke, og han atter måtte
drage derfra til et andet sted. Dette læres os, så vi skal tro
på Gud, som leder og opholder os. For har vi ordet, så prøves vi vistnok med mange slags fare, dog sådan, at vi ikke
omkommer eller fortvivler i fristelsen, men sådan, at vi
skal glæde os i ro og takke Gud.
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v12–14a. Da Isak såede korn der i landet, fik han samme år
hundrede fold. Herren velsignede ham, så han blev en velstående mand. Det blev ved med at gå fremad for ham, så han til
sidst var meget velstående. Han ejede både får og køer og
havde mange trælle.

Alt dette, som Moses her fortæller om Isak, synes han at
have sagt for meget i og halvt overdrevet, og det synes
ikke vel at kunne være muligt, siden det udsiges om en
stakkels fattig mand, en fremmed, som end ikke ejede en
fodbred i landet, hverken ager eller lade, ikke engang en
fattig hyrdehytte.
Men vi har ofte sagt, at disse hellige fædre beskrives
sådan, at vi i dem skal have et eksempel på et kristent og
gudfrygtigt liv, hvordan vi skal føre det nøgternt, rigtig,
retfærdig og gudelig, for det kommende livs skyld. For her
ser vi, hvordan denne hellige patriark Isak prøves på så
mange slags vis og dog enfoldig levede i Guds ord, som
rigelig var givet ham i forjættelserne, idet nemlig Gud
havde sagt til ham: jeg vil være med dig, jeg vil give dig
alle disse lande, og i dit afkom skal alle folk på jorden velsignes; disse ord betænkte han vel og beholdt dem fast i
sit hjerte. Vi hører det søvnigt og med døve øren; vi agter
ikke ordet så højt, som fædrene gjorde; derfor har Gud villet vise os, hvordan disse hellige mænd levede, ikke af
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brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund,
Matt 4, 4. For kød og blod havde det været umuligt at tåle
og lide sådan stor møje og besværlighed i dette liv, som
her beskrives.
Den, der ikke selv personlig, har erfaret dette, og kun
læser det og bedømmer det efter kødet, ham synes det alt
sammen at være simple, ringe og timelige ting, dette om
hans næring, hans hustru, hans folk, kvæg og kvægrøgt.
Hvad er det? Det er jo intet kosteligt eller herligt, som
skulle se noget ualmindelig ud? Men den, der ret overvejer
det og betænker, hvor store disse ting er, for ham ville de
i sandhed vise sig at være vigtige og store. For efter den så
rige forjættelse fulgte prøvelsen, og at de begge kom i fare,
han for sit liv, hun for sin kyskhed. Men imidlertid holder
han sig oppe med forjættelsens ord, som var givet ham
ovenfor (v. 3. 4.), og er en fremmed i det land, som var
ham forjættet af Gud og hans eget, ligesom en landflygtig
og fremmed, og tåler med tålmod, at fremmede hersker og
regerer deri. Men betragt nu omstændighederne, og tænk
dig engang, at det gik dig selv sådan. For hvad ville du vel
gøre, hvis du i dit hus skulle tåle en fremmed herre, og
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skulle forstødes fra alle dine faste og andre ejendomme?
Du ville sandelig aldrig finde dig deri.
Men nu må Isak være elendig og fremmed i det land,
som var givet ham af Gud, og det sådan, at han måtte
frygte for, at hans hustru skulle komme i fare for sin kyskhed, det er, at hans hele hus skulle ødelægges, og han selv
også omkomme. For var han blevet dræbt, så var hans folk
kommet i stor nød og fare. Vi er alle til sammen sarte martyrer; vi sidder i god ro og har gode dage, nyder vore goder, spiser og drikker i fred; men det er sandelig en stor
anfægtelse, når en med sin hustru og to sønner, dertil med
så mange folk og med så meget småt og stort kvæg skal bo
i fremmed land, hvor han må købe foderet og al nødtørft
for dette liv for penge. Der gives ingen større jammer end
sådan at flakke omkring i al verden og intetsteds finde sikker bolig eller have eget hus, som alle folks ordsprog bevidner. Men når man skal leve af fremmedes gunst og
nåde, som er ganske usikker, det er en såre tung anfægtelse.
Men sådan var de hellige fædres liv, fuldt af anfægtelser, som mødte dem også i det ydre og i legemlige ting, så
at deres tro på den guddommelige forjættelse derved
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skulle øves og prøves. For Isak hænger sig fast ved himmelske ting, da han dog endnu er her på jorden; men uden
tro havde han ikke kunnet føre et sådant hårdt liv. Jeg undrer mig over, hvor han dog kunne få folk fra; måske han
har fået dem fra Arabien, i hvilket land der var mange tjenere. Men uden tvivl er der vel indtruffet megen strid og
kiv, megen besværlighed i husvæsenet, ligeledes mange
tyverier, og at altid hyrderne og tjenerne hemmelig har efterstræbt hinanden. Men Isak har tålmodighed dermed og
venter stedse på hjælp; for han har en Gud, som har forjættet ham hjælp, og som vistnok er usynlig og plejer at
forlade sine for en tidlang, men dog til rette tid visselig
hjælper.
Men på denne anfægtelse følger nu trøsten, fordi det
ikke skal se ud, som om Isak forgæves og til ingen nytte
havde ventet på Herren; sidenhen prøves han så igen, men
får atter trøst. For disse ting er stedse sådan forbundet, at
det ene altid følger på det andet, nemlig anfægtelse og
trøst, ligesom stedse nat og dag følger på hinanden; for
sådan øves og prøves forjættelsens ord og troen. Derfor sår
nu Isak i det fremmede land, som dog er hans eget, og får
samme år hundrede fold.
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Men hos kong Abimelek fremlyser der en særlig fromhed; for han tager ikke alene Isak i sin beskyttelse og lader
det under livsstraf forbyde at tilføje ham eller hans hustru
noget ondt; men han overlader ham også en del af landet,
ager og eng, for hans kvæg og tjenestefolk; og om han end
overlod ham det for en bestemt pengesum, så var dette dog
hæderlig og vel gjort; for Isak havde måske ikke fået tilladelse dertil på andre steder. Derfor priser Moses med rette
denne konge for at have været from og gudfrygtig, og jeg
tvivler ikke på, at han er blevet salig ligesom sin fader;
hvis det ikke skulle være den samme Abimelek, som levede på Abrahams tid. Dog det tror jeg ikke; for Isak er nu
næsten hundrede år gammel.
Men dette tjener til, at vi deraf skal lære at erkende
Guds godhed og nåde, hvormed han plejer at trøste sine;
når han har bedrøvet dem og prøvet deres tro og standhaftighed, så lader han atter sin nådes og barmhjertigheds lyse
sol gå op over dem; han giver dem et godt herberg, så de
ikke alene kan leve i fred, men også få stort gods.
Jøderne siger, at i dette år var hele landet ellers ufrugtbart, og at kun Isaks ager, som han havde lejet for en afgift,
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bar så rig frugt. Men man behøver ikke denne jødiske tilsætning for derved at gøre det stort; det er i sig selv stort
nok, at en skæppe gav hundrede skæpper, og uden tvivl
har det været et stort under og usædvanligt i landet, at ageren gav så megen afgrøde; hundrede skæpper gav da ti tusinde og så fremdeles, uden ende og tal, ikke at tale om de
andre goder, som komme af agerdyrkning og kvægavl,
som smør, mælk, æg o. lign. Her til lands er det en ubegribelig ting, og man kan ikke fatte det. Det anser man her
for en rig avl, når en skæppe giver fem eller seks skæpper;
men det er dog endnu ingen tredivefolds eller tresfolds
frugt, som den, hvorom der tales i lignelsen om sædemanden i Luk 8, 8.
Lad os nu deraf lære at forblive standhaftige i troen, så
vi ikke tvivler eller vakler, når der forefalder en anfægtelse. For se, hvor mildt Gud erstattede og gengældte Isak
den forrige anfægtelse, for at vi skal vide, at han ikke vil
vredes evindelig, og når vi har hans forjættelse, skal vi forblive standhaftige i anfægtelsen og slutte og sige sådan:
Herren, som har sagt til mig: Tro du mig! Han vil visselig
holde sin forjættelse; imidlertid vil jeg vente og bie på
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ham; som der står i Sl 27, 14: bi efter Herren og vær frimodig; ligeledes i Sl 31, 25: vær frimodige, og han skal
bekræfte jeres hjerte, alle I, som håber på Herren! De gudfrygtige skal bie og være standhaftige, selv i den allerstørste fare og nød; for han har forjættet, at han vil sørge for
os, som Peter siger i 1 Pet 5, 7: kast al jeres bekymring på
ham.
Denne øvelse og prøvelse af troen er fornøden for de
troende; for var de uden den, så ville troen blive mat og
kold, ja den ville til sidst ganske udslukkes. Men når de
sådan prøves ved anfægtelse, da lærer de, hvad tro er; og
når de fristes, vokser de i Guds søns erkendelse og bliver
så kraftige og stærke, at de kan rose sig ligeså meget i nød
og genvordighed, som i lykke og når det går dem godt; ja,
så de anser enhver anfægtelse kun for en sky eller tåge,
som snart vil forsvinde og drage forbi.
Hvor mange skæpper Isak såede, fortæller Moses ikke;
han siger kun, at én skæppe indbragte hundrede; såede han
hundrede, så fik han titusinder igen. Det er en særlig velsignelse efter den forjættelse, som blev givet ham ovenfor
(v. 3.), og Moses opholder sig endnu stedse med at prise
dette under, og siger, at Isak fik meget gods. Havde denne
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rige avl og indkomst vedvaret i to eller tre år, så ville han
være blevet over al måde mægtig og rig derved. Han havde
vel kunnet lade sig nøje med, om en skæppe havde bragt
ham ti eller mindre; men Gud mætter ham ikke alene, men
forekommer ham med velsignelse, Sl 21, 4, og giver ham
meget mere, end fornødent er for hans hus og folk, hvor
meget han så end havde; for han trængte næppe tyvendedelen deraf. Sådan kan Gud let gøre sine rige, når han giver landmanden i stedet for tusinde skæpper, som han før
havde haft rundelig nok med, titusinder skæpper, og Isak
havde dog dengang endnu ingen egen ejendom i landet;
han lever i sit eget land, som om det ikke var hans eget.
Derfor er dette en stor trøst, når vi kun ret kan modtage
og forstå den. For Gud giver alt dette, så vi skal lære at tro
og i nød og genvordighed håbe på Herrens hjælp, men i
lykken, når det går os vel, takke Gud for hans velgerning;
for deri består de helliges liv. Nu er det dag, snart bliver
det nat; i dag har vi ære, i morgen vanære, 2 Kor 6, 8. Men
altid skal vi vende vort øje og hjerte hen til forjættelsen og
holde os til den; den vil visselig komme og ikke forhales.
– Nu følger der atter en anden anfægtelse, hvorved Isaks
tro på ny anfægtes og prøves.
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v14b–16. Så filistrene blev misundelige på ham. Alle de
brønde, som hans fars folk havde gravet på hans far Abrahams
tid, havde filistrene kastet til med jord. Da sagde Abimelek til
Isak: »Drag bort fra os! Du er blevet alt for mægtig for os.«.

Efter den guddommelige trøst kastes den hellige patriark
atter i mange slags og svær nød og trængsel. For sådan må
gudfrygtige mennesker beskikke sit levned, at de vistnok
bruge denne verden, ægteskab, mad, drikke og al anden
nødtørft for dette liv, men dog med sine hjerter hænger ved
de himmelske goder. De, som ikke gør det, forbliver
bugtrælle og mammons tjenere. Men Djævelen giver os
ingen ro i dette liv; det er umuligt for os at have fred med
ham, al den stund han også er Guds erklærede fjende, og
da der også er sat fjendskab mellem slangens børn og kvindens afkom.
Men den første anfægtelse er denne, at filistrene af had
og misundelse tilstopper alle brøndene og fylder dem med
jord; derved ville de få ham til at drage bort af sig selv.
Men Isak tålte alt dette med tålmodighed og hjalp sig imidlertid med vand, som han købte af andre for sine penge.
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Fordi de da på denne måde ikke kunne få fordrevet
ham, farer de til og overtaler kongen til ved en særlig befaling at byde ham at drage ud af landet; da må han vige
og drage bort, og forlade – ikke et fremmed, men sit eget
land. Derfor var denne anfægtelse hårdere og sørgeligere,
end den synes at være, når man kun betragter den overfladisk. Jeg véd ikke, hvad det er for stor visdom, Origenes
kommer frem med på dette sted om de tilstoppede brønde,
over hvilken visdom Erasmus højlig forundrer sig; men
imidlertid mister man læren om, hvordan man skal skikke
sit liv kristen, og historien selv behandles ikke, i hvilken
vi har en skøn kristen lærdom.
Isak er rig og har meget korn; han lærer sine tjenestefolk at være tålmodige og beflitte sig på gudsfrygt; men
hvordan går det denne hellige mand og Guds præst? Nu da
det ser ud, som om han har fået alt i overflod, da ledes
filistrene af had og avind til med magt at berøve ham brøndene, og det på den måde, at de heller ikke selv kan have
godt af dem. Havde de kun forbudt ham at røre vandet, så
kunne han måske i al hemmelighed have taget deraf og
brugt det; men de farer frem og tilstopper brøndene aldeles
og fylder dem med jord, så ingen af dem kan bruge vandet,
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uden hvilket man dog ikke kan opholde dette liv, især når
man har kvæg. Når man berøver en vand, er det det samme
som at berøve ham livet; for så må både mennesker og
kvæg dø.
Derfor var dette en såre ond og tung anfægtelse, så stor
en mængde tjenestefolk og kvæg som han havde, og det er
en høj grad af ondskab, at forbyde en vandet i sådan stor
nød. Hvad kunne da Isak tænke andet, end at han tilligemed sit kvæg og sit tyende måtte dø af tørst? Han havde
kun denne ene trøst, at han kunne sende sine tjenere til Gerar og der hente vand i kander og flasker, som han købte
for sine penge, ligesom vi køber vin; og det forøgede også
hans smerte, at han måtte købe sit eget vand; for han var
egentlig den rette herre til vandet, til brøndene og til hele
landet, og hans fader Abraham havde gravet disse brønde.
Lad os nu derfor heraf lære, at vore anfægtelser er meget ringere og lettere, end den hellige patriarks nød og
trængsel var. Vi er sandelig forkælede martyrer, som har
fuldt op af alle ting. Derfor er der intet eksempel, som ligner disse beretninger, og nu til dags er der ingen, selv
blandt de allerhelligste mennesker, som ville kunne tåle og
udholde dette. Disse gode folk måtte flakke hid og did, fra
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den ene landsby til den anden, indtil henimod Hebron, ja
måske ligetil ørkenen ved den levendes brønd, som ser
mig (for Moses skriver ikke, hvorfra de fik vandet), og
derfra hente vand for sig og kvæget. Hvilket menneske
skulle dog ikke en sådan stor urimelighed gå til hjerte? Det
er vel troligt, at Rebekka undertiden af utålmodighed har
sagt: Vi er jo dog herrer til dette land; hvad bliver der da
nu af den guddommelige forjættelse? Er det på denne
måde den opfyldes, at fremmede nyder vort gods, og vi
selv skal fordrives? Eller skal alt dette fratages os, som vi
skulle have og nyde til vor nødtørft?
Derfor er dette, som her fortælles om vandet og brøndene, ikke en så latterlig ting, som kødet mener; men det
tjente alt sammen til, at troen skulle prøves derved. For
Isak havde jo en guddommelig forjættelse, idet Gud havde
sagt til ham: Jeg vil være med dig; men nu møder det modsatte ham, som om han nu var ganske forladt af Gud, som
havde givet ham forjættelsen.
Derfor skal også vi lære at bie på Herren, når vi har
hans forjættelse, det gå med det andet som det vil, om der
så end kommer en forfølgelse over os i stedet for at vi
havde tænkt, at Gud ville være med os, eller vi i stedet for
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hans nåde føler og fornemmer hans vrede, så vi alligevel
siger: Jeg tror, jeg er døbt, jeg er absolveret, jeg har den
guddommelige forjættelse om hans nåde og barmhjertighed; deri har jeg nok; lad der nu enten tilstøde mig dag
eller nat, trængsel eller glæde, så vil jeg dog ikke lade hans
nåde og barmhjertighed fare, vil heller ikke forsage i mit
hjerte.
Den anden anfægtelse er denne: Efter at de har berøvet
ham brøndene, kommer øretuderne og forfører kongen til
også at vende sit hjerte bort fra ham og tilbagekalde den
kontrakt, han havde sluttet med Isak, idet han for en afgift
udlejede til ham enge og agre. Og disse øretudere anmasser sig nu alle agre og enge; de forstår ikke, at det er et
særligt under og en Guds velsignelse, men mener, at ageren af sig selv er så frugtbar, at den bærer så rig grøde;
derfor vil de hellere bruge denne ager for sig selv end lade
en fremmed bruge den, som måske snart efter, når han var
blevet rig, enten med magt eller for penge ville kunne
bringe under sig alle indbyggernes agre og enge og til slut
efterhånden hele landet. Men derved førte de forbandelsen
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over sig selv. For det er ikke rimeligt, at denne frugtbarhed, som Isak før havde haft ved Guds velsignelse, også
skulle skænkes dem.
Måske kunne også filistrene ved en af hans tjeneres
ord have erfaret, at denne fremmede skulle rose sig af, at
herredømmet over landet var ham forjættet. Det syntes
dem at være såre urimeligt, og de tænkte, at de derover
med rette kunne hade ham og drive ham i elendighed; derfor fordrives han først ved privatmagt, derpå ved kongelig
magt og et offentligt edikt. For det var deres mening, hvorfor de tilstoppede brøndene, at han derefter, når han led
vandmangel, af sig selv skulle drage ud af landet, om så
ingen tvang ham dertil.
Men den anfægtelse er endnu langt tungere, at han må
fordrives på befaling af kongen, som han hidtil mente var
ham gunstig og velbevågen, ved hvis beskyttelse han
kunne være tryg mod alle slags fare, og nu må han høre
ham sige: drag fra os; for du er blevet os aldeles for mægtig; du er os for stærk og rig, har flere tjenere og mere
kvæg end vi. Sådan fordrives Isak, fordi de misunder ham
den rige velsignelse og ikke kunne tåle, at han bliver rig;
derfor forbyder de ham først vandet og dernæst landet.
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Dette er den anden anfægtelse, som strider lige imod
forjættelsen; men dog hænger Isak fast ved den og tænker:
Gud har frelst mig fra døden; han har reddet min hustrus
ære og kyskhed, han har også givet mig hundredfold frugt;
derfor vil jeg ikke besvære mig over at måtte forlade denne
bolig, og vil dog holde mig i nærheden; for Herren har befalet mig at være en pilgrim eller fremmed i dette land.
v17-18. Isak drog så derfra; han slog lejr i Gerar-dalen og bosatte sig der. Isak gravede på ny de brønde, som var blevet gravet på hans far Abrahams tid, men som filistrene havde kastet
til efter Abrahams død, og han gav dem de samme navne, som
hans far havde givet dem.

Isak viger bort og drager hen til et andet sted, som ikke lå
langt fra det forrige, uden tvivl ikke uden stor smerte og
anfægtelse for kødet. Men hvad han ejede for en ager, siger Skriften ikke. Teksten siger kun, at han slog lejr i Gerar-dalen, i den samme egn. Men på disse tre steder, Hebron, Be’ersheba og Gerar boede de tre patriarker, Abraham, Isak og Jakob; derfor synes Gud at have haft en særlig lyst til disse steder. De ligger i Juda stamme, mod syd,
og var tredive eller fyrre kilometer i udstrækning. Her drog
de hellige patriarker omkring, boede undertiden i Gerar,
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undertiden vel også i Be’ersheba, og Moses kalder det en
grund; for ageren var ikke opdyrket eller frugtbar der i Gerar-dalen; for i grund ved vandbækkene plejer landet at
være tørt.
Derfor var det en stor anfægtelse, i hvilken Isak lærte
at leve ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af
Guds mund, Matt 4, 4. Men på grund af dette steds beskaffenhed misundte filistrene ham nu ikke længere, da han
ingen god ager havde, som han havde kunnet tilså og høste. For vandet plejer at ødelægge agrene ved oversvømmelse. Hvorved opholdt han da nu sig og sine folk? Havde
han penge, så måtte han købe levnedsmidler til sin næring.
Dernæst graver de andre vandbrønde, som filistrene sidenhen også fylder og tilstopper med jord, ligesom de gjorde
før; dog overvinder Isak deres fjendskab og misundelse og
forbliver uovervindelig og standhaftig.
Dog fulgte der stedse den ene anfægtelse ovenpå den
anden efter den trøst, som han fik; ligesom Moses ved et
eftertrykkeligt ord beskriver, hvilket fast og standhaftigt
mod han havde på denne rejse. Isak viger bort, fordrives
og forjages fra sit land, men opslår dog sit telt. Det er også
et krigerisk ord, der også bruges i Sl 34, 8: Herrens engel
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lejrer sig osv. Det hebraiske ord ohel hedder på latin tabernaculum, et telt; chanah betyder at opslå telte eller
telte. Dernæst bruges det også om en bolig; men egentlig
betyder det et sådant telt, som man har i krigen, når man
ligger i kamp.
Derfor har Moses villet vise, at patriarken Isak havde
et uforsagt hjerte i så megen stor trængsel, og at han var
ganske vis på, at på det sted, hvor han nu boede, var der et
slot eller en fast borg, i hvilken han skulle bevares af Gud.
Så kraftige og stærke er de guddommelige forjættelser, at
det lader til at Isak spottede Djævelen og hans lemmer,
som havde fordrevet ham fra hans skønne bolig. For sådan
sluttede han: kan jeg end ikke få hundredfold frugt på dette
sted, men må forlade, hvad jeg her besidder med god ret,
så skal jeg dog alligevel få mit udkomme og min nødtørft;
ja, jeg skal leve sikkert og bo i mit telt; kan jeg ikke bo ved
de frugtbare agre i Gerar, så vil jeg bo her i dalen, som skal
være mig et telt eller en lejr, bevogtet og befæstet, ikke
med træ eller stene, men med de hellige engles hærskare.
Sådan beskriver Moses Isak, hvordan han var såre forfærdet og i højeste trængsel og angst, og beskriver ham
dog alligevel sådan, at han stedse havde et uforfærdet
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mod, som en helt, og at han foragter verden og holder fast
ved håbet til Gud, i hvilket han var sådan til sinds, at han
sagde: jeg vil ikke alene få min næring til nødtørft, men
derhos også beskærmelse og en sikker bolig.
Dette foreholdes os til eksempel og trøst. For har vi en
guddommelig forjættelse, så må den visselig gå i opfyldelse, og det kan ikke fejle, at også de hellige engle er hos
og om os; deraf kommer i Sl 34, 8: Herrens engel lejrer
sig omkring dem, som frygte ham, og Sl 91, 11: han skal
befale sine engle om dig osv.; det troede fædrene fast og
uden nogen tvivl. Er vi derfor gudfrygtige folk, så skal vi
også tro på hans forjættelse, som ikke kan lyve, da er vi
visselig under hans beskyttelse og beskærmelse, dertil er
det også vist, at de hellige engle er hos os.
Men hænder der os, imod denne fortrøstning og beskærmelse, noget uheld, da sker dette efter Guds særlige
råd, som er skjult for os, og navnlig véd ikke modstanderne noget derom. Men sådan skal de gudfrygtige trøste
sig og sige: jeg véd, at jeg har de hellige engle til vogtere;
at jeg dog alligevel må lide genvordighed, det overlader
jeg til Guds vilje; for jeg er i de hellige engles lejr, derfor
vil han ikke forlade mig.
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Sådan vil Moses ved dette eksempel formane os til at
trodse på de guddommelige forjættelser, som også vi rigelig har i evangeliet. For al den stund jeg véd, at jeg ved
kirkens embede er absolveret fra mine synder og døbt, skal
jeg have et stærkt, uforsagt mod i alle slags nød og fare,
hvad enten mit legeme eller min sjæl må lide den alleryderste nød.
Ja, siger du, men jeg kan ikke tro det; jeg kan ikke være
så stærk. Svar: det tror jeg gerne; for kødet modstræber
forjættelsen, som Paulus også siger om sig selv i Rom 7,
23: jeg ser en anden lov i mine lemmer, som strider mod
mit sinds lov; her taler han om hele synden og om den hele
naturs fordærvelse, af hvilken det kommer, at vi ikke så
standhaftig kæmper mod loven i vore lemmer og hælder
til vort sinds lov. Og netop derover klager alle gudfrygtige,
så længe de endnu lever i dette kød. Vi har vistnok denne
visdom og forstand, at vi nogenlunde, om også med vanskelighed, griber de guddommelige forjættelser, og vi sukker daglig efter, at vort kød, som hindrer troen, må blive
til aske; men man må beflitte sig på at vokse og tage til i
denne erkendelse, indtil vi endelig bliver fuldkomne.
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Men er vi uden anfægtelse, lærer vi intet, vokser heller
ikke. For det er de kristnes ridderskab og øvelse, hvorved
vi erkender, at vi er under de hellige engles beskærmelse,
og at, om vi end øves og prøves med hårde og tunge anfægtelser, skader de os dog alligevel ikke. Det er vor teologi, som man ikke kan lære så let og snart; men man må
tænke på Herrens lov, må stedse ligge i kamp og stride
mod Djævelen, som tragter efter at drage os bort fra ordet
og svække vor tro. Da sådan Isak plagedes med vold af
filistrene, oprejser han sig dog atter og tænker: jeg skal bo
i dette land, om det så end unødig ses af alle dem, som har
villet forstøde mig ud deraf; for landet er mit efter forjættelsen; det skal være mig et kongesæde, her i dalen ved
denne bæk. Men jeg tænker, at det har været en sådan dal,
som den her i Sachsen mellem Düben og Ejlenburg, ved
floden Mulde. Skønt han endnu ikke har nogen fast bolig
der, så talte han dog sådan i troen på forjættelsen og troede, at han boede i englenes lejr. For Gud lyver ikke,
tænkte han; derfor skal vi ikke omkomme, siden han har
forjættet mig dette land. Og skulle vi end omkomme, så
omkommer vi dog ikke. Men dette havde Isak lært af sin
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fader Abraham, hvem det gik på samme måde, og som
også med lige stærk tro overvandt alt.
Her omtales nu de vandbrønde, som hans fader Abrahams tjenere havde gravet, og som filistrene havde tilstoppet efter Abrahams død. Dette hører med til kap. 21, 25,
og derhen må man henføre det; for herved udlægges og
forklares, hvad der der siges om den ene brønd, som kong
Abimeleks tjenere fratog ham med magt; hvorfor
Abimelek undskylder sig med, at han ikke havde vidst noget derom, og derefter slutter en pagt med ham. Derfor
randt det vel Isak i hu, at han nu plages på samme måde af
landets indbyggere, som Abraham før. Dog er det endnu
hårdere og tungere, at kongen selv byder ham drage ud af
landet. Ikke alene folkene tilføjer ham uret; men kongen
selv fordriver ham af landet, idet han lader sig forføre ved
hoffolkenes anklage. For skønt vi mener, at han var from,
måtte han dog følge fyrsternes råd i sit rige.
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v19–21. Da Isaks folk gravede en brønd i dalen, ramte de en
vandåre. Men hyrderne fra Gerar kom i klammeri med Isaks
hyrder; de sagde, at vandet tilhørte dem. Derfor kaldte han
brønden Esek, fordi de skændtes med ham. Hans folk gravede
da en anden brønd, men også om den kom de i klammeri, så
han kaldte den Sitna.

Dette er nu en ny velsignelse, hvormed Gud overøste Isak
af særlig nåde, efter den forrige anfægtelse, som han
havde; for han giver ham ikke alene de vandbrønde, som
han atter gravede op, men også en ny brønd med levende
vand, som man før ikke havde set i dalen; denne brønd
elsker Isak såre og priser den og kalder den en brønd med
levende vand. For det er en såre skøn trøst, når man har en
brønd, som bestandig flyder; og måske den flød ud af bjerget.
Augustin skelner mellem de to latinske ord puteus og
fons, som vi begge oversætter med "brønd, " og siger, at
puteus betyder en sådan brønd, som vi plejer at øse af med
spande, og hvori vandet ligesom er dødt og ikke flyder;
fons derimod, siger han, er en sådan brønd, som flyder, og
derved viser, at den lever, og som sådan ligner de levende
dyr.
Sådan gav nu Gud Isak dette levende vand til trøst;
men det gik ham dermed, som man siger i ordsproget: den
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ene arbejder, den anden får lønnen; nogle sår, andre høster.
For da filistrene ser, at Isak har fundet brønden med det
levende vand og den skønne, liflige vandåre, forstår de
straks, hvor stor nytte man kan have deraf; for den giver
ikke alene indbyggerne vand, og der bliver vand i brønden
selv, men den flyder ud og vander hele landet. Derfor synes filistrene meget godt om den, skønt de ikke havde fundet eller gravet den; ja de har ikke engang set den i sit land,
og dog vil de tilegne sig den.
Moses tier smukt stille om kongen og fyrsterne og taler
kun om landsbyhyrderne, som om disse fik en strid i stand
om brønden. Men det var en svær kiv, al den stund de anmasser sig den, som om den med rette var deres, og beråber sig på, at landet hører dem til; alt derfor, mener de,
som han har gjort og hvad landet indeholder, tilkommer
os.
Hvad skal Isak nu gøre? Han er en god, from og oprigtig mand, er ikke trættekær; derfor finder han sig med tålmodighed også i denne vold. Men det er ret en tung lidelse,
at disse folks ondskab er så stor, at de endog misundte ham
og med vold fratager ham hans drikkelse, som han skulle
have af det vand, som Gud havde skænket ham. For dem
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var det ikke givet, heller ikke havde de fundet det; men det
var ved en særlig velsignelse givet denne fromme mand.
Juristerne havde her kunnet holde på at tviste i hundrede
år; men Isak giver efter for tidsomstændighederne og personerne, lader også sagen fare og forlader brønden. Jeg for
min part ville have bedt om, at Gud ville have ladet både
vandåren og brønden, som var gravet uden deres arbejde,
forgå.
Men Isak hævner sig ikke for denne vold på anden
måde, end at han giver brønden et navn og kalder den Esek
til evigt minde om den store ondskab, for derved at vise,
at uretten ikke skrev sig fra ham, og at der hos ham kun
havde været tålmodighed. Dette er en såre hellig dyd; han
holder sig oppe ved en god samvittighed, som véd sig
uskyldig og ikke har gjort noget uret, ikke krænker eller
skader næsten, endnu mindre Gud i hans hellighed. Derfor
udskælder heller ikke Isak filistrene; det er nok, at han efterlader sig skændselsnavnet Esek, til vidnesbyrd om dette
folks store ondskab.
For på sådant uretfærdigt rov plejer der sædvanligvis
af sig selv at følge hævn og straf, som Augustins ord be-
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vidner, når han siger: Vinding i kassen, skade i samvittigheden; ingen uretfærdig vinding går af uden såre uretfærdig skade. For den, der fratager en anden hans gods, har
allerede mistet troen; med godset får man Djævelen og mister Gud tillige med troen og retfærdigheden. Tager du
min ejendom fra mig, men lader mig beholde troen og en
god samvittighed, så får du avnerne, men jeg det gode
korn. Hvad du nu røver med ret eller uret, så har du dermed
allerede mistet din tro og har Gud til fjende; dernæst vil du
også tillige med avnerne kastes ned i den evige fordømmelse.
Dette siges vel ofte og indprentes folk; men man hører
og tror det ikke. Der er hos alle folk et almindeligt ord:
Hvad med synden kommer, med sorgen forgår; uretfærdigt gods lykkes ikke. Men dog hører vi ikke op med at
røve og stjæle med falsk mål, urigtig vægt og ellers med
alle slags list og bedrag.
Da jeg selv havde fyldt mine tyve år (for før den tid
ser eller forstår et menneske intet af almene sager), så jeg
derefter i fyrre år mange højfornemme røvere, gniere og
ågerkarle, som, når de havde fået skrabet sammen meget
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guld og gods, dog næppe kunne beholde eller forsvare det
i tredive år.
På samme måde tænker jeg, at denne konge og hans
høje øretudere vel har haft ringe glæde eller gavn af denne
uretfærdige vinding. Derfor skal man nøje mærke sig det
ord i Sl 37, 16: Den smule, som den retfærdige har, er
bedre end mange ugudeliges meget gods. For uretfærdigheden lader ikke samvittigheden være glad eller fredelig.
Den, der samler meget gods, kan ikke glæde sig derover,
og den, der arver sådant uretfærdigt gods, bliver fattig og
elendig derved. For i de ugudeliges hus bliver det borte alt
sammen. Man sammenskraber vel stor rigdom der; men
dog må det forsvinde og blive borte; for Gud blæser på det,
og den der samler det, samler i en hullet pung; ligesom
digterne har en fabel om danaidernes løn.
Den, der derfor er gudfrygtig og from, skal lade sig
nøje med lidt, efter ordet i Sl 37, 16, bruge det med sin
hustru og sine børn og afholde sig fra uretfærdig vinding.
Dette lærer også alle folks historie og bøger, nemlig at det
er meget bedre for dig at leve af én eller to daler, som du
har erhvervet med rette, end ellers af mange tusinde daler,
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som er erhvervet på en skændig måde og med andre folks
skade.
Jeg har hørt en historie, som er såre mærkelig, om en
from og hæderlig borger, som, da han havde trolovet sin
datter og nu ville give hende hendes medgift, sagde til sin
svigersøn: se, der har du tredive daler, som jeg har erhvervet med Gud og æren, uden skade eller uret for noget menneske. Denne medgift ville jeg have taget god for tredive
tusinde daler. For Gud velsigner sådan det med rette erhvervede gods, at én skilling bringer mere ind end en hel
daler hos en bedrager eller ågerkarl.
Derfor er dette en svær synd af folkene i Gerar, hvormed de pådrager sig Guds forbandelse, idet de gør en sådan from gæst vold og uret. Han hævner sig ikke på dem
for denne vold, forbander dem heller ikke, ja, han ville vel
langt hellere velsigne dem. Og han kunne næsten takke
dem, fordi de tog brønden fra ham; men denne taksigelse
bringer ingen lykke; det er et ulykkesbringende farvel, når
sådanne mennesker, der er fulde af Helligånden, drager
bort og siger til det land, hvorfra de drager, Esek og Sitna.
Da følger forbandelsen inden kort tid. For det vil Isak sige:
her er intet andet end Esek og Sitna. Han ville gerne sige
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noget andet; men han kan ikke forsvare eller retfærdiggøre
den uret, som de af Gerar havde øvet mod ham; derfor velsigner han dem og gør dem ansvarlige for den synd og
vold, som han havde lidt hos ham; han ønsker dem intet
ondt, men forudsiger kun noget ondt, som ville komme
over dem, nemlig at brøndene der er Esek og Sitna.
Dette har Helligånden villet skrive os til lære, for at vi
skulle vide, at man ikke må hævne sig selv for vold. Klage
derover kan man vel; men hævne sig må man ikke. Derfor
hævner heller ikke Isak sig; han viser kun sin smerte, og
efterlader til vidnesbyrd om voldshandlingen de navne, at
de er eseks og sitnas mænd, det er, uretfærdige og trættekære folk. På hebraisk betyder det intet godt. Esek, trætte,
trættekære folk, som ikke tragter efter fred, er ikke kærlighedens børn, men tvistens og kivens og gør kun sin næste
skade. det betyder at gøre en anden vold og uret, men med
skin af ret. Landet, siger de, er vort; det er skinnet af ret.
Derfor er brønden også vor; det er volden og uretten. Og
dette er en almindelig og såre ond skik i verden, at den,
der ikke kan gøre den anden nogen skade med åbenbar
vold, han ser til, hvordan han kan tilføje ham hemmelig
skade med list og bedrageri. Og dette er et ondt farvel, der
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ikke bringer dem i Gerar nogen lykke. Gud bevare mig for
at hører en sådan velsignelse eller afsked af et fromt og
gudfrygtigt menneske.
Af ordet Sitna kommer Satans navn, og Isak mener: de
fordrive mig ikke alene og fratager mig med vold brønden
under skin af ret; men de forfølger mig også fjendtlig og
er mine fjender; de vil ikke alene have den brønd og den
nye vandåre, som jeg har fundet og nu indrømmet dem;
men de fratager mig nu også denne brønd med vold. Men
hvad er grunden? Svar: de er mig fjendske; de hader mig.
Nu trænger de jo ikke denne brønd; de kunne lade sig nøje
med den skønne strøm af den nye vandåre; hvorfor fratager de mig da også denne brønd? De kunne ikke unde mig
det, skønt de ikke behøver det eller har lyst dertil. Jeg har
vistnok ikke givet dem nogen anledning til fjendskab, og
selv har de ingen brug for denne brønd; men det er kun
vold, det er en forhærdet trods og den yderste ondskab.
Derfor siger han dem: Farvel, vær kun bestandig Esek og
Sitna; tag kun brønden under det smukke skin, uagtet I
ikke selv behøver den, heller ingen glæde har af den, ja
ikke engang har brug for den.
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Dette er de allerværste folk, som man ingen årsag giver til at berøve andre og forsynde sig imod dem, hverken
at de har lyst til tingen eller kan have nogen nytte af den.
For de havde aldrig begæret denne brønd eller spurgt efter
den, hvis nogen havde tilbudt dem den for intet; men siden
en anden bruger den, og det just Isak, optændes de ganske
af misundelse og had. Men Isak finder sig deri med tålmodighed og siger: behold kun denne Esek, siden I er mig så
fjendske.
Og det er skrevet os til eksempel, så vi også skal lære
at have tålmodighed, når der tilføjes os uret og vold af andre. For han byder dem kun farvel og siger: Behold I kun
Esek og Sitna; jeg kan ikke forblive i denne dal; og så drager han bort derfra og er vel tilfreds i sit hjerte. Det er sandelig en stor tålmodighed, som ikke har sin lige, og dertil
en uovervindelig tro; om denne tro lærer hverken juristerne eller kunsten eller lægekunsten noget. Men Den
Hellige Skrift foreholder os disse eksempler og denne
lære.
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v22–23. Så drog han bort derfra og gravede en ny brønd. Den
kom de ikke i klammeri om, så han kaldte den Rehobot; »for nu
har Herren skaffet os plads, så vi kan blive talrige i landet, «
sagde han. Derfra drog han op til Be'ersheba.

Nu drager Isak til et andet sted og graver en anden brønd,
som de ikke kivedes om. Sådan trøster Herren ham nu atter, idet han giver ham en ny brønd, som han kalder Rehobot og siger: nu har Herren skaffet os plads. Disse ord
skriver sig fra troen på forjættelsen. For sådan tænkte han:
jeg har måttet forlade de såre gode brønde Esek og Sitna;
men derfor vil jeg ikke lade troen falde; men man må holde
ud og holde fast ved Guds forjættelse, som jo ikke lyver.
Nu vil vi til slut alligevel blive rige, siger han, siden vi har
en egen brønd.
Men se, hvordan Gud plejer at føre og prøve sine hellige; nu gør han det sødt for dem, nu surt. Den, der i sandhed er en kristen, vil få at føle netop disse forandringer,
som beskrives i den fjerde Salme: angst, trøst; trængsel og
atter trøst. Men han giver denne brønd navn efter trøsten,
som om han ville sige: den skal hedde trøstebrønden, en
glædens brønd; ligesom de andre var trængslens, angstens
og nødens brønde. Sådan har vi ved denne brønd fundet
ikke alene legemlig, men også åndelig trøst, så vi skal
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prise Gud, som ikke forlader os. Nu vil vi vokse, blive
store og rige i dette land.
Men denne glæde varer heller ikke længe; for han drager nu til Be’ersheba, skønt Moses her ikke siger noget
om, at han af den grund forandrede sin bolig, at filistrene
forfulgte ham; måske drog han bort af sig selv, og er enten
blevet lokket dertil af andre eller bevæget ved en anden
grund til at søge et bedre sted. Men da beklagede hans folk
sig uden tvivl over den store ondskab hos folkene i Gerar,
at de havde fordrevet den fromme og hellige mand. Gud
priser Isaks store tålmodighed, som han har foreholdt os
alle til eksempel; for han forsørger ham atter med andre
værter, som gerne og venlig optager og huser ham.
Og hidtil har vi hørt om de tre brønde og om den hellige patriark Isaks ydre anfægtelser, hvormed Herren
øvede og prøvede ham. Men der fremlyser hos ham en
brændende og uovervindelig tro, ved hvilken han forblev
standhaftig og overvandt de tungeste anfægtelser, os til eksempel, for at vi ikke skal forsage i nogen nød eller fare.
For så længe Herren lever, som har givet os sin forjættelse,
skal vi ikke forlades; dør han derimod, ja da vil både forjættelsen og alt andet gå i stykker. Men så længe han lever,
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behøver vi ikke at forsage, men skal beflitte os på, at vor
tro ikke bliver mat, og vort håb ikke ophører. Det tækkes
ham vel og er nyttigt og gavnligt for os, og ingen ulykke
eller anfægtelse, hvor svær den end er, kan vare så længe,
at den skulle kunne dræbe Gud.
I denne tillid havde alle hellige sit håb og er sådan forblevet standhaftige. Sådan skal også vi nu til dags gøre.
Hvad enten nu muslimerne kommer eller en anden ulykke,
hvad det nu end kan være, så skal vi tænke sådan: han som
har udvalgt os og sat os i sin kirke, for at vi skal tro og
håbe på ham, han vil vel holde det, som han har forjættet
os, og opholde os til hin dag. Sådan troede Isak og alle
patriarkerne, og blev også ved troen opretholdt til saligheden.
Men nu har den ydre anfægtelse en ende, og det ser ud,
som om Isak med sin tålmodighed har betvunget verden
og overvundet de ydre fjender; men snart herefter plages
han med en huslig anfægtelse af sin søn Esau, når han tager sig sine to hustruer; men før denne anfægtelse kommer
der atter en stor, herlig forjættelse.
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v24-25. Den nat viste Herren sig for ham og sagde: »Jeg er din
far Abrahams Gud. Frygt ikke, for jeg er med dig! Jeg vil velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige for min tjener
Abrahams skyld.« Så byggede han et alter dér og påkaldte Herrens navn. Isak slog sit telt op dér, og hans folk gravede en
brønd.

Jeg har ofte formanet til, at man i de hellige patriarkers
historie især skal give agt på ordet, og at man omhyggelig
må skelne mellem patriarkernes gerninger og Guds ord
som det fornemste stykke i fædrenes liv, så at vi især mærker os og ser hen til, hvad og hvor ofte Gud taler med dem;
for Guds ord er større og mere end alle menneskers gerninger, selv de allerhelligstes, ja mere end englenes gerninger kan være.
Dette er den eneste og den allerskønneste ædelsten i
fædrenes historie, at Gud taler med dem og med os. Denne
ædelsten ser verden ikke, forstår heller ikke, hvor dyrebar
denne skat er, og vi selv lægger heller ikke tilstrækkelig
mærke dertil, nemlig at Ordet i hele livet er den rette regel
og rettesnor og den allerkosteligste vejledning for vort liv,
at du kan sige: Dette gør jeg efter Guds ord; dette har Herren befalet mig; dette tækkes Gud vel; ligesom vi kan være
visse derpå fra den højeste stand af indtil den allerringeste;
Gud har befalet. Gud har sagt det.
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Men hvor ordet ikke er, skal den flygte, som flygte
kan. Selv om livet i det ydre ser ud, som om det var et
engleliv, eller om endog det, som man foretager sig, ser
ud, som om det skulle være velbehageligt for Gud og en
såre åndelig og hellig ting, så kast kun det ydre skin og
udseende bort, hvis du ikke er sikker på ordet. For hvorfor
vil du forgæves plage dig sådan og tilbringe tiden så ynkelig og ilde, som munkene i pavedømmet, ja muslimerne
og jøderne vandrer i den menneskelige indbildning, at de
skulle tækkes Gud vel da, når de piner sig til døde med
faste og kødets spægelse, sådan som der fortælles om
Bernhard, at han plagede sit legeme sådan med faste, at de
andre munke i koret ikke kunne tåle ham hos sig på grund
af hans stinkende ånde; på denne måde ville han nemlig
holde den onde lyst til utugt i tømme og udslukke den. Og
sådan er det også med alle de gerninger i dette menneskenes liv, som foretages uden Guds ord.
Derfor formaner jeg så flittig og gentagne gange hertil,
og dette må man altid indprente folk, så vi ikke skal lade
vor egen indbildning og vore egne tanker føre og regere
os, selv om de var gudelige, englelige og himmelske, som
Paulus også formaner i Kol 2, 18, hvor han siger: Lad jer
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ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk
ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og
uden grund er indbildsk i sit verdslige sind. For sådanne
tanker er uden ordet. For derfor taler Gud med os og handler med os gennem ordets tjenere, gennem vore forældre
og øvrigheden, for at vi ikke skal lade os bevæge hid og
did af alle slags læres vind. Børnene skal høre sine forældre, borgerne og undersåtterne sin øvrighed, en kristen sin
præst og ordets tjener, en elev sin skolelærer. Uden for ordet er alt liv fordømt og fortabt med alle sine sekter og
ordener; men hvor ordet er, har jeg en sikker trøst, hvad
enten jeg nu er fader eller moder eller et barn i huset. Her
hører jeg ordet og véd, hvad jeg skal gøre. For Gud taler
også med mig i den stand, hvori jeg lever.
Hvor man derimod forfalsker og fordrejer ordet, dér er
Guds gruelige vrede og en tung gengældelse og straf over
dem, som har foragtet ordet. For vil du ikke høre Gud, når
han siger dig den sikre sandhed, nuvel, så hør løgnen under
sandhedens skin, som Paulus i 2 Thess 2, 10 også taler om
denne straf for foragt af ordet, og som man kan se af de
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elendige, sørgelige eksempler, som man har derpå. Grækenland må den dag i dag høre Muhammed. De, som bor i
vesten, må høre paven.
Vistnok skal man også prise gerningerne og eksemplerne i patriarkernes historie og forundre sig over dem,
for de vandrer i Guds ord; men man må give mere agt på
ordet, som fører og leder patriarkernes liv. Det er den rette
regel og rettesnor, hvorefter jeg kan slutte sådan: jeg er
præst, ægtefælle, tjener, pige eller barn i huset; dette har
Gud befalet mig at gøre, og derfor tækkes det ham vel,
ikke for gerningernes egen skyld; for vi er kød; men for
dets skyld, som fører og styrer os. Ordet nemlig, i hvilket
jeg vandrer. Dør jeg, så dør jeg ikke i Frans’ regel eller
orden, men i Helligåndens regel og ord.
Nu vil vi også betragte ordene, sådan som de lyder.
Der står egentlig: jeg er Abrahams guder; for på hebraisk
står ordet Elohim, som er flertal og betyder guder, hvilket
også står ovenfor i begyndelsen i kap. 1, 1: I begyndelsen
skabte Gud himlen og jorden; dér bruger Moses også ordet
Elohim. Vi kristne må og skal ikke tvivle på Guds enhed,
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at der kun er én Gud; men hvordan denne enhed er, er uudforskeligt for vor fornuft og menneskelige visdom; for det
er en åbenbaring af Helligånden for troen.
Jøderne og muslimerne spotter os og pådigter os en
skammelig løgn, at vi nemlig skulle sætte mange guder og
tro, at der var tre guder. Derfor roser de sig af at være Guds
folk, og af, at de velsignes og benådes med mange herlige
sejre og al verdens rigdom, fordi de tror på én Gud; vi derimod, siger de, har lidt så mange nederlag og er så ofte
blevet slået, fordi vi opdigter, at der skal være mange guder; derfor kalder de os afguderiske folk og bespotter gruelig Guds søn, som hele deres historie bevidner.
Derfor må vi ruste os i vore hjerter imod sådanne spotord og imod deres praleri, der for fornuften synes at være
alt for sandt og indlysende. For det er jo sikkert, at vi tror,
at der kun er én eneste Gud; men at muslimerne ikke rettelig forstår vor tro og lære, og ikke hører, hvem denne
eneste Gud er, det er deres egen og ikke vor skyld.
For vi lærer og tror ikke alene, at der er én Gud, men
at han er i ganske enkelt enkelthed og i én enhed. Vi deler
eller skiller ikke disse tre fra hinanden, Faderen, Sønnen
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og Helligånden. Vi gør dem ikke til flere forskellige guder,
men tror, at der er én eneste og enkelt Gud i ret enhed.
Ja, kunne en sige, men jeg forstår det ikke! Svar: det
er rigtigt; du skal heller ikke forstå det. Vi tror, at der er én
Gud, som dog plejer at tale sådan om sig og regne sig sådan, som om der var flere, ligesom ovenfor, så ofte som
der siges: i dit afkom osv., da er afkommet nødvendigvis
og i sandhed sand Gud, fordi han er uden synd og har magt
og myndighed til at ødelægge og afskaffe synden. Netop
på samme måde nævnes Gud også på dette sted. Og vi bryder os slet ikke om de grove okser og æsler, muslimerne
og jøderne, som siger, at de ikke kan forstå det med menneskelig fornuft; de skal heller ikke forstå det, fordi sådanne ting alene er bekendte af den guddommelige åbenbaring.
Hvis vi dernæst lidt omhyggelig betragter disse ord, så
ville vi se, at man deraf også kan slutte, at der er en opstandelse af de døde. For som man i ordsproget siger: man
må læse fyrstebreve tre gange, sådan må man meget mere
læse Den Hellige Skrift vel tusinde gange og stedse gentage det. Vi véd nemlig, at Abraham er død, og at hans
sønner Isak og Ismael har begravet ham; men nu siger
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Gud: jeg er Abrahams Gud; og Kristus siger i Matt 22, 32:
Gud er ikke de dødes, men de levendes Gud; derfor gør
han her Abraham levende og opvækker ham fra de døde.
Dette er det bevis, som Kristus bruger i Matt 22, 32, hvor
han siger: jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs
Gud; men Gud er ikke de dødes, men de levendes Gud.
Gud er ikke hans Gud, som i sig selv ikke er til. De, som
ikke er til, tilbeder ikke Gud, og Gud regerer ikke over
dem. Abraham er død, og Gud er Abrahams Gud; deraf
følger, at Abraham må leve. Vistnok er han død og begravet; men for mig, siger Gud, lever Abraham og har erkendt
treenigheden i personerne og Kristus, sit afkom. For Gud
er ikke Gud for det, som ikke er til.
Dette bevis har profeterne herlig set ved Helligåndens
oplysning og vel forstået. Muslimerne ser det ikke, og paven og hans høje lærde har heller aldrig forstået det; for de
går til Skriften med en hests og mules forstand, som der
står i Sl 32, 9. Når de har læst i Matt 1, 2: Abraham avlede
Isak osv., så har de tænkt, det var brave, simple, fromme
mænd og ægtefolk, hos hvem der intet var at forundre sig
over. Men når Helligånden kommer dertil, som oplyser
hjerterne, da fremstråler lyset om udødeligheden og om
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det evige liv. For har Abraham en Gud, og Gud igen en
Abraham, så følger deraf nødvendig også det, at både Gud
og Abraham må leve; for disse to står og falder med hinanden, da jo Gud intet har at gøre med døde.
Denne lære, at der er mere end én person i guddommen, og om de dødes opstandelse, har Isak forstået og
uden tvivl også lært og prædiket den. For det er det ord,
som henhører til kirken, og er evangeliets prædiken. Han
har først bedt og dernæst prædiket sådan: mig er det blevet
åbenbaret af Gud, at min fader Abraham lever i Guds nåde
og barmhjertighed; derfor skal vi heller ikke dø. For om vi
end dør for verden, så skal vi dog skilles fra de ugudelige,
som i denne verden synes at leve og har en Gud, som er
dem gunstig og bevågen; men de har en vred Gud; men vi
derimod har her og skal også hisset have en nådig Gud.
Dertil hører også det, som han tilføjer: for min tjener
Abrahams skyld. For hvordan kan Abraham efter døden
være Guds tjener? Skulle da Gud aldrig kunne glemme
Abraham? Han tjener sandelig Gud endnu den dag i dag,
ligesom også Adam, Abel og Noa tjener Gud. Og dette
skal man omhyggelig mærke sig; for det er guddommelig
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sandhed, at Abraham lever med Gud, tjener ham og regerer med ham. Men hvordan dette liv er beskaffent, om han
sover eller våger, det er et andet spørgsmål.
Hvordan sjælen hviler, skal vi ikke vide; men vist er
det, at den lever. Betragt de mennesker, som er i en henrykkelse, eller som sover; om dem kan ingen sige, hvad de
er, selv når de kun sover legemlig; for de er uden følelse,
og det er, som om de var døde, og dog kan man ikke sige:
denne er død; men han lever i søvnen eller drømmen, som
al verden må bevidne. Dog føler jeg ikke, at jeg lever, når
jeg sover; for alle sanser og fornuften selv er da ganske
stille, og ingen af dem udretter sin gerning; da véd ingen,
hvor han er. Levede vi i søvne, så kunne vi i søvne også
tænke: jeg er i dette hus, i dette kammer. Men nu hænder
det ofte, at jeg i søvne eller drømme indbilder mig, at jeg
er i Helvede, i Himlen, i Venedig eller på andre steder.
Sådan er jo dette et tegn på, at jeg lever, og dog alligevel
ikke lever.
Hvordan skal vi nu mene, at sjælen har det, hvordan
den hviler eller lever? Uden tvivl har den en egen måde at
sove på, som jeg ikke kender, ligesom jeg heller ikke kan
forstå den legemlige søvn. For jeg har ofte med flid villet
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lægge mærke til det øjeblik, hvori jeg sov ind, og til det
øjeblik, da jeg atter skulle vågne; men før jeg har kunnet
mærke det, er jeg allerede vågnet. Disse eksempler med
vor søvn, som også er en død, beviser, at de helliges sjæle
hviler, som der siges i Es 26, 20 og 57, 2, og det endnu
langt mere stille og rolig, end de som sover. Disse hviler
vistnok også, og i henseende til hvile lever menneskene
aldrig mere, end når de sover. For de vågnes liv er fuldt af
sorg, jammer, bekymring, møje og arbejde; men den legemlige søvn forandrer og overvinder sygdom, som disciplene sige om Lazarus i Joh 11, 12: Herre, sover han, da
vil han blive rask igen. Derfor siger vi med rette, at vi lever
allermest da, når vi sover og dør, for livsånden er da mest
kraftig. Men på denne måde sover også sjælene; men hvordan det går til, forstår vi ikke.
Og det er intet under, da vi heller ikke forstår andre
ting, som dog skulle være os mere bekendte, og i hvilke vi
er født og opdraget. For betragt din barndom, og tænk efter, om du vel kan huske, at du har været i din moders liv,
at du har ligget i vuggen, dertil diet din moders bryst, skreget og spist grød, og hvordan du har vokset osv. Nu lever
vi jo dog sandelig også i det første år, da livsfrugten bæres
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i moderlivet; men hvordan vi har levet dengang, det véd vi
ikke. Sådan også efter fødslen; et årsgammelt barn véd intet af livet; det véd ikke, at det lever, det kan ikke betænke
livet; hos sådanne småbørn ser vi livet uden liv. Sådan har
jeg levet tres år og har også levet i moderlivet; men det liv
vidste jeg siden intet om. Og at dog fosteret visselig og
virkelig må leve i moderlivet, det vises derved, at det ofte
bevæger sig, og at barnet skriger, når det kommer ud af
moders liv.
Men når vi nu ikke kan nå dette med vore tanker, så
kan vi meget mindre forstå, hvordan livet efter døden er
beskaffent, og dog er det vist, at vi lever. Derfor skal man
ikke befatte sig med at gruble derover, men overlade det
til Gud, ligesom man heller ikke skal gruble over den forrige artikel om treenigheden, nemlig hvordan Gud på éngang er én og dog tre personer. Men gør sådan: hør ordet,
lad det føre og lede dig, luk du derimod dine øjne og følg
altid ordet; da vil du finde, at Gud på éngang er både én og
treenig.
På denne måde hører jeg også her, at der er liv i døden
og efter døden og en opstandelse af de døde; men hvordan
det skal gå til, skal du ikke bekymre dig om, eftersom du
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ikke véd, at du lever, når du sover, og dog lever; sådan
levede du også i moderlivet og da du var et lille umyndigt
barn, uden at du dog selv vidste noget deraf. For skulle vor
herre Gud ikke have flere slags liv end disse to alene, så
der er et liv uden liv og bevidsthed? Sådan kan også sjælen
have sin egen måde at leve på, som er over vor forstand.
Imidlertid skal vi holde os til denne trøst og vente på
den med fast tillid, som Guds ord fra himlen foreholder os,
idet han siger: jeg er din Gud, jeg er Abrahams Gud; I er
mine tjenere osv. Sådan står der i Es 26, 19: Vågn op og
syng med fryd, I, som bor i støv! For din dug er som dug
over grønne urter. Der taler Gud med døde, som om de
levede.
Og dette ord er et såre kraftigt vidnesbyrd om, at vi
ikke er dødelige, men udødelige, selv midt i døden. Dette
er grunden, hvorfor Gud taler med os på vort sprog, sådan
som vi plejer at tale. Gud véd, at dette liv er forfængeligt;
men hvorfor skulle han vel tale med os, og det sådan, at
han bruger vort sprog, hvis vi ikke skulle leve evindelig?
For ellers talte han jo sit ord forgæves, kun for en kort tids,
ja et øjebliks skyld. Men nu taler han ikke forgæves, og
antager sig ikke oksers eller æslers stemme til at tale med;

329

han brøler ikke med okserne, han taler kun med mennesket. Den, med hvem Gud nu taler, han være hvem han
være vil, enten han taler med ham i vrede eller i nåde, han
er visselig udødelig. Guds person, som taler, og ordet viser, at vi er sådanne skabninger, med hvem Gud vil tale i
al evighed, på en udødelig vis. En sådan Gud eller guder,
(som her står i den hebraiske tekst), har Abraham, og den,
der hænger fast ved Abrahams forjættelse, har også den
samme Gud og er en Guds tjener og skal til slut, også når
han er død, leve også i søvne.
Men Gud gentager velsignelsen af den grund, at denne
hellige mand Isak er blevet plaget på så mange slags vis,
og uden tvivl i anfægtelsen har tænkt: ak jeg stakkels elendige mand, hvad skal jeg dog gøre? Hvorhen skal jeg
vende mig? For de forgangne anfægtelser gør os ængstelige og bekymrede, så vi tænker: Hvor længe skal jeg vel
have denne fred? Vil den måske vare én måned eller i det
længste to? For han måtte også forlade brønden Rehobot,
og måske kan Rebekka have begyndt at klage og harmes
på grund af ulykken og de mange forandringer, de var udsat for. Hun har vel sagt: Hvem kan i længden tåle og udholde dette, så længe at flakke uvis omkring uden at have
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nogen fast bolig? For skønt dette er timelige ting, anfægtes
dog alligevel troen stærkt deraf.
Derfor tænker jeg, at Isak næsten er blevet træt af så
stor og megen ulykke, og at Rebekka også har knurret, ligesom Tobits hustru bebrejdede ham hans almisse i Tobits
Bog 2, 14: hvor er dine almisser og dine retfærdige gerninger? Sådan tænker jeg, at også Rebekka og Isak her er
blevet trætte, og at dette er taget til ved tjenernes klage og
skrig. Derfor trøster Herren ham og hele hans husstand og
siger: frygt ikke, hvoraf der følger, at Isak vel har været
frygtsom og bange og hans tro anfægtet. For Djævelen plejer at udmatte de gudfrygtige, ikke alene med anfægtelsernes storhed og vægt, men også derved, at han bestandig
holder på, angriber dem uden ophør og ingen ro lader dem.
Derfor siger nu Gud til ham: min kære Isak, vær du stærk
og frygt ikke; og sådan oprejser og vederkvæger han ham,
fordi han var ganske træt i ånden. Men det gør han med en
såre skøn trøst, nemlig med udødelighedens åbenbarelse,
og siger: Du skal leve, skal leve i evighed; for jeg er din
fader Abrahams Gud; han lever, derfor skal også du leve.
Disse ord skal man flittig mærke; for Gud taler ikke
forgæves. Han siger først: jeg er med dig, om end på en
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skjult og hemmelig måde. Ja, kunne Isak sige, men jeg fornemmer det dog ikke; du står langt borte fra mig; de andre
er glade, springer og jubler; dem er du nær.
Sådan roser muslimerne sig nu til dags meget af, at
Gud står på deres side og holder med dem; at de af Gud er
blevet velsignet med så mange sejre og så stor rigdom. For
de har en stor, rig velsignelse af Gud. Imidlertid ser det ud
som om Djævelen er de kristne nær; for de fanges og myrdes ynkelig af muslimerne; mens Gud er langt borte fra
dem. Hos de ugudelige er Djævelen død, og, som det synes, hersker Gud alene blandt dem. Men i virkeligheden er
han såre langt fra dem, og de er, som der står i profeten
Jeremias 46, 20, som fedede kalve på den dag, da de skal
slagtes og ofres. Netop sådan skal det også gå muslimerne
og paven, om de end forklarer sit held i alle sine foretagender derhen, at det er tegn på Guds nåde, men ikke på
hans vrede.
Men du derimod, når Gud prøver og hudstryger dig, så
tro og lad dig nøje med det ord, som du har, når Gud siger
i Sl 91, 15: Jeg er hos ham i nød, jeg vil fri ham, ikke alene
af nøden, men også af død, sygdom, skam og skændsel
osv.; jeg vil sørge for dig. Dette ser vistnok ikke øjnene,
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heller ikke kan man tage og føle derpå; men for de troende
er alle ting mulige.
Og hvad der nu på dette sted er sagt patriarken Isak,
det samme siges også os, når nemlig Gud siger: jeg er med
dig og vil holde, hvad jeg har forjættet; du skal af mig have
i vente ikke alene legemlige, men også evige gaver. Ja,
kunne Isak sige, men jeg ser jo det modsatte; det ser ud,
som om du forbander mig; jeg må næsten dø af tørst tilligemed min hustru, mine børn og hele mit tyende; er det en
guddommelig velsignelse? Da svarer Gud og siger: frygt
ikke; du skal ikke dø af tørst. Og fremdeles siger han: jeg
vil forøge dit afkom for min tjener Abrahams skyld; jeg vil
ikke alene nu mangfoldiggøre dig, men også dit afkom og
dine efterkommere.
Dette er en gentagelse af velsignelsen med en forøgelse af den, hvorved han styrker ham og gør ham sikker
på det evige liv og udødeligheden. Men hvorfor siger han:
for min tjener Abrahams skyld, og ikke for Isaks skyld?
Svar: han vil derved prise hans fader Abrahams eksempel
og foreholde ham det til efterfølgelse. Som om han ville
sige: skønt du ikke har fortjent, at jeg skulle tale med dig,
så vil jeg dog gøre det for din fader Abrahams skyld, som
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jeg har så såre kær. Dette er en såre liflig trøst og langt
bedre, end om han ikke havde anført Abrahams eksempel
og kun havde sagt: for din skyld, Isak, vil jeg mangfoldiggøre dit afkom osv. Og dette er den sidste forjættelse, med
hvilken Isak opretholdt og trøstede sig lige til sit livs ende.
Derfor bygger han et alter der og forblev lige til sin
død i Be’ersheba og blev begravet i den hule, som omtales
i 23, 17. Men han byggede der et alter, ikke for ofringer,
men for ordets forkyndelses skyld. For på alle steder, hvor
der omtales, at de oprejste altre og byggede telte, der menes der, at de på sådanne steder byggede en kirke, hvor
folk kom sammen, og at man der lærte, hørte Guds ord,
bad, priste Gud og ofrede til ham. Sådan er også vore kirker sådanne steder, hvor man kommer sammen til bøn og
for at love og prise Gud. For et alter er ikke et sted i huset,
men i kirken, og de gerninger, som man skal forrette i kirken, er, at man lærer Guds ord, dertil priser og takker Gud
osv.
Der holdt nu Isak mange skønne prædikener i henved
halvfjerds eller firs år; der prædikede han om treenighedens hemmelighed, om Kristi menneskevorden, om udødeligheden og om alle de stykker, som nu til dags læses og
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læres i evangeliet. Her var der vel en skøn kirke, opbygget
under et eller andet træ, hvorhen han, hans tjenere og naboer trindt omkring kom sammen. Den havde jeg sandelig
gerne villet se; for den var ikke smykket med guld, sølv
eller ædelsten; men Gud talte der med levende røst. Bygningen selv var heller ikke kostelig at se til, men forfærdiget af træ. Men af den grund var den herlig og stor, fordi
der ved den boede en herlig, stor profet og en profetinde
Rebekka, desuden også mange hellige mennesker af hans
husstand, som kom til Isak, når han lærte og prædikede,
og hørte på ham med stor ærefrygt og ærbødighed og takkede Gud for denne lærer og præst.
Sådan gør nu Moses: Efter at han har udført de legemlige og ydre ting, som tjener til legemets ophold, hvori der
dog er mange skønne eksempler på tro, kærlighed, håb,
ydmyghed og tålmodighed, tilføjer han nu også til historien de stykker og gerninger, som henhører til religionen
og trossagerne, som forjættelserne, prædikenerne, hvordan de priste Gud og sang åndelige salmer, hvormed de
hellige bestyrkede hinanden i troen og trøstede hinanden i
nøden. For det er det øjemed, hvortil alle prædikener og
hele den himmelske lære skal tjene, at troen må forøges.
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Forjættelsen om Guds nåde prises, udbredes og indplantes
i menneskenes hjerter, desuden at tålmodigheden og andre
troens frugter må forøges.
Vi fastholder på dette sted den almindelige forskel
mellem at påkalde Herrens navn og at påkalde i Herrens
navn; for det første betyder at påkalde eller bede, som Sl
50, 15: kald på mig på nødens dag osv. At påkalde i Herrens navn betyder derimod så meget som at prædike i Herrens navn, som ovenfor i 4, 26: da begyndte man at påkalde i Herrens navn. Det hebraiske ord karah betyder
egentlig at råbe, kalde; på latin vocare, appellare; dernæst
læse af en bog, prædike; undertiden betyder det vel også
at møde. Og jeg tror, at Muhammed derfor har givet sin
bog navnet Koranen, fordi det er en lærebog, hvori hans
lære er sammenfattet, og ligesom hans bibel, ligesom paven taler om sine dekretaler. Derfor forstår vi ordet på
dette sted sådan, at lære eller forelæse noget i den offentlige prædiken, hvis de ellers havde bøger.
Men tillige beskrives her også, hvad det var for en prædiken, nemlig at han prædikede i Herrens navn, at man
prædikede om vor herre Gud; det var en lære om Gud. Det
var ikke en løs unyttig prædiken om menneskelærdomme,
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sådan som pavens lære er; men det var en ret, sand og ren
lære, som purt og rent lærte om Gud og hans navn efter
forjættelsen, for at troen derved skulle øves, hvilket er en
gerning efter den første tavle.
Dernæst, i den anden tavle, var læren også om gode
gerninger. For vi har to slags lære: Den ene er om de guddommelige forjættelser, som henhører i den første tavle,
når Gud taler med os og forjætter os, at han vil være vor
Gud, for at vi deraf skal fatte tro, kærlighed og håb til Gud;
og denne lære er såre omfattende og går gennem alle gerninger. Den anden del af læren er om gode gerninger og
troens frugter. Sådan er dette de fornemste stykker af den
kristne lære, forjættelsen og loven.
For det tredje kommer dertil også ceremonierne, som
omskærelsen, hvilken Isak havde af Gud; denne foredrog
han også for sine tilhørere. Og uden tvivl var han en såre
ren lærer, som flittig lærte og underviste Guds kirke i troens og sandhedens ord.
Og dette kunne han med rette gøre i fredens tid. For
når man ikke har fred og ro, da er det ikke tid, heller ikke
har man sted til at bygge telte eller oprejse altre; heller ikke
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kunne folk da undervises, og hverken det huslige eller borgerlige liv kan da ret forvaltes; for dertil må der et stille
sted og en fredelig tid. Men på anfægtelsens tid skal vi
bruge det, som vi har lært i freden. Sådan gjorde Isak: når
han ser, at han har fred og ro af Guds nåde, er han ikke
dorsk og doven, lader sig ikke fordærve ved lediggang, beflitter sig ikke på at samle meget guld og gods, men bruger
tiden sådan, at han i roens tid havde allermest at stræbe
med; for han forstår det sådan, at roen er ham givet i den
hensigt, at menigheden i den skal læres og undervises for
efterkommernes skyld.
Sådan skal også vi bære os ad, mens derimod munkene
og præsterne er dovne skælme og kun fråser og svirer, idet
de nyder fred og gode dage, rehobot og overflod på alle
ting, men misbruger alle disse ting skammelig, idet de derved stedse kun lever i sus og dus, driver sin vellyst og alle
slags djævelsk synd og skam, da jo dog kejsere og konger
ikke i denne hensigt har tillagt kirkerne store skatte, men
for at man derved skulle fremme de gerninger, som henhører til gudfrygtighed. Når du sådan har fred og ro, skal
du, ligesom Isak gjorde, bruge dem sådan, at gudstjenesten

338

kan forbedres og stedse mere udbredes. Sådan skulle præsterne læse og lære Den Hellige Skrift, så de dernæst selv
kunne undervise også andre om religionen; de skulle bede,
tjene alteret og prædike i Herrens navn.
v26. Men Abimelek kom til ham fra Gerar sammen med sin rådgiver Akuzzat og sin hærfører Pikol.

Denne fortælling ligner så meget den ovenfor i kap. 21, at
det næsten ser ud til at være én og samme historie. For der
tviste Abimelek og Abraham også om brønden, og
Abimelek undskylder sig med, at han intet vidste derom,
og at brønden var blevet frataget Abraham uden hans vidende; men denne beretning er noget tydeligere, og forklarer den foregående; for der tilføjes den nærmere bestemmelse, at der var mange brønde.
Men dette tjener nu også til Isaks trøst. For Gud har
allerede oprejst ham med forjættelsen og har givet ham
fred og ro, så han i tryghed kunne opbygge alteret og teltet.
Denne ro bruger han nu sådan, at han alligevel ikke har ro
og gode dage derved og vil leve i lediggang, men til at
gøre, hvad der sømmer sig at gøre for en Guds præst og
profet; han arbejder i ordet og læren, er duelig og ivrig til
at forvalte læreembedet; derfor følger nu en forøgelse af
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trøsten, nemlig at Abimelek selv, som forhen havde fordrevet ham, af sig selv og frivillig slutter fred og forbund
med ham. Men jeg er fuldkommet vis på, at denne
Abimelek var søn af ham, som omtales ovenfor; men han
er listigere end sin fader; for han fordriver Isak og anstiller
sig dog, som om han intet, vidste deraf, at hans tjenere
havde taget Isaks brønde.
Derfor må man først erkende, at det er en Guds velgerning og nåde, ved hvilken Isak forsones med kongen. For
sådan siger Salomo i Ordsp 16, 7: når Herren har behag i
en mands veje, da gør han, at også hans fjender holder
fred med ham.
Dernæst bevises det klart ved dette eksempel, hvilken
stor kraft tålmodigheden har til at blødgøre menneskenes
hjerter; for den er en almægtig kraft, der kan gøre en fjende
til den allerbedste ven. Denne Abimelek, som forhen var
Isak yderst fjendsk, som ikke engang kunne tåle ham i sit
rige, han kommer nu af sig selv, ubuden, med sine fyrster
og andre store herrer, igen til Isak, ikke med den simple
pøbel, men med Akuzzat, sin ven, og Pikol, sin stridshøvedsmand, tilbyder ham fred og begærer at holde venskab
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med Isak, og lover ham sikkerhed og alle slags velgerninger, hvormed de vil tjene ham. Dette er en stor velgerning
og ære, hvormed Gud benåder Isak, så han rigelig må have
trøst, fred, beskyttelse og beskærmelse, ikke alene af kongen, der nu ikke længere hører på bagvaskerne og de onde,
falske hyrder, men han får også de øverste og fornemste i
riget til venner, så han nu er tryg og sikker nok, uden al
fare.
Dette kommer alt sammen deraf, at Isak forblev tålmodig og ikke hørte op med at gøre de utaknemlige godt,
så han selv ikke blev værre ved de andres utaknemlighed
og ondskab. Ligesom et vinbjerg eller et figentræ aldrig
bliver til nogen tornehæk, selv om man sønderriver det og
omgås ilde dermed, men alligevel forbliver et godt træ, sådan var Isak også ligesom et træ, der er plantet ved bække,
som giver frugt i sin tid, Sl 1, 3. For ved at være så tålmodig og bære den uret, som møder ham, åbner han naboernes øjne, bevæger og blødgør deres hjerter, så de erkender
og bekender den synd, som de havde begået mod ham, og
tænker, hvor stor vold og uret de havde tilføjet ham, hvor
meget og hvor urimelig han hidtil havde måttet lide af dem
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uden nogen egen skyld, eller uden sin fromme, ærbare hustrus og sine folks skyld, hos hvilke alle de til enhver tid
havde mærket særlig venlighed, mildhed og gæstfrihed, ligesom de også hos hans tjenere og piger havde set, at de
havde gode skikke og var ret og vel underviste og lærte;
derfor erkender de, at Gud er nærværende med sin velsignelse hos et sådant hæderligt og gudfrygtigt hus. Sådan
bringer Isaks tålmodighed og venlighed fjenderne til bod
og selverkendelse, så de nu revser sig selv og giver sig
skylden for at have fordrevet den fromme, hellige mand
og hans hus.
Og sådan stemmer dette smukt overens med Paulus’
ord i Rom 12, 20, som han har taget fra Ordsp 25, 21: hvis
din fjende sulter, giv ham mad; hvis han tørster, giv ham
drikke; for når du gør det, samler du gloende kul på hans
hoved. For hvor forbitret et menneskes hjerte end er, så
kan det dog blødgøres og forsones, hvis det ikke er ganske
forhærdet og forstokket i sin ondskab, sådan som Faraos
hjerte var. Men hvis det af menneskelig svaghed eller uvidenhed, eller ved falsk angivelse af andre folk, eller også
af retfærdige årsager er bragt i vrede, kan det dog sådan
blødgøres ved velgerning og tålmodighed, at det optændes
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mod sig selv og erkender hans godhed og venlighed, som
det holder for sin fjende, revser sig selv og tænker: hvorfor
har du dog krænket denne fromme mand og gjort ham
skade? Hvorfor har du forfulgt ham, som er så uskyldig?
Det er kullene, som sættes i glød og begynde at brænde
ved sådan tålmodighed, venlighed og velgerning.
På denne måde bevæger og overvinder Isak også kongen, idet han forbliver i tro, håb og kærlighed og er gæstfri,
så han ikke alene blev forsonet og forligt med ham, men
derved også omvendes til den sande gudsdyrkelse og den
rette gudserkendelse. For uden tvivl hørte han prædikenerne og gik til Isaks telte for at lære Guds ord af ham.
Sådan vandt Gud kongen og mange andre mennesker ved
det ord, som Isak lærte, og bragte dem til den rette erkendelse. For han har givet os sit ord, ikke alene for vor, men
også for andres skyld, nemlig for at vi skal meddele andre
folk det.
På denne måde udbredes den behagelige lugt både af
Isaks rene, sunde lære og af hans uskyldige liv hos kongen
og fyrsterne, så de vel sagde: ak hvorfor fordrev vi dog
denne fromme, hellige mand, som både lærer ret og herlig
og dertil fører et helligt liv; hvis hustru er en såre from
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kone, dertil velgørende, mild og prydet med alle slags dyder! Og sådan blev menneskenes hjerter omvendt i hele
riget og nabolaget. Vær derfor tålmodig, hvem du end er,
som lider vold og uret af andre folk, og bi på Herren! For
alt dette ledes og styres af Gud, mens Isak sidder stille og
slet ikke foretager sig noget mod kongen, heller ikke slutter noget forlig med ham; for han lider kun med tålmodighed og i stilhed, hvad der var ham påbudt; han prædiker,
opslår et telt og indprenter flittigt ordet.
Sådan er også vi nu stille, strider ikke; men der er kommet mange til os, også af fjenderne og er blevet omvendt,
hvortil jeg hverken havde tvunget dem eller nogensinde
tænkt derpå. Derfor er dette en såre skøn trøst, der smukt
rimer sig med Salomos ord i Præd 7, 8: Hellere langmodig
end hovmodig. Derfor lad også os vænne vore hjerter til at
være tålmodige og stedse blive ved med at udrette vor gerning, revse lasterne og stedse flittig drive på ordet. Så skal
vore naboer og fjender høre det, og Kristi gode duft vil
komme til dem, gribe dem og drage dem til, ligesom
Abimelek her af sig selv kommer til Isak og bliver en hellig konge, ligesom også hans fader var, skønt han ikke var
omskåret.

344

For omskærelsen angår ikke hedningerne, men henhører kun til Abrahams hus, hans efterkommere og folk, dem
alene er den påbudt, som er Abrahams folk. Men at jøderne også omskar proselytterne, deri gjorde de ikke ret;
for de havde intet bud eller befaling derom. For også på
omskærelsens tid blev mange hedninger salige, alene ved
Abrahams hus, hvori ordet, den sande religion og Guds
alter var; hvor man hørte ordet i Herrens navn og hvor
forjættelsens ord: ved dit afkom lød. Men af den grund gav
Gud Abrahams hus omskærelsen, for at hans efterkommere skulle være kendelige og det sted kendeligt, hvor
Guds ord og den herre Kristus kunne findes også af hedningerne. Men i 1 Mos 22, 18 siger han ikke: i dit afkom
skal alle folk omskæres, men velsignes. Derfor kunne de få
velsignelsen uden omskærelse.
Sådan er hele denne tildragelse en bekræftelse på den
trøst, som Guds kirke også må have. For den må have beskyttelse og herberg i dette liv. Derfor bliver Abimelek
ved ordet atter bragt til at tage sig af en konges fornemste
og højeste embede, som er at håndhæve loven, opretholde
freden, dertil også øve og overholde retfærdighed og dom;
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men især skal han opretholde gudstjenesten, beskytte profeter og lærere, ernære og opretholde Isak, så Guds erkendelse må forblive i hans land.
Det er menneskers allerhøjeste og herligste gerning,
som fylder hjerterne med sand glæde, dertil også med nåde
hos Gud og mennesker, som også David er glad derover,
når han i Sl 60, 8 siger: Med jubel vil jeg udstykke Sikems
land og udmåle Sukkots dal. Men hvorfor? Svar: Gud har
talt i sin helligdom. Det vil sige: vi hører i mit rige Guds
ord; Guds kirke har i mit land sit telt, gudstjeneste, præster
osv. Derfor er det kongens fornemste og ret kongelige gerning, at han håndhæver ordet og gør, at dette også kan gå
i arv til efterkommerne og udbredes hos dem.
Men af sådanne konger og fyrster findes der såre få. For
den største del af konger og fyrster i verden hader og forfølger altid ordet, ødelægger kirkerne og plager de gudfrygtige. Derfor foreholdes dette os til eksempel og til
trøst, at Gud af de fyrsters store antal, som er ordets fjender, udvælger en og anden, som antager sig kirken, elsker
og lærer Guds ord. Sådan døbes Abimelek i Helligånden
og omskæres med åndelig omskærelse og tror på den Gud,
om hvem der læres og prædikes i Isaks hus; han bliver en
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discipel, en ven og beskytter af Isak. For det er de gudfrygtiges velsignelse, som Gud har forjættet, som der står
i 1 Sam 2, 30: Dem, som ærer mig, vil jeg ære.
Hebræerne strides om ordet akuzzat, om det er et egennavn på en mand eller et fællesnavn? Hieronymus mener,
at det er et fællesnavn, et samlingsord, og at det ikke skal
betyde et menneske alene, men en hel hob gode venner,
som stod om kongen og kom med ham. Det hebraiske ord
akuz betyder at gribe, sådan som gode venner plejer at
gribe hinandens hænder, holde hinanden derved og yde
hinanden hjælp og håndsrækning, så dette skulle være meningen: Abimelek kom og med ham en hel hob af hans
venner, som holdt hinanden ved hænderne sådan som en
stor skare folk; det er, Abimelek kom til Isak med sine
gode venners flok, som var enten i landet eller uden for
landet. For uden tvivl kom mange af naboerne omkring,
som ikke henhørte til Abimeleks rige, men var deres slægtninge eller gode venner, til Isaks hus. Til alle disse kom
Kristi liflige duft, så de formanede hinanden og sagde:
kom, lad os gå hen til den hellige mand, lad os høre hans
prædiken!
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Men her kan man se, hvor nyttig en profet er i verden,
som Kristi ord viser i Joh 15, 16, hvor han siger til sine
disciple: Jeg har udvalgt jer og sat jer, at I skal gå hen og
bære frugt, og jeres frugt skal blive ved. For her kommer
de store herrer og fyrster i riget til Isak tilligemed sin familie, slægt og venner. En sådan stor anseelse har han hos
dem, og sådan krones og belønnes den hellige mands tålmodighed, fordi han overvandt det onde med det gode, efter Paulus’ lære i Rom 12, 21.
v27–31. Isak sagde til dem: »Hvorfor kommer I til mig, når I
hader mig og har jaget mig væk?« De svarede: »Jo, vi har set,
at Herren er med dig, så vi foreslår et edsforbund mellem os og
dig. Vi vil slutte en pagt med dig: Du må aldrig gøre os noget
ondt, ligesom vi aldrig har gjort dig fortræd, men kun har behandlet dig godt og ladet dig drage bort i fred. Du er nu engang
Herrens velsignede!« Isak holdt et festmåltid for dem, og de
spiste og drak. Næste morgen aflagde de ed til hinanden. Isak
tog afsked med dem, og de drog fra ham i fred.

Isak revser dem og foreholder dem deres synd, hvormed
de havde krænket og fortørnet ham og hans hus. Af denne
irettesættelse kan man hente en sådan lære, som tjener til
at fremme gode skikke, nemlig at man skal leve sådan i
tro, gudfrygtighed og tålmodighed, at vi dog alligevel ikke
smigrer de høje herrer og ikke tilhyller eller skjuler deres
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synder. For sker det, da besværer og betynger vi os med
fremmede synder. De gamle skal man vistnok ikke revse
med bitterhed, men formane dem, så den unge ikke skal
være stolt mod den gamle, som der står i Es 3, 5, og nu i
vor tid indsniger sådanne onde, fordærvede skikke sig efterhånden; men der skal være forskel mellem den øverste
og nederste, mellem forældre og børn. Faderen er nødvendigvis mere og større end sønnen; derfor skal sønnen ingenlunde opføre sig sådan mod Faderen, som Faderen opfører sig mod sønnen, og Guds ord siger i 3 Mos 19, 32:
Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle.
Sådan lægger Isak ikke dække på kongens og hans
venners synder; han hykler ikke for dem, men irettesætter
dem med tilbørlig ærbødighed og siger: hvorfor kommer I
til mig, når I dog har hadet mig? Véd I ikke, at I har syndet? Hvorfor har I drevet mig bort fra jer? Vistnok vil jeg
ikke vægre mig for at tale med jer, men jeg véd, at I er
fulde af had og avind.
Sådan skal man ikke retfærdiggøre synden; heller ikke
skal man rose den, som har syndet; men er det en gammel,
som har begået en synd, skal man venlig formane ham.
Når sådan sønnen vil irettesætte sine forældre for nogen
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synd, skal han sige: min kære fader, min kære moder, dette
synes ikke at kunne anstå fromme hæderlige folk vel. En
gammel mand anstår det såre ilde, at han driver horeri, ægteskabsbrud eller anden lignende synd og skam. Men en
profet tilkommer det undertiden at straffe noget hårdere og
skarpere, som vi her kan se af Isaks eksempel.
Men fordi kongen med sine venner ser, at straffen er
rimelig og retfærdig, bekender de sin synd og kalder ham
Herrens velsignede. Som om de ville sige: vi erkender, at
vi har gjort uret, idet vi har hadet dig ubegrundet; for vi
vidste ikke, at du var en Herrens velsignede. Vistnok har
vi set, at du voksede og tog til; men vi har ikke tænkt, at
man måtte tilskrive den guddommelige velsignelse dette;
men nu er vore øjne, dertil vore hjerter og ører åbnede, og
vi erkender gerne, at vi har fornærmet og forjaget dig uden
grund.
De undskylder og nægter vistnok ikke synden; men de
formilder den noget; dog bekender de tilstrækkelig, at de
har skyld, idet de siger: vi ser klart, at Herren er med dig.
Sådan sammenfatter de bekendelsen af sin synd og erkendelsen af Guds godhed og nåde mod Isak; for han er endnu
af den mening, at de ikke var forsonlige mod ham, men
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fremdeles hans fjender. Derfor siger Abimelek: vi er nu
ikke længere uvenlige imod dig, al den stund vi nu klart
ser, at Gud er med dig. Og vi vil også være med dig i én
kirkes og én tros samfund, vil erkende og ære din Gud;
derfor skal der være en ed mellem dig og os. For skønt vi
ikke er omskårne, så vil vi dog lære den sande tro af dig,
og vil være delagtige i den timelige fred og samfund med
dig; vær du kun vor ven og gør os ingen skade; vi vil aldrig
fornærme dig, ligesom vi jo heller ikke indtil nu har gjort
dig andet end godt.
Sådan undskylder Abimelek sig så meget som han kan.
Vistnok har han ikke berøvet Isak hans ejendom, har ikke
frataget ham noget med magt, så denne formildelse synes
at være rimelig og ret; men dog var hans hjerte sådan blevet forbitret ved hans tjenere, at han bød Isak forlade landet. Før, siger Abimelek, så længe du var fremmed i vort
land, lod vi dig fare i fred, gjorde dig intet ondt, og om end
hyrderne fratog dig brøndene, så er dog denne uret og
skade rigelig blevet erstattet dig ved Guds velsignelse.
Derfor beder vi dig, at du vil tilgive os, hvad sket er.
Dette er kong Abimeleks ydmygelse og omvendelse;
Isak derimod kives heller ikke, pukker eller trodser ikke i
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nogen måde, men glæder sig i kongens og hans venners
gode vilje og tilbereder et måltid, så at eden, freden og sikkerheden mellem dem må være vis og fast. Og efter at
være blevet prøvet, bliver nu Isak sådan ophøjet over dem,
som forhen havde hadet og forfulgt ham.
v32-33. Samme dag kom Isaks folk og fortalte ham om en
brønd, de havde gravet; de sagde: »Vi har fundet vand.« Han
kaldte den Shib'a. Derfor hedder byen den dag i dag Be'ersheba.

Her kommer endnu en anden velsignelse. Efter at han har
sluttet fred med Abimelek, giver Gud ham en ny brønd.
Ved dette eksempel formanes vi til at vente på den trøst,
som kommer efter trængslen. For denne veksling vedvarer
bestandig i de helliges liv, at der på trængslen følger trøst
og atter på trøsten en anden trængsel; men så længe Gud
lever, er det vist, at også vi skal leve. For ingen af os lever
for sig selv, og ingen dør for sig selv; for både, hvis vi
lever, lever vi for Herren, og hvis vi dør, dør vi for Herren,
siger Paulus i Rom 14, 7. Det være nu dag eller nat, kors
eller glæde, alt er Guds; ingen er syg for sig selv, men for
Herren; den, der sover, sover for Herren; den der spiser,
spiser for Herren, alt er godt, når du hører Guds ord.
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Om det hebraiske ord saba er talt ovenfor i kap. 21,
nemlig at det har en dobbelt betydning, nemlig tallet syv,
og en ed; og det latinske ord septem synes at være kommet
af det hebraiske, ligesom også ordet syv på vort sprog. Hieronymus vil, at man på dette sted skal oversætte det med
fylde; for det kan saba også betyde, så det her skulle betyde "fyldens brønd, " den fulde brønd. Men hebræernes
rabbinere holder hårdt på, at man skal forklare det efter
dets egentlige betydning, så det betyder "edens brønd, " og
det synes også jeg bedre om. Sådan blev den også ovenfor
kaldt edsbrønden, hvilket navn man også har givet en
brønd i Erfurt.
Til sidst skulle man på dette sted også undersøge den
hemmelige betydning af brøndene. Men jeg har ikke så
stor lyst dertil, som Origenes og Hieronymus. Jeg bryder
mig ikke derom, uden for så vidt det kan tjene til at pryde
historiens mening, som man udleder af den ligefremme
beretning. Der er allegorierne eller den hemmelighedsfulde udtydning ligesom blomster, som strøs inde imellem
beretningens ligefremme mening; men man kan intet bevise dermed, som også Augustin har sagt om talefigurerne.
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Men hvis nogen endelig ville have en hemmelighedsfuld udtydning, kunne han forklare de tre brønde om de tre
hovedstykker i Den Hellige Skrift, nemlig loven, profeterne og evangeliet. For loven er Esek, det er, som man
også kan sige på vort sprog, eddike; ja, i sjælen eller samvittigheden er den eddike; for loven virker kun vrede, Rom
4, 15. Profeterne er Sitna; for når de driver på loven, så
viser sig Guds vrede og fjendskab, ikke som om dette
skulle komme af loven, men for filistrenes skyld; af det
gode bliver noget ondt. Men evangeliet er rechobot; når
det udbredes i al verden, udvider det samvittighederne og
bringer dem trøst. Dette må nu være den hemmelige udtydning af denne tekst; den, der vil, kan nu bruge den.
v34-35. Da Esau var fyrre år, giftede han sig med hittitten Be'eris datter Judit og med hittitten Elons datter Basemat. Det
voldte Isak og Rebekka stor sorg.

Dette er eksempler hos de hellige patriarker, hvoraf vi ikke
alene ser, hvilken herlig tro de havde, men også, hvor højt
de beflittede sig på at øve kærlighedens og tålmodighedens gerninger og alle slags dyder. Hidtil har vi set, hvor
megen tung trængsel Isak led, idet han plagedes med anfægtelse af de fremmede; hvordan han drog omkring
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blandt hedningerne som en fremmed, og at disse hedninger, om de end ikke åbenlyst var hans fjender, dog efterstræbte ham hemmelig, med hemmeligt fjendskab og bittert had, og derved voldte ham megen møje og besvær. Og
det var dog endnu ydre anfægtelser.
Men her følger nu begyndelsen på en langt grueligere
ulykke, efter at han har overvundet al anfægtelse, hvormed
han tillige med hustru, børn og tjenestefolk hårdt var blevet plaget, og hvoraf han lærte fuldkommen tålmodighed,
og efter at de hedninger, blandt hvilke han boede, nu også
var blevet forsonede med ham og Guds kirke i fred og ro
voksede og tiltog, sådan at der stedse strømmede flere og
flere tilhørere til; desuden var han også blevet benådet
med legemlig velsignelse. For Gud giver ham fuldt op af
jordens grøde, dertil skønne, lystelige brønde og al slags
nødtørft; kort sagt, han har fred og ro, fuldt op af alt.
Men nu begynder anfægtelserne i hans hus, som er
langt tungere, end de foregående var. Kort sagt, nu kommer lutter ingefær, peber, gift og galde, jammer og hjertesorg, nu da han er gammel og håber, at anfægtelserne
skulle tage ende, al den stund han var blevet mat og udtrættet af så megen jammer og elendighed, som han havde
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lidt. For han er nu næsten hundrede år gammel, som man
kan slutte deraf, at Esau og Jakob blev født, da Isak var
tres år, og Esau tager en hustru, da han var fyrre år gammel; derfor var Isak nu hundrede år gammel. Denne gamle
mand plages og tugtes nu på ny med tung anfægtelse i sit
eget hus, så nu, da det lader til, at al ulykke er forbi og
overvunden, begynder først et nyt kors og ny angst.
Men eftersom det plejer at gå os på samme måde, skal
vi komme i hu, at dette er skrevet os til eksempel, så vi
skal se, på hvor mange måder og hvor hårdt Gud i dette
elendige liv plejer at prøve sine hellige, som han har givet
ordet og forjættet det evige liv, sådan at Paulus' ord i ApG
14, 22 er sandt: Igennem mange trængsler skal vi gå ind i
Guds rige.
For sådan lider Isak megen tung ulykke i sit hus fra sin
alders hundrede år til han er hundred og firs. Alt dette
måtte han tåle og gå igennem, indtil Josef, hans søn Jakobs
søn, blev jaget ned til Egypten. For i det samme år eller
omtrent på den tid døde han. Og al den jammer, som følger
med Jakob, hans søn, den så og led han; ligeledes med
Esau, som skilte sig fra ham; med Dina, som blev voldtaget; med Ruben, som besteg sin faders seng. Disse mange,
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store og tunge anfægtelser, hvormed han plagedes i disse
firs år, måtte til sidst fortære hans kraft.
Derfor er disse patriarker sande hellige, og når vi sammenligner os med dem, er vi slet intet; ja alle biskopper,
martyrer og apostle har forundret sig over dem og tænkt:
vi er vistnok i den første række og må lide meget; men det
er alt sammen intet, mod patriarkernes anfægtelser at
regne; og derfor har de også æret dem sådan, at de har
skammet sig over sig selv i sammenligning med patriarkerne. For en martyr slipper dog med én eller en halv ond
time; men her er der ingen ende på anfægtelse, møjsommelighed og daglig jammer. For, du kære Gud, hvad er
dog det for en stor jammer og elendighed, at han i hele firs
år måtte se på sådan ulykke i sit hus og finde sig i den med
stor smerte. Og det var ingen almindelig jammer og
ulykke, men den højeste jammer og elendighed.
Men ingen er så veltalende, at han tilstrækkelig kan
udsige Isaks tålmodighed, ligesom også Abrahams og Jakobs tålmodighed højlig prises. Deraf kan man tilstrækkelig se, at disse tre patriarker var Gud ganske særlig kære,
og at de derfor også vel fortjene navn af patriarker og de
allerhelligste martyrer. Og vi kunne med rimelighed godt
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blandt alle andre hellige ligesom kalde dem en treenighed
af hellige så at sige; for de har hverken ladet sig overvinde
ved anfægtelsernes storhed eller mængde eller deres bestandige vedvaren; men de har med kækt mod mandig og
ridderlig overvundet alle disse anfægtelser og triumferet
over dem. Ved enden, på den yderste dag, skal vi se en
sådan sejrs ære; indtil da må vi nogenlunde betænke og
betragte den.
Men for papisterne er alt dette ganske skjult, blot på
grund af den ene forargelse, at de var ægtemænd, havde
hustru og børn, ikke levede i ugift stand. For det alene var
hellighed i pavedømmet, når en levede i ugift stand; derfor
kunne de ikke se disse skønne lys, ja de allerskønneste dyders sol og måne, hos de hellige patriarker.
Derfor har vi ikke alene den lærdom deraf, at vi skal
følge disse patriarkernes eksempler, men også blive skamrøde og skamme os over, hvor aldeles intet vi er imod disse
patriarker at regne. For her må vi skamme os og sige, at
Augustin og Ambrosius intet er; vistnok havde disse sine
gaver, men med disse hellige fædre kunne de ikke engang
sammenlignes, som altid har været Gud lydige med så stor
tålmodighed og ydmyghed. Derfor siger Gud ikke uden
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grund, at han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, 2 Mos
3, 6.
Så lad os da nu kort betragte denne anfægtelse, som
Isak fik i sit hus. Esau var fyrre år gammel, siger teksten,
og han tog to hustruer, som voldte Isak og Rebekka stor
sorg. Dette såre tunge kors har Moses beskrevet med korte
ord. Han angiver Esaus alder; på den tid nemlig tog de hustruer noget tidligere end før Syndfloden; efter Syndfloden
var det skik og brug og også påbudt, at tage hustruer, når
man var henved fyrre år gammel.
Dernæst skriver også Moses, at Esau tog to hustruer,
som var fremmede eller hedninger, hvoraf vi kan slutte, at
han ikke ville drage til Syrien og tage en af sine slægtninge
til ægte, sådan som hans fader Isak havde gjort, og siden
også Jakob gør.
Det lader til, at Moses har villet antyde, at Esau sluttede pagt med hittitternes mænd og ynglinge, og for at
denne skulle være så meget kraftigere, tog deres søstre eller døtre til ægte, uagtet jo hedningerne for længst var fordømt af Gud, ligesom han ovenfor opregner disse syv folk
og fordømmer dem, når han siger i kap. 15, 16: amoritternes ondskab er endnu ikke fuldkommen, hvilket Esau uden
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tvivl vidste. Dog ikke som om Gud ganske havde forkastet
dem; for Juda, en af de tolv patriarker og Kristi stamfader
tog en kana’anæiske kvinde til ægte, Suah, og Thamar født
i horeri og blodskam Perez og Serah. Sådan fordømte Gud
disse hedninger, men udvalgte dog af disse fordømte folks
slægt nogle mødre.
Og det kan vel være, at det i begyndelsen ikke pinte
Isak så meget, at Esau tog hittitiske kvinder til hustruer og
det to på én gang. Han så måske, at dette var skik og brug
hos disse folk. Sådan havde også Abimelek mange hustruer, og i hele Østerland var den samme skik. Derfor mener jeg, at ingen af disse to grunde forbitrede og bedrøvede
Isaks og Rebekkas hjerte. Men sidenhen begyndte disse
såre hellige forældres kors og trængsel, da de måtte føre
disse sin søns to hustruer hjem i sit hus, og der af dem rejste sig al spektakel og alle slags krænkelser og trods.
Munkene i den ugifte stand kender intet til korset og
møjsommeligheden i det borgerlige liv. Men det var sandelig for begge forældre et såre hårdt og tungt kors, men
især for moderen, som indtil hun blev halvfems år med
stor, tung møje og arbejde bestred hele husstanden; men
nu, da hun er ganske afkræftet ved sin alder og de mange
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bekymringer, som hun havde ved husvæsenet, må hun
endnu tage disse to unge kvinder hjem i sit hus, ernære og
underholde dem af sit, så de blot piner og plager den gamle
svigermor, ødelægger alt i huset efter sit eget hoved og
vender op og ned på alting. For sådan siger Moses: de
voldte Isak og Rebekka stor sorg.
Men af hvad slags disse anfægtelser var, nævner Skriften ikke udtrykkelig, og jeg tænker, at forældrene ikke er
blevet fortørnede og forbitrede for nogen ringe sags skyld,
da der jo i det huslige liv plejer at indtræffe mange små
rivninger. For både Isak og Rebekka var vel øvede i at tåle
ulykke og trængsel og havde hos sig åndens sejr. Sådanne
folk lade sig jo ikke let fortørne.
Derfor må det have været en eller anden alvorlig og
stor årsag, og vi kunne vel nogenlunde få fat på den og
forstå den, når vi omhyggelig betragter De Ti Bud; de vil
vise, hvad der var årsag til anfægtelserne. Lad os dernæst
også sammenligne Hagars eksempel, om hvem der blev
fortalt ovenfor (kap. 16, 4.). For turde hun sætte sig op
imod sin frue og bedrøve hende, hvad mener du da vel, at
disse kvinder gjorde? For uden tvivl pralede de og sagde:
vi er den førstefødte søns hustruer, førstefødslen er vor.
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For Jakob var ganske foragtet og forkastet; Esau derimod
anså sig for præst og opførte sig sådan, som det sømmer
sig for en fyrste og den rette arving i kirken og i huset.
Derfor ville de fremmede kvinder heller ikke være tjenere,
men selv husmødre og have og beholde denne ære i huset,
som den førstefødte søns hustruer.
Denne ære og herlighed gjorde dem såre stolte og hovmodige; deraf kom det, at Isak og Rebekka måtte lide alle
slags urimelighed. Og hvordan skulle de vel have båret sig
anderledes ad, da der ovenfor blev sagt, at også Esau selv
havde dette væsen, at han pralede og havde et råt væsen?
Men med hvor stor stolthed tror du vel ikke han pralede
for sine hustruer og sagde: jeg er den førstefødte; arven
tilhører mig; jeg har de guddommelige forjættelser, som er
givet min fader; de tilhøre alle sammen mig efter guddommelig ret; jeg skal være fader til det kommende afkom; jeg
skal besidde landet. Og så ofte Isak prædikede for sit hus,
både om de åndelige og de legemlige forjættelser, så ofte
tillagde Esau sig dem og sagde: jeg er den førstefødte og
den retmæssige arving til denne forjættelse, og I er den
førstefødtes hustruer; I er de rette husmødre og fruer over
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hele landet; vore børn skal arve og besidde det; Jakob er
meget ringere end jeg, er foragtet og forstødt.
Dette er den ene synd og bitterhed, nemlig den store
hovmodighed hos de to kvinder Judit og Basemat, hvilken
hovmodighed disse to hellige ægtefolk måtte udholde. For
på denne måde sammenlignes Esaus og hans hustruers
hovmodighed ret med det foregående eksempel, Ismael
nemlig, i Abrahams hus, da denne også roste sig af, at han
var den førstefødte, som hans fader selv havde bevidnet.
Da blev Sara vred over, at han ville være arvingen og forstøde hendes søn Isak. Nej, siger hun, dette har Gud ikke
sagt, men: i Isak skal afkom kaldes efter dig. Skønt nu Ismael er den førstefødte efter kødet, så er han det dog ikke
efter ånden.
Netop sådan gik det nu også i dette hus. Esau og hans
hustruer roste sig af præstedømmet og regimentet, mens
Jakob derimod ikke skulle håbe eller vente på mere, end
at der skulle tilfalde ham en ringe del af arven eller en eller
anden ringe gave, som han skulle lade sig nøje med og
derpå forlade sin faders hus og drage ud i elendigheden;
Esau derimod, han skulle forblive i huset, være den rette
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idrætsmand, fyrste og præst og Kristi stamfader. Men ligesom Sara blev vred og utålmodig over Ismaels praleri,
sådan blev også Rebekka heftig vred og tænkte på midler
og veje til at lade Jakob beholde førstefødslen. Og det opnåede hun endelig også til sidst.
Men det varede dog endnu i næsten tredive år. For
først efter disses forløb trådte Jakob i sin faders sted og
blev arvingen både i legemlige og åndelige ting, og forbliver i sin faders hus; Esau forlod det med hustruer og børn.
Dette er vor herre Guds dom og hans særlige styrelse, der,
som jomfru Maria synger i Luk 1, 52, styrter de mægtige
fra deres troner og ophøjer de ringe. For han vil og kan
ikke tåle hovmodighed; ja, han forstøder og styrter for
hovmodighedens skyld dem, som han kort i forvejen har
sat på tronen og højt ophøjet; for han gør begge dele, han
oprejser de ringe og sætter dem på tronen, og nedstøder
dem sidenhen atter fra den.
Men hvorfor gør Gud det, og hvorfor handler han sådan mod sig selv? Svar: dem, som han har ophøjet, fordi
de var ringe, dem styrter han sidenhen ned, når de bliver
hovmodige. Og ingen kejser er så stormægtig og stærk, at
han ikke kan ydmyge ham; ja det er lettere for ham at
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styrte en stor hersker end for mig at dræbe en flue. For
sådan siger han til Saul i 1 Sam 15, 17: er det ikke sådan,
at da du var ringe i dine øjne, blev du Israels stammers
hoved? Men nu er du stolt og hovmodig og vil ikke adlyde
min røst; derfor nedstyrter jeg dig fra tronen.
Derfor, siger jeg, er det Guds gerning, at han ophøjer
de ringe og derimod styrter de hovmodige. Det bevidner
også alle folks historie. Han afsætter konger og indsætter
konger, siger Daniel i 2, 21. Så længe kongerne er ydmyge, beskytter han dem og opholder dem i deres rige;
men når de blive stolte og forfølge hans troende eller hellige, afsætter han dem.
Ismaels eksempel i 21, 9, er sandelig såre forfærdeligt;
for han fordrives for sin hovmodigheds skyld og berøves
førstefødslen, især hvad angår den åndelige forjættelse.
Sådan bliver også Esau stolt og hovmodig; derfor forkastes han og er ikke værd at være arving til Kana’ans land
og stamfader til Messias, som skulle regere i landet. Sådan
kom Isaks og Rebekkas forbitrelse af den første og anden
tavle. Af den første, for præstedømmets skyld; men af den
anden, for det verdslige regimentes skyld. For Esaus to hustruer pralede og sagde: vor mand skal have gudstjenesten
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og Guds menighed, og Kristus skal nedstamme fra ham. I
den første tavle skal han føre læreembedet, i den anden
skal han også forvalte regimentet. Det er den førstefødtes
ret, som han med stor stolthed pralede af.
Men ovenfor (kap. 25, 23.) er det modsatte blevet fastsat og besluttet i forjættelsen, når der siges: den ældre skal
tjene den yngre. For når Gud forjætter nåde og velsignelse,
sætter han sin forjættelse sådan, at han alligevel forbliver
Gud. Skal forjættelsen være og forblive fast, er det fornødent, at Gud også selv forbliver og erkendes som den, der
giver velsignelsen og forjætter. Men bliver jeg stolt og
hovmodig, så mister jeg forjættelsen. For forjættelsen udelukker hovmod og indeslutter i sig ydmyghed og Guds erkendelse, som giver forjættelsen.
Men Rebekka og Isak måtte bære og tåle denne bitterhed ligetil ind i det tredivte år. For så længe levede Jakob
uden hustru og blev også af tjenerne i huset foragtet og
forkastet i sammenligning med Esau, hvilket skaffede
hans moder en stor og retfærdig smerte. For hvad man i
almindelighed plejer at sige, at alle svigermødre plejer at
hade sine sønners hustruer, skal man ikke sige om denne
hellige kone, Rebekka. Det gælder her noget ganske andet;
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for hun er bekymret for Jakobs førstefødselsret, ligesom
også Sara var. Da kan man ikke tie stille, da kan man ikke
finde sig i nogen uret; her må man ikke afstå fra sin ret,
siden det er en guddommelig forjættelse. Om man vil forråde eller forkaste ordet og fornægte Guds forjættelse, da
er dette ingen tålmodighed, men en dorskhed, ja, en foragt
for Gud. For jeg kunne tåle alt, hvad jeg skulle, kun ikke,
at man fratager mig min herre Kristus.
Ja, siger du, men en kristen skal jo dog tie stille og
have tålmodighed i al ydmyghed, skal dertil tilgive og forlade dem, som krænker ham. Svar: men da ophører tålmodigheden, ydmygheden og alle andre kærlighedens gerninger, når jeg skal miste ham, for hvis skyld jeg lider; skal
man miste Gud, fornægte hans ord og den rette gudsdyrkelse, da må man ikke have tålmodighed; da må vi være
sikre på den guddommelige forjættelse, som angår os, så
vi ikke på nogen måde lader os den fratage.
Da sådan Rebekka ser, at Esau tilligemed sine to hustruer hovmoder sig, som om han var konge og de dronninger, ja som om de var de rette arvinger både til den åndelige og den legemlige velsignelse, da ophører hendes
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tålmodighed, og hun tænker: jeg må arbejde på, at velsignelsen ikke fratages og berøves min søn Jakob, men at han
efter forjættelsen må være arvingen. Og Helligånden giver
Rebekka det råd, om hvilket vi skal hører siden, idet nemlig Isak, da han ikke længere så godt, uden sit vidende
vendte førstefødslen fra Esau til Jakob. Og ligesom Abraham måtte høre på Saras røst, sådan må også Isak mod sin
vilje adlyde Rebekka, og Rebekka udretter det ved et
gavnligt og gudeligt bedrageri, at arven tages fra den falske, urette førstefødte og atter tilfalder Jakob, den rette
førstefødte.
Dette er den ene årsag til forbitrelsen, og den var sandelig større, end vi kan tænke os, som læser disse ting
dorskt og ligegyldig og heller ikke forstår denne kamp. Til
denne jammer og ulykke kom også det andet, afguderiet.
For disse deres søns to hustruer, som ikke var undervist i
den sande lære, modsagde den rette gudsdyrkelse og den
sande religion. Måske bragte de også ind i sin svigerfars
hus sine fædres, hittitternes, lære, og forgiftede med denne
surdej den Guds kirke, som Isak havde. Ja, det forbitrede
først ret disse hellige ægtefolks hjerter, at disse kvinder
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holdt fast ved sine fædres overtro og forsvarede den, så der
deraf opstod kætteri og sekter.
For det er det allersørgeligste, når kirken er vel beskikket og ordnet, og lærerne og de troende er enige, taler af
én mund, har ét hjerte, én pen, når vi alle fører samme lære
og strider endrægtig, og der så kommer en, som ødelægger
alt, som vil være lærer og mester og få hele menigheden
over på sin side, ligesom Arius opstod og ødelagde hele
kirken i Alexandria. For dette er ligesom to tvillingfostre:
kiv og strid om førstefødslen, og kætteri.
Kætterne ser, at de ikke kan blive store og berømte,
når de forbliver i samfund og enighed med kirken. Hvad
skal jeg gøre, siger de, mit navn fordunkles ganske, roses
ikke højt i andre riger og lande; derfor må jeg slå ind på en
vej, ved hvilken jeg kan ophøje og fremstikke mig selv, så
folk dog ser, hvad jeg kan udrette. Da opstår der strid om
førstefødslen og om kirkens titel eller navn.
Men den sande kirke bliver ganske foragtet og ligesom
trådt under fode af sådanne ærgerrige ånder, ligesom her
Esau og hans hustruer ikke anså Isak og Jakob for den
sande kirke. Det er narre, sagde de vel; de har en ringe ånd;
man må fare højere. For sådanne ord har man også hørt i
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vore dage af Müntzer: Oh, Luther og de andre begyndte
med evangeliet, men kunne ikke føre det til ende osv.
På denne måde lokkede disse to stolte kvinder også
Esau til at reformere kirken og sagde til ham: Du er Herren, du kan efter din mening ordne og styre alt; du kan ikke
fare vild eller fejle; velan, lad os da også indføre vore fædres religion og bringe den i gang her. Din fader Isak er en
simpel mand; han forbliver altid i sin enfoldighed og lærer
os kun at bede. Det er alt sammen en simpel, ringe ting,
der intet ydre skin eller anseelse har og ikke bevæger eller
opvækker menneskers hjerter. Man må bringe noget ind i
kirken, som ser godt ud og kan lyse kostelig for menneskers øjne. Vore fædre, hittitterne, tilbeder sol og måne;
derfor lad også os overholde hittitternes religion og ceremonier.
Det var denne kirkes store, fordærvelige skade. For
menneskelige lærdomme og ceremonier har et stort skin
og falder folk i øjnene, gør indtryk på den simple pøbel, så
de højt forundrer sig over den ydre pragt og det store skin.
På denne måde bragte disse to hedenske kvinder mange
også blandt tjenestefolkene og naboerne over til sig, og
sagde: Isak er en gammel mand, han går i barndom og kan
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intet udrette; Rebekka malker gederne og køerne; derfor
vil vi få i stand en anden og langt større gudstjeneste.
Sådan begyndte den falske kirke at herske ved sin ydre
pragt; men forjættelsen og den rene, guddommelige lære
blev foragtet. Denne jammer måtte Isak og Rebekka se på
og tåle. Esau blev foretrukket tilligemed sine hustruer og
foragtede sine forældre; sådan tjente de hverken Gud rettelig eller holdt sine forældre i ære, men forbitrede tilligemed sine tilhængere de gode, fromme forældre og fortørnede dem hårdt.
Og sådan går det nu til dags også os, som ser, at der
opkommer så mange partier og sekter, for hvis skyld kirken er i angst og såre bedrøvet. Men denne ulykke kan nu
engang ikke undgås. Men når førstefødslen borttages, da
følger visselig afguderiet derpå. Derfor stod Isaks kirke i
stor fare, som begyndte fra den førstefødte og hans to hustruer, hvilke begge hårdt bedrøvede og såre forbitrede
Isaks og Rebekkas hjerte og sjæl. Og Isak kunne ikke forvinde eller fortie eller skjule sin smerte, for det var en heftig og uafladelig bedrøvelse. For de ikke alene fortørnede
og fornærmede Isak og Rebekka, som der står i den latinske oversættelse, men krænkede og forbitrede dem uden
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ophør; de ophørte aldrig med at forbitre dem. Det skete
ikke alene én, to eller tre gange; men forbitrelsen varede
en lang tid, lige til det hårde udbrud og den store kamp,
som nu følger.
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Syvogtyvende kapitel
v1-4. Da Isak var blevet gammel og hans øjne så svage, at han
ikke kunne se, kaldte han sin ældste søn Esau til sig og sagde
til ham: »Min søn!« Og han svarede: »Ja, far.« Han sagde:
»Jeg er gammel, jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Tag nu dine
våben, dit pilekogger og din bue, og gå ud på steppen, og jag
noget vildt til mig. Lav så min livret til mig, og bring mig den;
jeg vil spise den, så jeg kan velsigne dig, før jeg dør.«

I dette kapitel handles der om, på hvilken underbar måde
førstefødslens velsignelse fra Esau overførtes på Jakob, og
her beskrives Guds dom, som hidtil havde været skjult,
men til slut åbenbares. Men fremfor alle ting skal man give
agt på tidsberegningen; så vi kan vide, i hvilket år denne
tildragelse hændte. Esau og Jakob var nemlig dengang
syvoghalvfjerds år gamle. For Jakob drog til Mesopotamien, da han var syvoghalvfjerds år. Derom er der ingen
tvivl; tidsberegningen beviser det klart. Lægger man nu
Isaks tres år før hans sønners fødsel til disse syvoghalvfjerds år, får man hundrede og syvogtredive år. Esau tog
to hustruer, da Isak var hundrede år gammel; foruden disse
hundrede år levede han siden seks eller syvogtredive år;
derfor skete det, som nu berettes, i Isaks hundrede og syvogtredivte år.
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Men da Jakob tjente i syv år i Mesopotamien, bliver
han først brudgom i sin alders fireogfirs år. Esau tog sine
to hustruer fireogfyrre år før denne tid, og havde allerede
avlet mange børn, og havde uden tvivl også børnebørn af
dem; for han havde dengang været gift i syvogtredive år, i
hvilken tid man kan avle mange børn, især med to hustruer; derfor havde han mange tjenestefolk, og en egen
bolig tilligemed sin hustru og sine børn, som vi sidenhen
skal se. Han er herre og fyrste i Isaks hus, har to hustruer,
som er fruer i huset; har dertil mange børn og børnebørn
og er af det håb, at han uden nogen hindring skal komme i
sin faders sted. Jakob derimod er elendig og foragtet, har
intet særligt håb, venter på en eller anden gave; når han har
fået den, skal han sendes bort fra sin faders hus og overlade alt andet til sin broder Esau. På denne måde ventede
de begge, og det varede syvogtredive år.
Men endelig tænkte Isak: Se, du er hundrede og syvogtredive år gammel; du må nu også tænke på afskeden
fra dette liv, og hvordan du vil ordne og beskikke det med
dine børn og efterkommere. For efter syndfloden opnåede
fædrene ikke længere en alder af to hundrede år. Og da var
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de næsten alle døde, kun med undtagelse af Eber, der levede to år længere. Hele patriarkernes majestæt og herlighed var begravet, så at kun Isak og Eber endnu var tilovers,
og Eber dør to år efter. Sådan var alene Isak tilligemed sine
sønner patriark og pave for al verden. Derfor tænkte han
sådan: De andre fædre har ikke levet to hundrede år, kun
én eller to undtaget; derfor vil jeg heller ikke håbe på noget
længere liv. Og det hændte sig, siger Moses, da Isak blev
gammel, nemlig i hans hundrede og syvogtredivte år, og
hans øjne blev svage, måske ikke så meget på grund af
alderdom, som ved et eller andet uheld.
Men ellers i alderdommen plejer man at tage af ikke
alene på synet, men på smag, følelse, ja på alle sanser og
lemmer; for alderdommen er et forspil på døden. Sådan er
også de allermindste spædbørn, som om de var døde; de
ser og ser dog ikke, smager og smager dog ikke; på samme
måde bliver de gamle også til børn igen og går ganske i
barndommen af ælde; deres øjne sløves, hørelsen tager
også af, så de har svært ved at høre. Derfor, straks efter
menneskets fødsel begynder dets sanser at tage til, og når
døden nærmer sig, bliver atter alle menneskets kræfter og
sanser matte og svage. Da nu Isaks øjne var blevet matte,
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enten af alderdom eller på grund af en eller anden tilfældig
sygdom, så han ikke længere kunne se, kaldte han på Esau,
sin ældste søn, for at velsigne ham, før han døde.
Men her opstår et vanskeligt og vigtigt spørgsmål,
nemlig hvorfor Isak, efter det guddommelige svar, som
ovenfor var blevet givet Rebekka, alligevel fremdeles vil
velsigne den ældre søn? For det er jo sikkert, at han har
hørt, at der ved et guddommeligt svar er blevet sagt Rebekka: den ældre skal tjene den yngre; ligeledes: to folk
skal fødes af dig, og det ene folk skal være stærkere end
det andet folk. Og derfor holder Rebekka altid på den yngste, nemlig Jakob; Isak derimod holder på Esau.
Jøderne kommer her frem med unyttigt snak og siger,
at Isak ikke kendte til det guddommelige svar, fordi Rebekka havde skjult det for ham. Men det er urimeligt og
stemmer ikke med ægtefolks skik og brug, som plejer at
sige hinanden sådanne ting. Og Rebekka kunne ikke skjule
den smerte, som hun følte og fornemmede, da børnene
stødtes mod hinanden i hendes liv. Uden tvivl klagede hun
da over, at hun stod i fare for sit legeme og liv, og gik på
sin mands befaling hen til Eber eller til Sem for at høre
hans råd eller mening. Da gav denne patriark hende det
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svar: du skal ikke dø; men to folk er i dit liv, og du skal
blive moder til tvillinger, ja til to folk; heller ikke skal børnene dø i sin barndom, men skal vokse op og blive store
og have livets forjættelse, så de skal vide, at de skal blive
stamfædre for såre store folk. Og da hun hørte det, kom
hun atter til sin mand og fortalte ham svaret med glæde og
sagde vel: Sem har sagt mig, at jeg skal føde tvillinger,
som skal leve, og fra hvem to folk skal nedstamme.
Men hvad tænker da nu Isak på efter det guddommelige svar, at den større skal blive den mindre? Det er sandelig et vanskeligt spørgsmål, og hele dette kapitel er såre
forunderligt. De andres udlægninger, som har forklaret
denne Første Mosebog, er ganske kolde og noget unyttigt
kram. Jeg vil i al gudelighed tænke sådan, at der har været
en venlig strid mellem disse ægtefolk, og at de i al godhed
har talt med hinanden om meningen af det guddommelige
svar. Rebekka sagde måske til faderen: det synes dog sandelig, som om Jakob skal blive den førstefødte. Isak derimod har vel sagt: du forstår ikke svaret ret; jeg synes, at
denne profeti eller spådom allerede er gået i opfyldelse,
sådan nemlig, at Esau i moderlivet har overvundet Jakob,
som dengang var den ældre, da han ville undertrykke den
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yngre; sådan er Esau blevet den ældre og skal nu også forblive den ældre. Rebekka derimod mente det modsatte og
stod fast på sin mening, indtil det sidenhen hændte at velsignelsen på en underfuld måde tilfaldt Jakob.
Men så længe var der en venlig strid mellem ægtefolkene derover. Isak har vel søgt at bringe Rebekka fra hendes mening og sagt: min kære Rebekka, du fejler, du forstår ikke svaret ret. Rebekka derimod har vel svaret: jo,
Esau skal ikke være den førstefødte. Og dertil havde hun
såre vægtige bevæggrunde. For Esau var en jæger, sluttede
pagt med hittitterne og indførte i sin faders hus to såre
onde kvinder, oplærte ikke sine børn til lydighed mod forældrene; deraf sluttede hun, at Esau skulle forkastes. Og
det indgav Helligånden hende, som mindede hende om, at
Esau, som var født først var den ældre, og den anden den
yngre.
Sådan har hver af forældrene sin søn, som de foretrækker, den ældre og den yngre. Sådanne venskabelige uenigheder kan daglig forefalde mellem ægtefolk. Dette skete
da også her om en sag, som ikke var simpel eller ringe, og
denne strid varede så længe mellem dem, indtil alt nu her
vender sig. Rebekka anser Esau for den ældre og slutter,
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at han derfor ikke kunne blive den førstefødte, efter det
guddommelige svar; desuden havde han jo foragtet og
solgt førstefødselsretten. Alt dette mærkede hun flittig på
og huskede; ligesom jo også kvinderne har sine tanker.
Men Isak fattede en mening, som var denne lige modsat, og ser hen til loven, sådan nemlig: Esau er den førstefødte; derfor tilkommer ham også førstefødselsretten. Ligesom man i grammatikken siger: ordene på a er af hunkøn; men der er dog nogle undtagelser. Sådan tænker Rebekka her på en undtagelse. Faderen derimod bliver kun
hængende ved reglen uden nogen undtagelse. Og det kommer også dertil, at Esau allerede har besiddelsen deraf; han
styrer huset og er herre i huset; Jakob derimod er og bliver
tjener, lever uden hustru og er som en anden tjener i huset,
har intet at sige i disse syvogtredive år.
Denne beskrivelse af personerne og sammenligning
mellem dem indbyrdes hjælper meget til forståelsen af historien. Esau hersker ikke alene i det huslige og borgerlige
liv, men forvalter også stedse kirkeembedet; i sin faders
fraværelse prædikede, bad og ofrede han, slagtede kvæg
til offer; han er konge og pave i denne menighed. Hans
hustruer er stolte, hovmodige fruer og dronninger, som
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uden tvivl roser sig af, at de er i besiddelsen af herredømmet, og at Esau, deres mand, er indehaver af præstedømmet og regeringen. Jakob derimod er ganske forkastet, er
ligesom død og begravet, er ligesom en død stok og som
en rod af tør jord, som Es 53, 2 siger om Kristus. Men det
er Guds gerning, at han af en tør stok kan gøre et smukt,
grønt træ.
Og i denne tid, mens sagen stod sådan, og enhver
havde sin egen mening, anses Esau for den udvalgte, Jakob derimod for den forkastede, efter skik og brug og efter
alle deres dom, som er i huset, dertil også efter faderens,
Isaks, mening og myndighed. Alene Rebekka, moderen, er
derimod, hun som nu i disse syvogtredive år havde tålmodighed og måtte lide meget af sønnens og hans hustruers
urimelighed og store stolthed. Hun måtte se Esau sidde i
herredømmet, at han havde regimentet, prædikede og forvaltede det præstelige embede, og at Jakob blev anset for
en stakkels tjener, som måtte bære brænde og vand til ofret
og forrette andet husligt arbejde, som tjenerne plejer.
Dette synes ikke at være upassende at tale om på dette
sted. For i dette liv forefalder der ofte sådan strid om ting,
som er uvisse og tvivlsomme. Sådan var der også mellem
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Augustin og hans moder Monika en strid, der meget lignede denne. Moderen bad dag og nat for sin søn, at han
måtte reddes fra manikæernes sekt og kætteri, som han nu
havde tilhørt i ni år, og hvori han var sådan hildet, at ingen
kunne frelse ham eller modstå ham, når man disputerede
med ham derom; moderen fik fat på mange, som skulle
tale med ham og bringe ham fra denne vildfarelse, men
ingen kunne overvinde ham eller få ham derfra, så hans
moder derover kom i ynkelig angst og ingen trøst længere
havde. Da hænder det sig, at hun om natten drømmer, at
en yngling viste sig for hende, stående inden for en kreds,
og sagde venlig til hende: kære kone, hvorfor græder du
sådan? Hun svarede: jeg er bedrøvet over, at min søn skal
gå fortabt. Da sagde ynglingen til hende: hvor du er, der er
han også. Derpå vågner moderen af sin søvn, er glad og
fortæller sin søn drømmen og siger: kære søn, jeg har omsider fundet trøst og har nu den forjættelse, at du skal omvendes til min regel eller tro; og så fortalte hun ham ynglingens ord. Da vender Augustin ordene om og siger til sin
moder: kære moder, du har ikke hørt ret; sådan sagde ynglingen, at hvor jeg er (idet han forklarede ordet jeg om sig
og sin lære), der skal du også være. Men moderen lod sig
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ikke anfægte deraf, men holdt fast på sin mening, og Augustin bekender, at denne hans moders standhaftighed
gjorde dybt indtryk på ham, så han desto lettere kom til at
dele sin moders mening og anskuelse.
Sådan venskabelig trætte eller strid er almindelig både
mellem ægtefolk og ellers mellem gode venner, sådan som
mellem Pomponius og Cicero og her mellem Isak og Rebekka. Og de tvistede ikke alene om svarets mening, men
sammenlignede også omhyggelig begges, Esaus og Jakobs, væsen og skikke. Min kære Rebekka, sagde vel Isak,
du ser, at Jakob er et enfoldigt menneske og forsagt, og at
han hverken bryder sig om regeringen eller om præstedømmet; Esau derimod fører bue, pil og sværd; han vil
være raskere og dygtigere som hersker. Sådan plejer vi jo
at vente os godt af dem, som vi ser er dygtigere og mere
øvede end andre til at udføre sine opgaver.
Sådan holder Isak sig til svarets ydre, bogstavelige mening, ligesom jøderne hænger fast ved den kødelige forståelse af Skriften; for et billede på dem er Isak, nu da han
ser så dunkelt og er blevet gammel. Den hellige kone Rebekka derimod, som var blevet krænket og bedrøvet ved
Esaus hustruers bitterhed og sin søns store hovmodighed,
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holder efter Helligåndens oplysning på Jakob og siger til
sin mand: Esau vil ingenlunde blive herre; hans væsen og
liv behager mig slet ikke, skønt han synes at skulle være
dygtig til regimentet; Jakob ydmyger sig, er lydig og trædes ganske under fode af sin broder; derfor er forjættelsen
endnu ikke opfyldt; for de ydmyge skal ophøjes og de hovmodige ydmyges og styrkes. For dette er en sikker regel i
Skriften, som ikke fejler, som Peter siger i 1 Pet 5, 5: Gud
står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.
Fordi nu vor herre Guds regering stemmer overens
dermed, så driver Rebekka hårdt på denne regel. Fordi
Esau mærker, at han holdes højt i ære og foretrækkes af
sin fader, og derfor bliver stolt og opblæst på grund af den
gunst, som han havde hos tjenestefolkene og den simple
mand, derfor vil han blive ydmyget. Og Gud ordner det
sidenhen også på modsat måde, sådan at den anden, nemlig Jakob, som nu er forkastet og ligger i støvet, bliver ophøjet.
Dette er Guds domme. Og dette siger jeg, for at man
så meget desto bedre kan forstå, hvorfor dog Isak på så
underfuld måde lod sig narre, så denne fortælling næsten
synes at måtte være opdigtet. For man må visselig tænke
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sig, at han vel kendte det guddommelige svar, og at han
holdt hårdt fast på den mening, at Esau var den ældre, som
forhen i moderlivet var blevet trådt under fode og overvunden af Jakob, men som nu igen skulle træde under fode
og overvinde Jakob, hans overmand. For ellers vil man
ikke kunne få teksten til at stemme overens.
Faderen blev hængende ved bogstaven, som også
Abraham gjorde, da han holdt Ismael for den førstefødte;
men Rebekka havde stærkere beviser og bedre grunde for
sin mening. Derfor tåler hun vel Esaus hovmodighed og
voldsomhed, men giver dog alligevel i sit hjerte med flid
agt på alle slags anledning til at få førstefødslen fra Esau
over på Jakob. Og med denne plan omgikkes hun ikke blot
i det år eller på den dag, men hun overvejede den i lang tid
på mange slags vis i sit hjerte og tænkte sådan: jeg vil se,
hvordan jeg atter kan erhverve velsignelsen for min søn.
Og det er vel troligt, at hun ikke opdigtede dette af sig
selv eller af sit eget hoved, men at Helligånden mindede
hende derom ved patriarken Eber, så hun kom til at tænke
på denne undtagelse fra den almindelige regel; han har vel
formanet og påmindet hende om, at velsignelsen efter
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Guds befaling, ligesom ved en undtagelse fra den sædvanlige regel, tilhørte Jakob og ikke Esau, uagtet Esau forlod
sig på lovens bogstav og reglen og forsvarede sig med den.
Men, som Paulus siger i Gal 3, 18: arven er ikke ved loven,
men ved forjættelsen. Derfor viger Rebekka ikke fra sin
mening og forlader sig med tryghed på, at Jakob skal blive
arvingen og herre. Isak derimod vil heller ikke vige fra
reglen og loven, så længe indtil moderen og sønnen begynder med løgn at snyde og bedrage faderen.
Så kalder da nu Isak på sin ældste søn Esau og begærer
af ham, at han skal berede ham en ret, hvortil han vidste
faderen havde lyst. Deraf kan man jo klart slutte, at han i
sit hjerte var forvisset om, at Esau var den ældre. For han
siger dette lige ud, med fuld fortrøstning, som fromme,
hellige mennesker plejer at gøre; de er ikke tvetungede,
har heller ikke et dobbelt hjerte, men det, som de billiger,
det billiger de af ganske hjerte; enten er de intet, eller også
alt. De bedrageriske mennesker derimod er ikke enige med
sig selv, er ubestandige og har to tunger i munden. Men
her er Isaks faderhjerte udelt; han er med fuld tillid forvisset om, at hans søn Esau skal være den førstefødte; derfor
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bliver han også sidenhen så aldeles forvirret og hårdt fortørnet, da han mærker, at han er bedraget i denne sin sikre
tillid. Dette kommer af hans enfoldighed, som ikke deler
hjertet i mange forskellige meninger. Den, der sådan tror
på én Gud, han kan ikke have to guder; for da vil Gud have
hele hjertet, som han siger i 5 Mos 6, 5: du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. At han derfor bedrages,
kommer af den årsag, at han alt for meget forlod sig på sin
mening, som han havde fattet.
Men han beskrives nu her som den, der er såre lydig
og from; derfor sætter også Isak al sin lid til, at han skal
blive den arving, som skal følge efter ham, og han taler
også ganske sådan med ham som med en, der i hans sted
skal besidde arven: Min kære søn, den tid er nu nær, da
forjættelsen skal opfyldes. Du er den ældre og den førstefødte; derfor vil vi nu sørge for, at du skal være min eftermand i regeringen og præstedømmet; for jeg frygter for, at
der kunne opkomme en strid mellem din broder og dig; jeg
har nu i mere end tredive år set begyndelsen og de første
spor dertil. For at nu derfor denne uenighed mellem jer
brødre kan forebygges, har jeg foresat mig og besluttet, at
jeg vil efterlade mig en bestemt og erklæret arving, som
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både kan forestå regeringen og kirken. Dertil udvælger
han nu Esau; for han er såre lydig mod ham. Og endnu er
Isak af den mening, at Rebekka fejler, som elsker Jakob
og vil, at han skal blive den førstefødte. Derfor komme
disse Isaks ord fra et sådant hjerte, som drev hårdt på og
ville være vis på, at Esau skulle erklæres for den rette arving. Gå ud, siger han, på marken og fang mig noget vildt,
og bered mig en god ret, så min sjæl må velsigne dig, for
jeg skal dø. Her er der slet ingen mistanke om, at det kunne
gå anderledes; og dog skuffes han.
Men efter denne Isaks tiltale lader det til, at Esau har
forstået at gøre sig lækker for sin fader for at indtage ham.
Skriften siger vistnok ikke om ham, at han holdt sin fader
i ære, men kun at han hyklede for ham og væmmelig smigrede ham. Han kunne, siger jeg, gøre sig lækker for ham
og lempe sig, når han så faderens vilje; desuden kunne han
også anstille sig, som om han bar særlig omhu for sin fader, mere end broderen. Derfor mistvivler Isak om Jakob,
som stedse er om moderen og dertil så stille og spagfærdig. Han synes født til at være tjener. Esau derimod er
herre i huset; han plejer at gå på jagt og bringe sin fader
god, udsøgt mad med fra jagten; ikke almindelig kost, som
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en høne, mælk eller ost, sådant som Rebekka og Jakob plejede at give ham, men vildt. Og på denne måde viser han
faderen, at han tager sig meget mere af ham end Jakob eller deres moder; og ved denne tjeneste og flid bevirker
han, at faderen stedse blev ham mere og mere gunstig og
bevågen, han som allerede før var ham meget gunstig. Ja,
sådan må man bære sig ad med dem, som man vil snyde
og bedrage.
Men også hans hustruer hjalp ham dertil, hvilke godt
kunne smigre for den gamle mand med søde ord og imidlertid over al måde forbitrede og fortørnede den stakkels
moder, fordi de vidste, at hun ugerne så, at Esau skulle
have æren og Jakob foragtes sådan. Men Rebekka tænkte:
Esau, du hædrer ikke din fader for hans egen skyld, som
om du var så from, men for din egen nyttes skyld; non
propter te, sed propter tuum te, som man plejer at sige på
latin; det er ikke din fader, men dig selv, du mener dermed.
For hans mening er ikke, af et rent hjerte at hædre sin fader, men han søger derved at opnå regeringen og præstedømmet for sig, sine hustruer og børn. Dette forstod Rebekka.
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For sådan er alle hyklere til sinds. De er ulve i fåreklæder, hvormed de bedrager sine forældre, herrer og brødre
osv. Isak gav vistnok ikke agt derpå; Rebekka derimod
mærkede det godt og forhindrede denne list ved en underlig plan. Sådan var vel Esau en lydig søn, men Gud vidste
intet derom. Jakob derimod syntes slet ikke at hædre sin
fader; men efter Guds dom gør han det alene. For Gud ser
til hjertet. Esau bringer harer og vildt og smigrer derved
den gamle fader; derfor elskes han desto mere; men det er
sandt hykleri. Derfor forøges nu derved Isaks enfoldighed,
som lader sig bedrage ved sådant hykleri.
Men det er et såre ondt eksempel, og de gudfrygtige
skal lære at hade dette hykleri og frygte Herren. For Gud
spørger ikke, om en gør noget stort eller meget, ligesom jo
Esau efter det ydre skin opfyldte det fjerde bud i højeste
grad; men i virkeligheden gør han intet mindre; for hans
hjerte er ikke retskaffent og rent, og det vil Gud have fremfor alle ting. Desuden bryder Esau sig ikke om faderen,
men kun om sin førstefødsel, som man sidenhen endda
mere skal få at se, når han mister velsignelsen. For havde
han elsket sin fader ret af hjertet, så havde han også kunnet
bære forbandelsen med tålmodighed og sagt: kære fader,
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skønt du og jeg var af en anden mening, så vil jeg dog nu
adlyde også min moder, have tålmodighed og tage til takke
med, at velsignelsen sådan er fravendt mig. Men hans
hjerte er ganske anderledes til sinds; for han siger: det
kommer snart, at vi skulle sørge for min fader, da vil jeg
slå Jakob, min broder, ihjel. Men er det på denne måde,
man skal hædre forældrene? Derfor så Gud som hjertekenderen hans djævelske og morderiske hjerte. Esau kunne
vel en tid skjule det, for at hans fader ikke skulle mærke
det; men sidenhen farer han frem med vold.
Men det kræver den ære, som børnene er skyldige at
vise sine forældre, at du, selv om de bestemmer noget
imod din vilje, dog alligevel skal være og blive dem lydig.
Derfor beskriver Moses Esau sådan, at han var en stor hykler, som ved særlige tjenester indsmigrede sig hos sin fader, men dog skammelig bedrog ham med dette hykleri.
Skønt nu Isak, som er blind og meget gammel, er blevet bedraget af sin søn, som efter det ydre skin var ham så
såre lydig, så dømmer dog Gud ret og vender velsignelsen
fra den onde hykler Esau til den fromme og enfoldige Jakob. Og det foreholdes os til lære og eksempel, så vi skal
lære at frygte Gud, hvem vi ikke kan bedrage med vort
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hykleri; han ser til hjertet. Derfor er det det bedste, at man
handler smukt enfoldig, i hvad man har at gøre, og lever
med oprigtigt hjerte. Og man skal ikke spøge med Gud,
hverken i religionen eller i det borgerlige eller i det huslige
liv, fordi sådan spøg og hykleri aldrig plejer at forblive
ustraffet.
Efter at nu hykleren har forenet sig med sine to hustruer og sine børn om at bedrage den gamle fader, for at
han, Esau, kunne indsættes til arving, så følger nu Rebekkas plan, som strider lige imod dette anslag. For Rebekka
begik en såre dristig handling og vender op og ned på alt
og forhindrer alle anslag, som Isak, hendes mand, og Esau,
hendes søn, havde gjort.
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v5-10. Rebekka hørte Isak tale med sin søn Esau, og da Esau
var gået ud på steppen for at jage noget vildt til sin far, sagde
hun til sin søn Jakob: »Jeg har lige hørt din far sige til din bror
Esau: Skaf noget vildt, og lav en ret til mig; den vil jeg spise,
så jeg kan velsigne dig for Herrens ansigt, før jeg dør. Hør nu,
hvad jeg giver dig besked om, min søn! Gå ud til småkvæget,
og hent to fine gedekid til mig; så vil jeg lave din fars livret af
dem. Den skal du bringe din far, så han kan spise og velsigne
dig, før han dør.«

Herhen hører nu beskrivelsen af den måde, som fædrene
brugte, enten når de velsignede andre eller selv blev velsignede. Men Moses fortæller kun ligefrem her efter begivenheden, hvad den førstefødte måtte gøre, hvordan han
måtte være klædt, for at modtage velsignelsen. Han tilføjer
intet mere, uagtet de dog brugte nogle bestemte ceremonier derved. Sådan er fyrsterne nu til dags, når de modtager
sine len af kejseren, ikke klædte i sine sædvanlige klæder,
men de ifører sig fyrsteligt skrud, med prægtige hjælme,
skjolde og våben. Dette er ydre skikke, og sådan bys bruger verden for at offentliggøre, hvad man har for, og pryder det dermed. Sådan lagde Moses hænderne på Josva, 4
Mos 27, 20, og Gud siger: Overdrag ham noget af din
myndighed, det er: du skal prise ham for folket med en kort
tale, for at de kan vide, når han sådan er rost af dig, at han
også fortjener, at de skal høre og følge ham. Sådan bærer
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også vi os ad, når studenterne kommer sammen, og de,
som har erhvervet doktorgraden eller magistergraden, offentlig udråbes. Sådan går det også til ved bryllupper; da
gå de unge ægtefolk i kirken, pyntede med nye klæder; naboerne indbydes til også at gå med for at hjælpe til at
smykke denne bryllupsfest og de almindelige skikke; da
bereder man et måltid til brudgommens og brudens ære.
Ganske på samme måde brugte de også nogle særlige
skikke, når de modtog førstefødslens velsignelse. Først
måtte man berede faderen et måltid. Dette skete ikke uden
offer; begge ofrede de til Gud, og begyndte sådan med ofret. Sådan plejer også vi, når vi kommer offentlig sammen,
at begynde med bøn eller taksigelse. Og ligesom vi beder,
når vi lægger hænderne på dem, som ordineres og indsættes til det kirkelige eller præstelige embede, sådan bragte
også Esau først et offer, dernæst satte han noget deraf frem
for sin fader, at han skulle spise deraf.
Den anden ceremoni var denne: Den, som skulle modtage velsignelsen, måtte iføre sig en præstelig dragt, som
passede til den præstelige handling og til førstefødslens
velsignelse. Og her viser Moses, at Rebekka havde i for-
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varing de præstelige klæder. Jakob tænkte ikke derpå, opgav næsten ganske førstefødslen og mistvivlede derom for
sin person; men hun gemte klæderne med stor omhyggelighed. Men dengang var de begge, Esau og Jakob, syvoghalvfjerds år gamle, og dog forblev disse klæder endnu
bestandig i forvaring hos faderen og moderen, af hvem
man måtte forlange dem, når man skulle bruge dem. Og
jeg tænker, at Rebekka havde sine egne tanker med sådan
at opbevare klæderne i sit værge, såsom kronen, scepteret,
den fyrstelige dragt og hvad mere der henhørte til førstefødslens ære og herlighed.
Men her kommer nu et såre vanskeligt spørgsmål og
en sådan knude, som ikke vel kan løses, nemlig om det da
også sømmede sig, at Rebekka og hendes søn Jakob skulle
lyve og bedrage den hellige patriark, da han var blind og
gammel, i en sådan stor og vigtig sag og sådan fratage
Esau velsignelsen og førstefødslen? For først synder de
imod loven og den almindelige regel, dernæst mod det
guddommelige svar, som Isak forstod anderledes, end Rebekka ville forstå det; for det tredje mod faderens vilje og
myndighed. Og Rebekka anmasser sig de kongelige og
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præstelige klæder, hvormed hun pryder Jakob og sådan fører ham til faderen, som aldrig havde tænkt på at gøre ham
til arving.
Dette er jo en stor frækhed og dristighed, et stort bedrageri og en vigtig krænkelse. For dette er jo ingen løgn
for spøg eller til gavn, men en såre skadelig. Førstefødslen
er jo nemlig en sådan ting, som man plejer at stride om i
religionen og kirkeanliggender, og af hvilken både det
evige og det timelige liv er afhængigt. Derfor er dette jo
en stor synd, som man ikke skulle mene at noget menneske, om det så end var det ugudeligste, skulle begå, endsige da sådanne hellige mennesker som Rebekka og Jakob.
Og det synes, som om man ikke kan tænke sig nogen større
synd eller tale om nogen større ondskab, menneskelig betragtet. Det er et såre ondt bedrageri i sådanne vigtige sager, lige imod Guds svar og lov. Desuden var Esau allerede i besiddelsen af magten både i huset og i borgerlige
og kirkelige sager; og til trods for alt dette og til trods for
sin faders vilje, stødes han dog derfra af sin broder Jakob.
Jeg véd ikke at finde noget af fædrenes, Augustins og
andres, skrifter, som kan hjælpe mig til at forklare dette
spørgsmål. For de går alle forbi denne tekst. Derfor må vi
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gætte os frem. Og det er sandelig underligt, at denne
kvinde er så dristig, at hun turde vove noget så stort og
med så stor fare fremstille sin søn i hans broders fraværelse, dertil imod faderens vilje, som også næsten mærker
bedraget og forfærdes, da han hører Jakobs stemme, og føler på hans hænder. For sådan siger han i v. 22: røsten er
Jakobs røst, men hænderne er Esaus hænder; ligeså i v.
20: hvordan har du da så snart fundet det? Og Jakob forfærdes også selv, da han hører sin moders anslag, og siger
fuld af frygt til hende i v. 12: måske jeg skal føre forbandelse over mig og ikke velsignelse. Men Rebekka følger
kun ånden, som har ført og drevet hende, og derfor forjagede hun med stor ånd og stærkt mod alle disse farer og
forargelser fra sine øjne.
Og det lader til, at hun ikke forhandlede sagen sådan
efter sit eget påfund, men at hun for længst havde lagt planen til den i sit hjerte efter andre folks råd. Men hun havde
ikke kunnet overtale sin mand til, mod reglen at lade Jakob
få velsignelsen. Derfor kom hun ofte til Eber og klagede
vel for ham over, at Isak ikke ville gøre en undtagelse fra
reglen og velsigne Jakob. Da hørte hun Eber sige til sig:
gør, hvad du blot kan gøre, for at snyde Isak og få fat på
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førstefødselsretten; forsøg alt, hvad du blot kan. For troen
er ikke uden ord. Derfor har hun uden tvivl hørt det mundtlige ord og overvejet det i sit hjerte; ellers havde hun ikke
turdet begynde på dette.
For Helligånden kommer ikke uden ordet; men han vil
komme ved harpen, det er, ved ordet, når man taler derom
og betragter det, eller ved faderens, moderens eller andres
mundtlige stemme. Ellers kommer Djævelen. Men som
David, Esajas og hele Skriften bevidner, kommer Helligånden med ordet og ved ordet, efter Sl 1, 2: salig er den
mand, hvis lyst er til Herrens lov, og som grunder på hans
lov dag og nat.
Desuden plejer Gud undertiden at overtræde reglen,
fordi de, som er børn efter loven og reglen, også plejer at
misbruge sin regel. Og i så fald nytter loven dem intet. For
begynder du at misbruge den, så ophæver Gud den, så den
ikke længere skal gælde. Esau var stolt og hovmodig,
imod det guddommelige svar, og tænkte hos sig selv: Jakob er forkastet, er død og begravet; og undertrykte sådan
sin stakkels broder. Desuden kunne han også se igennem
fingre med den trods og bitterhed, som hans hustruer
øvede mod hans forældre.
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Når derfor hovmodigheden kommer, har reglen ende.
For Gud har ikke stiftet riger og herskaber, giver heller
ikke mennesker andre gaver i den hensigt, at de skal blive
stolte og hovmodige derover og larme og rase mod de fattige og elendige; men alt, hvad han giver mennesker, det
være rigdom, eller styrke, eller skønhed, det giver han til
sin ære og næstens nytte.
Sådan er nu hensigten med Guds gaver ikke den, at de,
som har gaverne, skal skaffe sig nydelse og vellyst derved
og øve tyranni eller trods; men den rette brug af gaverne
skal sigte til Guds ære og næstens nytte og velfærd. Men
mennesker modtager Guds velsignelse, riger, præstedømme, styrke, kraft, klogskab, og har vistnok caussa efficiens, formalis, materialis; men de bryder sig intet om
caussa finalis, dvs., om hvordan de skal bruge gaverne.
Men hvorfor er du konge? Hvorfor er du fyrste, præst, fader eller moder? Jo, vil du vel svare, for at jeg skal have
det godt i dette liv, skal få min lyst stillet, leve i vellyst,
opfylde alle mine begæringer; derfor er jeg lærd og rig, for
at jeg kan opnå stor ære og et stort navn blandt folk. Ja, da
bliver reglen, som du så højt roser dig af, ophævet og kan
ikke længere gælde.
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For Gud vil ikke udøse og give sin velsignelse i nogen
anden hensigt end til sin ære, til pris for ham, fra hvem
gaverne kommer, og til kirkens velfærd og forbedring.
Derfor har øvrigheden sin ære, for at den kan være menigheden og undersåtterne nyttig. Derfor sammenføjes mand
og kvinde i ægtestanden, for at de skal avle børn og opdrage dem til gavn for det huslige og borgerlige liv. Men
verden afskærer den endelige hensigt i alle Guds gaver.
Det mærkede Rebekka og betragtede det guddommelige svar flittigere end Isak, hendes mand, der kun blev
hængende ved reglen alene, sådan nemlig: Esau er født
først, Jakob sidst; derfor er Esau også den førstefødte. Rebekka derimod holdt sig til forjættelsen; caussa materialis
har hun ikke for sig, men caussa formalis. For Esaus liv og
væsen stemmer ikke med forjættelsen. Derfor tænkte hun
sådan: min søn Esau opfører sig sådan, at jeg ser, han ikke
skal blive den førstefødte. Desuden har han også solgt sin
førstefødselsret, har foragtet den endelige hensigt med førstefødslen, som den egentlig går ud på, og sagt: jeg vil nu
kun tage den røde ret; det er: når jeg kun kan være herre
og fyrste og præst, så bryder jeg mig slet ikke om det en-
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delige øjemed dermed, hvad kirkens gavn angår; jeg tænker kun på, hvordan jeg skal leve efter min egen begærlighed og have stor ære. Sådan holder nu Isak på reglen; men
Rebekka driver på undtagelsen. For Esau opfører sig sådan, at han ikke er og heller ikke kan være den førstefødte.
Desuden stemmer svaret overens med det, som var indgivet hende af Gud, imod reglen.
Dette er stridspunktet i hele sagen: Rebekka og Jakob
vedbliver bestandig at holde fast ved undtagelsen og ånden, fordi Esau havde solgt førstefødselsretten og desuden
på grund af dens misbrug ikke ansås værdig til at få den.
Derfor kan man besvare spørgsmålet sådan, nemlig for
Rebekkas og Jakobs vedkommende: hvad der er givet mig
af Gud, og hvad jeg véd tilhører mig, det kan jeg også tilegne mig, det være nu så end med hvad slags list og bedrageri det være vil; for hvis jeg ikke vil begå en dødelig
synd, er jeg skyldig til at opdigte, at forstille mig og fordølge mit forehavende på hvad måde jeg blot kan, for at
det kan ske, som er befalet mig af Gud.
Lyra siger, at Jakob og Rebekka ingenlunde kan undskyldes. Og vi kan vistnok heller ikke ganske frikende
dem for synd; for de var mennesker, der havde kødelige
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fristelser ligesom vi. Men det er ikke fornødent, at man
beskylder dem for at have løjet eller at man anklager dem
for noget bedrageri. For fordi Gud siger: jeg vil, at Jakob
skal være den førstefødte, så er loven der ophævet; men
hvor der ikke er lov, der er ej heller overtrædelse, Rom 4,
15.
Fordi nu Jakob og Rebekka var visse på, at førstefødslen tilhørte Jakob, nemlig efter det guddommelige svar, og
fordi de hos Esau så så onde skikke og frugter, så havde
de ret til at foragte loven og reglen og følge den undtagelse, ved hvilken Gud vendte førstefødslen fra Esau til
Jakob. Derfor tænkte Rebekka på, hvordan hun bedst
kunne snyde Isak, sin mand, og Esau, sin søn, dertil alle
dem, som var i huset. For nu adlyder hun ikke loven eller
reglen, men Gud, som bestemmer førstefødslen imod reglen; derfor syndede hun ikke.
Og dette, tænker jeg, er et enfoldigt og rigtigt svar på
spørgsmålet om det bedrageri, den løgn og skade, som
overgik Esau og alle dem, som fulgte ham, det er hele kirken i Isaks hus. For alle adlød de ham og holdt ham for
den førstefødte, al den stund han i mere end syvogtredive
år havde været i besiddelse af denne ret og magt. Derfor
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tvivlede de slet ikke på, at han jo skulle forblive den førstefødte. Men nu, da førstefødslens velsignelse skulle bekræftes, blev alt pludselig og uventet vendt om, mod hele
kirkens og patriarken Isaks plan og vilje. For Rebekka retter sig kun efter, at Gud havde fravendt Esau førstefødslen,
fordi han efter det guddommelige svar var forkastet, og på
grund af hans frugter i hans levned, som ikke passede med
denne herlighed. Og her stemme caussa og effectus smukt
overens, det er årsag og virkning, og dertil kommer også
Helligåndens bekræftelse. Men Isak snydes, hvilket vistnok i sig selv er en svær og gruelig synd mod ham som
mand, som fader og næste, ja mod broderen, og tværtimod
reglen. Men som det behagede Herren, sådan skete det.
For lydighed mod forældre og broderlig kærlighed må
stå tilbage for den første tavle; den anden tavle må vige og
gælder intet, når den kommer i strid med den første. Elsker
man sin fader eller sin broder, mens man foragter Gud, så
er det fjendskab mod Gud. Hvis nogen kommer til mig, siger Kristus i Luk 14, 26, og ikke hader sin fader og moder
og hustru og børn og brødre og søstre og tilmed sit eget
liv, kan han ikke være min discipel. Her ophæver Gud loven, så jeg ikke er skyldig til at adlyde den i den anden
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tavle. Men i det tilfælde, at den første og den anden tavle
ikke stride imod hinanden, bliver loven og lydigheden stående.
Hvis øvrigheden kan finde sig i, at jeg lærer Guds ord,
da hædrer jeg den og anser en sådan øvrighed med al ærbødighed for mine foresatte. Men hvis den siger til mig:
du skal fornægte Gud og lade ordet fare; da erkender jeg
den ikke længere for min øvrighed. På denne måde skal
man også udvise lydighed mod forældre. Men hvis de ville
sige: jeg vil, at du skal blive en munk eller messepave, efter det papistiske afguderi, da skal man ingenlunde adlyde
dem. For sådan siger Moses i 5 Mos 33, 9: den, som siger
til sin fader og til sin moder: jeg så ham ikke, og han
kendte ikke sine brødre og vidste ikke af sine sønner, han
har holdt min tale og bevaret min pagt. Gud vil, at vi skal
fornægte os og vort liv i den anden tavle, hvis den strider
imod den første. Men hvis de kan bestå sammen med hinanden, da er den ære, hvormed man hædrer forældrene,
udvist mod Gud; strider de derimod imod hinanden, da er
det fornødent, at man gør en undtagelse.
Ja, siger du, det er ganske sandt; men der er jo dog
også fornødent, at man lærer, at man skal være forældre,
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øvrighed og al ordentlig myndighed lydig? Det er rigtig
talt; den regel indrømmer jeg. Men hvorfor overholder du
da ikke den regel, spørger du, når enten forældrene eller
øvrigheden befaler dig at følge deres religion? Svar: det er
en anden sag. Den første tavle skal foretrækkes fremfor
den anden. Når sådan forældrene forordner eller påbyder
noget, som strider mod Gud, da ophæves det fjerde bud,
som dog før var sikkert og gyldigt. For i det første bud
siges, at man skal elske og ære Gud over alle ting, og i
ApG 5, 29 siger Peter: man må adlyde Gud mere end mennesker.
På denne måde slutter og erkender vi også i evangeliets anliggende, imod kejserens og pavens herredømme eller magt, ja mod hele pavens ugudelige væsen, trods al ret,
som forhen gjaldt. Vi har ikke anklaget paven, har heller
ikke kunnet gøre det; for der var ingen dommer; vi har
hædret paven, vore forældre og kejseren. Men da Kristus
siger i Joh 10, 27: mine får hører min røst; men en fremmed vil de ikke følge, men flygter for ham, så kan vi ikke
bie indtil det på menneskelig vis blev erkendt, om vi
gjorde vel eller ilde i at skille os fra paven. For når man
har erkendt Guds vilje, skal man ikke længe disputere om
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retten, om udelukkelse derfra osv., men man skal uden betænkning adlyde Guds bud og befaling. For hverken paven
eller forældre eller kejseren fører denne titel: jeg er Herren
din Gud osv., 2 Mos 20, 2.
Sådan kan man også let svare på dette spørgsmål, som
ellers er vanskeligt nok, nemlig om det, som Rebekka og
Jakob gjorde. Loven og reglen ville og forordnede, at Esau
skulle være den førstefødte. Men fordi Gud i sin første
tavle har afvendt dette, ja forandret loven og befalet: Esau
vil jeg ikke have, men Jakob vil jeg have, så syndede ikke
Rebekka og Jakob, men handlede hellig og gudfrygtig og
havde al ret til at berøve og fratage Esau førstefødslens
gave.
De kunne ikke opnå det med magt; for det havde ikke
kunnet ske uden oprør. For hvad forjættelsen og herredømmet angår, havde kirken og den borgerlige myndighed, ja hele Isaks hus modsat sig Jakob. For Esau overgik
ham langt i magt og i skin af ret. Jakob var meget ringere,
ja, han var ganske foragtet og undertrykt; derfor udførte
Rebekka sagen hel kunstig og behændig, dertil med et såre
fint bedrageri, og det efter Guds vilje, som også i denne
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vigtige og farefulde sag gav en lykkelig udgang, så alt
faldt vel ud.
Det hebraiske ord mathammim betyder omtrent det
samme som at smage og stemmer overens med den måde
at tale på, som Lukas bruger i ApG 10, 10, hvor han siger
om Peter: han blev meget sulten og ville have noget at
spise, det er, han ville spise til middag. Derved antydes
deres mådehold i mad og drikke, så de ligesom mere blot
smagte på maden end fråsede og svirede, så legemet kunne
ernæres og opholdes uden at besværes derved. Men det var
en såre skøn måde at modtage førstefødslens gave og velsignelsen på, at nemlig den, som skulle velsignes, måtte
bringe faderen, som skulle give velsignelsen, et godt måltid mad.
Så befalede da altså moderen efter sin myndighed: hør
nu, min søn, på min røst, til trøst for sønnen og for at indgyde ham mod til at udrette den vanskelige og vigtige sag.
Hun har det guddommelige svar for sig; derfor farer hun
lige frem i troen, uden at se hverken til højre eller venstre.
Og Moses har med flid brugt det ord, at moderen befalede
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sønnen dette, for derved at vise, at moderen med flid overtalte sønnen til at gøre det. For han vægrer sig for at gøre
det og disputerer med sin moder om budene.
v11-14. Jakob sagde til sin mor Rebekka: »Jamen min bror
Esau er jo lodden, og jeg er glat. Tænk nu, hvis min far føler
på mig! Han vil anse mig for en bedrager, og så bringer jeg en
forbandelse over mig i stedet for en velsignelse.« Hans mor
svarede ham: »Den forbandelse tager jeg på mig, min søn. Gør
nu, som jeg siger, og gå ud og hent dem til mig.« Så gik han ud
efter dem og bragte dem til sin mor, og hun lavede hans fars
livret.

Det hebraiske ord chalak betyder på vort sprog slet eller
glat, som ikke har hår. Men dette er en vigtig undskyldning, hvormed Jakob søger at omstøde sin moders bud.
Han minder hende om, hvor stor og vanskelig den sag, hun
pønsede på, var i sig selv. Som om han ville sige: se til,
kære moder, at du ikke bringer mig i stor nød og fare, så
jeg bringer mig selv en forbandelse og ikke en velsignelse.
Han er sandelig en god dialektiker; han foreholder sin moder en grund, som er stærk nok, hvormed han prøver at
vende hendes hjerte bort fra hendes forehavende. Hvad om
min fader sagde: du har skuffet mig i henseende til velsig-
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nelsen; jeg vil kalde den tilbage; da bringer jeg jo forbandelse over mig. Du og min fader ville let kunne finde en
undskyldning; men jeg vil ved denne min lydighed mod
dig komme i stor nød og fare.
Her opstår nu et andet spørgsmål om denne fromme,
hellige kvinde, som vistnok drives af Helligånden og går
frem i troen, men dog gør meget, der synes misligt, og
bringer sig selv og sin søn i mange slags fare. Det er jo en
såre fin plan, at hun så listelig kommer den ældre søn i
forkøbet; hun koger kiddene, snyder faderen med et stort
bedrageri, som næsten ligger over en kvindes forstand; tilhyller sønnens hænder og bedækker hans glatte hud med
skind. Men det er dog en tåbelig tanke, at hun ikke mærker, at faderen kunne kende sin søn på en anden måde end
med øjnene, som nu var dunkle hos ham. Hun ser ikke det
store vindue, stemmen nemlig, som allermest gør et menneske kendeligt, om end de øvrige sanser ikke kunne
dømme derom. Og den kan på ingen måde skjules eller
forandres. Ja, hvad endnu mere er, bedømmelsen efter
stemmen er endnu sikrere, end om du så ser ansigtet selv.
Derfor ville Rebekka have bragt sin søn i den største
nød og fare, hvis ikke Gud på en underfuld måde havde
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ledet hele denne sag. For hør, hvad faderen svarer. Da Jakob siger: jeg er Esau, din førstefødte, kender han straks
Jakobs stemme og siger: røsten er Jakobs røst; men hænderne er Esaus hænder. Da bliver han uden tvivl forfærdet
og tænkte vel, at han ikke havde betænkt og overvejet alt
nok. Jeg havde straks løbet min vej, når jeg havde hørt faderens svar: røsten er Jakobs røst osv.; for dette øjeblik
var sandelig slemt og fuldt af fare.
Men dette tjener alt sammen til trøst for de hellige og
troende, hvis råd og foretagende må få en lykkelig udgang,
når de begynder det i troen. For den, der tror, må alting
tjene til gode, Rom 8, 28. Troen hviler ikke, og alt er muligt for den, også at bedrage en hellig mand, ja på en måde
endog Helligånden. Sådan bliver Rebekka ved, og tænker
ikke på, hvor stor fare hun bringer sig og sin søn Jakob.
For Isak havde kunnet sige: hvorfor vil du bedrage din fader og bestjæle din broder? Mener du, at jeg ikke hører og
kender stemmen? Her hang det sandelig i et hår. Ved sådanne ord havde Jakob kunnet blive forfærdet og tænkt: o
kære moder, hvad har du gjort? Min fader lægger mærke
til stemmen, hvilket ikke faldt os ind, så vi havde kunnet
vogte os for dette tegn.
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Sådan var Jakob i største angst; men han vedbliver dog
at adlyde sin moder, som havde sagt til ham: din forbandelse må komme på mig, min søn. Derfor var det en stor
tro, hvormed hun satte sig imod Jakob, da han vægrede sig
og nølede med at gøre, hvad hun havde befalet ham. Kære
søn, sagde hun, betænk dig ikke længe; jeg byder og befaler dig det. Kommer der noget ondt deraf, så skal jeg tage
det på mig, enten det nu bliver forbandelse eller velsignelse. Gå du kun frem i mit navn, på min befaling. Forbandes du, så skal jeg bære forbandelsen.
Sådan kan ingen tale, medmindre man er fuld af tro og
Helligånden. For sådan at lade sin søn fare hen og komme
i en sikker fare for at forbandes, og dog tro, at hvis det går
galt, skal man selv bære al skade og lade forbandelsen
komme over sig, det er ikke enhvers sag at gøre; men det
er frugten af en brændende tro. Dernæst bad hun vel også:
o min kære himmelske fader! Giv, at dog min søn må udføre alt heldig og vel!
Men det tænkte hun ikke på, at faderen ville kende
stemmen. Derfor, den der vil lyve, han må være forsigtig,
må have en god hukommelse, må være klog og listig. Jeg
for min part ville i en sådan sag ikke kunne udrette noget;
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jeg ville straks ødelægge og kuldkaste alt. Men Rebekka
var heller ikke forsigtig nok; det, som hun allermest havde
skullet vogte sig for, det tænkte hun mindst på, så sagen
næsten kom derhen, at alt syntes tabt, så de måtte fortvivle.
Men troen beholder altid sejr og overvinder alle fejl og
al fare, som møder de hellige. Som Rebekka troede og bad,
og som Jakob adlød, som endelig også svaret lød, sådan
en udgang fik også sagen. For troen gør de hørende døve
og de seende blinde, og atter igen de døve hørende og de
blinde seende. Kort sagt, den synder eller taber i intet; eller om den end undertiden af dårskab eller uforsigtighed
støder an og fejler, så plejer dog Gud at forudse og rette
på dette, for at fejlene skal tilhylles, og sagen dog til slut
få en lykkelig, god udgang.
Jeg ved, at jeg også ofte har gjort mange ting tåbelig
og meget uforsigtig, ja sådan, at jeg vel har tænkt: hvorfor
har Gud kaldet mig til præsteembedet, da jeg jo dog ikke
har så megen kløgt, så megen rådsnildhed og forstand,
som der kræves til dette store embede? For om jeg end har
gjort alt af et godt og enfoldigt hjerte, dertil også med flid
og en god iver, så er der dog ofte hændt meget urimeligt
tøj og nogle fejl er også kommet med iblandt, så det har
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set ud til, at både himlen og al verden ville styrte sammen.
Da måtte jeg falde på mine knæ og bede Gud om hjælp og
råd, han som er mægtig og kan bevirke, at selv et hårdt,
grueligt anstød eller uheld må vinde en god udgang, mens
vi sover, ligesom han skabte Eva, mens Adam sov; for da
tog han et af hans ribben og lukkede med kød i stedet for
og byggede en kvinde af ribbenet, 1 Mos 2, 20. 21. Her
kunne man sige, at Gud måtte have silkefingre, siden han
med så ringe møje og så let kan udføre en så stor gerning.
Netop på denne måde styrer han også sine hellige. Selv
om de en eller anden gang har faret vild eller fejlet groft,
og uforsigtig begået en stor dårskab, hvoraf der kunne
komme utallig megen ulykke, så kan han dog gøre en glad
og lykkelig udgang på det alt sammen. Så kraftig er troen
og bønnen; ja, troen er i sandhed almægtig.
Sådan bliver Isak ligesom med sit vidende og i sine
åbne øjne bedraget; for han siger selv: røsten er Jakobs
røst, men hænderne er Esaus hænder, og lader sig dog bedrage. Ligesom man også i hedningernes bøger kan se, at
herrerne bedrages af sine tjenere, som en siger i komedien:
var jeg ikke så ganske uforstandig og rå som en sten eller
klods, så kunne jeg mærke bedraget. Sådan, siger jeg,
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handler Gud med sine hellige eller troende, at de ikke engang kan mærke eller forstå, hvilken tåbelig eller uforsigtig sag der er på færde.
Derfor skal vi flittig tænke på dette eksempel, ved
hvilket vi påmindes om, at troen har så stor kraft, at den
gør dem, som kan høre og se allerskarpest, blinde og døve,
så de bedrages, skønt de både hører og ser.
Og sådan kan man nu svare på dette spørgsmål, at Rebekka vel handlede uforsigtig; men det guddommelige
forsyn ledede hende for hendes herlige, store tros skyld, så
faderen, Isak, skønt han hørte Jakobs stemme, dog blev
bedraget, fordi han havde så stor tillid og var så ganske
tryg.
Et vantro menneske bedrages ikke let; men den, der
tror enhver, han bedrages også let, som Salomo siger i
Ordsp 14, 15: en vanvittig tror alting; men en klog agter
på sin gang. Derfor må man ikke give sig i kast med dem,
som man vil snyde, på den tid, når vi véd, de våger og giver agt; men først må man fjerne al mistillid fra dem og
må få dem til at tro os. Man må stedse opretholde deres
hjerter med håb og få dem til at tro, at de ikke har noget

413

ondt at vente af os, ligesom tjenerne Davus og Syrus i komedierne forstå at bedrage sine herrer så listig, at de lukker
øjnene, sover og stoler på dem. For på denne måde tvivler
heller ikke Isak på sin hustru Rebekkas og sin søn Jakobs
troskab; han tænker, at de er så fromme og trofaste, at de
ikke kan handle listig eller bedragerisk mod ham. Skønt
han derfor påmindes ved Jakobs røst, kan han dog ikke
nære nogen mistanke mod ham, men mener, at Esau for
spøg har forandret sin stemme; ikke for at bedrage sin fader.
Og dette er sådan hele livets almindelige gang, ikke
alene med de hellige, men også i det daglige liv med alle
mennesker, som eksemplerne i komedierne viser. Den, der
er lettroende, bedrages; men den, der ikke er lettroende,
vil du forgæves prøve på at bedrage. Men derfor sker der
meget sådant i de helliges liv, for at vi skal se, hvordan
Gud styrer sine hellige og af deres dårskab og forvovenhed
kan gøre den allerhøjeste visdom; dertil giver han lykke til
deres råd og anslag, som i begyndelsen ser meget tåbelige
ud, så de må få en skøn udgang. Det hænder ofte, at hellige
mennesker handler uforsigtig nok, ligesom også Rebekka
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her fejler skammelig; men hun kommer dog igennem dermed, fordi hun er troende.
Derfor skal man med omhu mærke sig dette ved kapitlets begyndelse, nemlig først, at den første tavle må foretrækkes for den anden, dernæst, at Gud tilgiver sine hellige
deres dårskab og forvovenhed, ja, at han lader den lykkes
og giver dem held dertil. Når du derfor gør noget, som i
sig selv ikke er godt, det være i hvad stand det vil, så forsag derfor ikke, men erkend din fejl eller vildfarelse med
al ydmyghed, og tænk så: Gud er almægtig, han kunne føre
og redde Rebekka og Jakob ud af sådan stor nød og fare,
derfor vil jeg heller ikke fortvivle, men vil stole på, at han
vil frelse også mig ud af denne knibe. Rebekkas plan og
anslag var vistnok såre forvovent, men lykkedes dog vel;
for Gud gør de ugudeliges råd til intet, men han ærer og
hjælper sine hellige.
Derfor skal man vogte sig for begge dele, nemlig for
at blive hovmodig og stolt på grund af sin visdom og kloge
plan og derefter, når et råd eller anslag ikke vil gå godt, da
at fortvivle. For Gud ser igennem fingre med de gudfrygtiges vildfarelse og giver dem lykke dertil. Jeg har ofte begået store dårskaber, har handlet dumdristig i mange ting;
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men jeg har gjort det af et godt hjerte, ikke for at gøre nogen skade; har heller ikke gjort det med vidende, men af
dårskab, har ønsket trolig at råde og hjælpe andre dermed.
Da har jeg sandelig måttet bede, at Gud ville tildække og
rette på min vildfarelse og fejl. Og i store sager, som er
noget indviklede, kan det ikke gå anderledes til. For det
hænder ofte, at store og meget fromme mænd i høje stillinger gør stor skade ved sine dårlige og forvovne råd og
anslag. Og hvis ikke Gud forbarmede sig over dem, så
ville der vendes op og ned på alt, og alt ville styrte sammen
i en hob.
Sådan står det til med vort liv, som sandelig er et usselt, elendigt liv. Når vi mener at være såre vise og vil råde
og hjælpe på det bedste, fordærver vi ofte sagerne ganske
og aldeles, så at hvis ikke vore fejl rettedes ved Guds nåde
og forsyn, måtte alt aldeles ødelægges og styrtes omkuld.
For det går os ligesom hin bonde, der vanskelig kunne få
sin vogn afsted, fordi, som han mente, hjulene var noget
for brede. Han gjorde da omkredsene på hjulene smallere,
for at hestene kunne drage vognen så meget desto raskere
og lettere; men ved denne forandring udrettede han aldeles

416

intet, meget mindre gik kun hjulene nu så meget dybere
ned i skarnet, så han slet ikke kunne få vognen af flækken.
Sådan går det også med vor visdom, som vi tillægger
os og kan prale af, så vi indbilder os, der intet lettere er på
jorden end at bestyre det almindelige regimente, som hin
nar i komedien siger: jeg burde med rette være konge;
hvilken menneskers formastelighed digterne skønt har afmalet i fabelen om Phaeton. For du hører også nu til dags
mange slige folk råbe: var jeg i dr. Martins eller Philip’
sted, så skulle jeg nok give dem et bedre råd. Ja i sandhed,
du ville vist træffe det! Sådan ser vi, at ofte store fyrster
støder an og fejler, og at de allerbedste og frommeste biskopper ofte stiller sig allerdårligst.
Men hvordan er det da nu? Skal man da slet intet gøre,
og skal man fly for alle høje stillinger? Svar: ingenlunde;
meget mere skal enhver flittig og trolig udrette sit embede,
som er ham betroet af Gud; men han skal vogte sig for at
forlade sig på sin egen kraft eller visdom og mene, at han
er så stor en mand, at alt må gå efter hans råd. For sådan
formastelighed kan man ikke hjælpe, og den er fordømmelig, tillægger jeg mig den ros, at være en sådan og så for-
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træffelig mand, at jeg i alle tilfælde kan forvalte det almindelige regimente viselig, ret og vel, dertil også et hus og
kirken på bedste måde. Men er du en dommer, biskop eller
fyrste, så skam dig ikke ved at falde på dine knæ og sige:
kære herre Gud, du har sat mig til fyrste, dommer, husfar,
præst og kirkens tjener, derfor led og lær du mig, giv mig
råd, visdom, styrke og kraft, at jeg flittig og vel kan udrette
mit anbetroede embede.
Sådan gjorde også Salomo, da han om natten i drømme
hørte Herren sige til sig i 1 Kong 3, 5: Ønsk, hvad jeg skal
give dig. Da bad han sådan v. 9: Giv din tjener et lydhørt
hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem
godt og ondt. Og Skriften viser, at denne bøn behagede
Herren såre vel; for den er et såre skønt skriftemål og bekendelse. Han var en såre vis og gudfrygtig konge og kalder sig dog en ringe dreng; for sådan siger han i v. 7: jeg
er ganske ung og uerfaren. Derfor tilføjes i teksten v. 1012: Herren syntes godt om, at det var det, Salomo bad om,
og Gud sagde til ham: »Fordi du bad om dette og ikke om
et langt liv, ikke om rigdom, ikke om dine fjenders død,
men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre,
som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i
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hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig.
Derfor skal enhver lære at erkende sin svaghed og
uformuenhed med al ydmyghed og bede Gud om visdom
og råd. For folk kaldes ikke til at bestyre høje stillinger,
for at de skal være så formastelige at tilskrive sig den egenskab, at have et fuldkomment ret skøn på alle ting, men for
at de derved skal undervises om og lære, hvad Gud er,
hvad han virker ved øvrighed og regenter, som er redskaber for Guds gerninger, ved hvilke Gud styrer mennesker.
Da bliver de ret forstandige og har lykke i sin virksomhed;
men følger de sine egne hoveder og tanker, så kan de ikke
udrette noget ret, men forvirrer og blander alt sammen i ét
røre.
Derfor, siger jeg, skal man tage sin tilflugt til bønnen
og i den foreholde Gud, hvor stort og vanskeligt det embede er, som er os befalet, og sige: Vor fader, du som er i
himlene osv., giv mig den visdom, som er stedse hos dine
troner, som der står i Visdommens Bog 9, 4. Men især skal
enhver præst eller kirkens tjener bede sådan: Herre Gud,
du har sat mig til biskop og præst i kirken; du ser, hvor lidt
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duelig jeg er til ret at udrette dette store og vanskelige embede, og havde det været uden dit råd, så havde jeg allerede for længst ødelagt alt til hobe. Derfor påkalder jeg
dig. Jeg vil så gerne låne min mund og mit hjerte dertil og
bøje dem derefter; jeg vil lære folket, jeg vil stedse også
selv tage imod lærdom, omgås med dit ord og flittig eftertænke det; brug du mig som dit redskab; forlad du mig kun
ikke; for er jeg alene, så vil jeg let forværre alt til hobe.
Men her gør nu sekterne og sværmerånderne det modsatte. For de tilskriver sig selv stor visdom, og at de kan
lære og styre såre vel; derfor falder de også dumdristig og
forvovne ind i kirkerne og vil påtage sig at styre dem. De
beder ikke, tror dertil heller ikke, at det er en Guds gave
at forvalte det kirkelige eller verdslige embede; men trænger sig selv ind som store, herlige mestre og regenter. Derfor kommer det til slut derhen, at de forvirrer og forhindrer
alt, som andre har opbygget og indrettet nyttig og vel.
Netop på samme måde går det i det borgerlige liv dem,
som forlader sig på sin egen dygtighed og klogskab og
derpå griber til høje stillinger. Er du derfor i en sådan, så
vogt dig for at forlade dig på din egen visdom; vogt dig,
siger jeg, for dig selv, og bed i løndom sådan med foldede
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hænder: du, min kære himmelske fader! Stå mig bi, hjælp
mig, led og før mig! Sådan lagde Moses hele sagen med
Israels udførelse af Egypten på Gud og vægrer sig for at
udføre Guds befaling, hvis ikke Gud selv ville være derhos
og lede og styre dem. For sådan siger han i 2 Mos 33, 15:
hvis dit ansigt ikke går med os, da lad os ikke fare op herfra. Når du nu har bedt på denne måde, så gå frem i dit
embede, hav et stærkt, uforsagt mod og tvivl slet ikke på,
at din sag jo vil gå godt; alt vil få et godt og lykkeligt udfald.
Sådan har jeg også ofte, som man siger i ordsproget,
lagt nøglerne for Herrens fødder; det er, jeg har lagt mit
anbetroede embede på ham, derfor er det også gået ganske
anderledes dermed, end jeg selv havde forudset eller
tænkt; og når jeg har fejlet i et eller andet, så har han rettet
på det efter sin nåde og visdom.
På denne måde er også fader og moder i det huslige liv
redskaber, ved hvilke huset og husvæsenet styres. Men de
skal også erkende, at de med sine egne kræfter og ved sit
eget arbejde og flid ingenlunde kan opdrage børnene ret
og vel; derfor skal de råbe til Gud og bede sådan: herre
Gud, himmelske fader! Hjælp os, at børnene må skikke sig
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vel! Giv, at min hustru må leve i tugt og ærbarhed og forblive i Guds erkendelse og frygt.
Men du vil finde mange, som ikke erkende denne
øverste magt og visdom i styrelsen, men når der forefalder
forhindringer, mener de, at de på bedste måde vil udrette
det og bringe det på ret fod, når de anvender desto større
skarphed i straffen, så undersåtterne ved frygt for straffen
bringes og drives til lydighed, også mod sin vilje. Nu er
det sandt: tugt og straf er vel fornøden, og den må også
være nogenlunde hård og alvorlig, især i det liv, som folk
fører nu til dags; men det er vist, at uden bøn vil du aldrig
udrette noget. For regeringen er en guddommelig kraft, og
derfor kalder også Gud alle øvrigheder guder, ikke på
grund af skabningen, men på grund af regeringen, som
alene tilkommer Gud. Derfor, den der er i regeringen, han
er ligesom en Gud, der har påtaget sig synlig skikkelse.
Men når folk frækt og ligesom med uvaskede hænder,
som man siger, ganske uden duelighed og forberedelse falder ind i regeringen, enten det nu er i den kirkelige eller
den borgerlige, eller også i husholdningen, og udelukker
Gud, ikke beder og ikke spørger Gud til råds, da vil det i
husvæsenet til slut komme derhen, at en ærbar og tugtig
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hustru bliver den værste skøge, at børnene skikker sig ilde
og falder i bøddelens hænder. I det borgerlige liv vil menigheden blive forvirret ved oprør, mord, krig og utallig
megen anden fare. Men i kirken vil der opstå kætterier og
en livsnyderisk foragt for ordet, ligeledes vil de hellige sakramenter blive bespottede og skændig misbrugt. Og
hvorfor? Svar: fordi en sådan husfar, fyrste eller præst ikke
vil erkende, at det er Gud alene, fra hvem al regering og
alt råd kommer, men ved sin formastelighed og fordi han
har så høje tanker om sig selv, bringer både sig selv og
andre, som han skal forestå, i undergang.
Dette har jeg tænkt man ved denne tekst måtte sige til
eksempel og lærdom, nemlig først, at vi skal vide, at den
første tavle skal herske over den anden, efter det ord i det
første bud: jeg er Herren, din Gud; dernæst at vi må lære
at erkende Guds nåde og barmhjertighed, som fører sine
hellige underlig, også i deres forvovenhed og dårskab, så
vi skal forlade os af ganske hjerte på Gud og lære, at troen
opsluger alle ting, ikke alene de helliges synd, men også
deres forvovenhed og dårskab, og når de har foretaget sig
noget i ubetænksomhed. Det er sagen og spørgsmålet i
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dette kapitel; nu vil vi læse teksten i orden og betragte
denne underfulde historie.
v15. Derpå tog Rebekka sin ældste søn Esaus festklæder frem,
som hun havde hos sig, og gav sin yngste søn Jakob dem på.

Moses tilføjer nu den anden skik, den nemlig med de
skønne og kostelige klæder. For det betyder det hebraiske
ord chamudoth, på latin desiderabilis, pretiosus, kostelig,
kostbar, og dette ord bruges ofte i Den Hellige Skrift. Når
sådan englen siger til Daniel: es vir chamudoth, på latin
vir desideriorum, dvs. Meget elskelig; og i evangeliet i
Luk 7, 4 siges der om høvedsmanden i Kapernaum: erat ej
servus chamudoth, på latin carus & pretiosus, det er: en
tjener, hvilken han holdt meget af. Sådan kom Rebekka
også frem med de dyrebare, skønne, herlige klæder, de
præstelige klæder, som uden tvivl var såre skønne, som de
også beskrives hos Moses. For ved ofringen og gudstjenesten brugte de særlige klæder, som vi også gør i vore kirker; vi kalder det ornat. Disse klæder havde Rebekka i huset hos sig.
Heraf fremgår det, at Esau endnu ikke havde fået bekræftelsen på førstefødselsretten, skønt han havde besiddelsen af den og styrede kirken eller menigheden; han var
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ligesom kandidat til paveværdigheden og forvaltede
præsteembedet, men var ikke bekræftet eller højtidelig udnævnt og havde endnu ikke fået hvervet. Derfor har han
ikke klæderne i sit værge, hvilket Rebekka uden tvivl ved
en særlig plan havde forebygget. For hun havde taget klæderne til sig og gemte dem, skønt faderen, Isak, egentlig
skulle have haft dem. For hun ventede på en lejlighed til
at give klæderne til den, som skulle modtage gaven af faderen og bekræftes til arving.
v16-18. Skindene fra gedekiddene lagde hun om hans arme og
hans glatte hals. Så gav hun sin søn Jakob maden og brødet,
hun havde lavet. Han gik ind til sin far og sagde: »Far!« Han
sagde: »Ja, hvem er du, min søn?«?

Det er underligt, at moderen kun bedækker Jakob på halsen med skindene, og ikke også i ansigtet. Hun tænkte kun
på, at han måtte række faderen hænderne, og når han
skulle give faderen et kys, ville faderen tage ham igen om
halsen. Derfor ville hun især have disse to dele bedækkede. Men hun mener, at han ikke så let kunne mærke det
glatte ansigt, fordi Isak havde skæg og modtog kysset på
skægget.
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Måske mindede hun ham også, mens hun smykkede
ham med klæderne, om, at han så godt han kunne måtte
efterligne Esaus stemme, for at faderen ikke skulle kunne
skelne Jakobs og Esaus stemme fra hinanden, som han jo
også straks spørger ham: Hvem er du? Er du Esau, som jeg
har udsendt på jagt? Jeg synes, jeg hører Jakobs stemme
osv.
v19-20. Jakob svarede sin far: »Jeg er Esau, din førstefødte.
Jeg har gjort, som du sagde til mig. Sæt dig nu op, og spis af
min vildtret, så du kan velsigne mig.« Isak spurgte sin søn:
»Hvordan kunne du så hurtigt få ram på noget, min søn?« Han
svarede: »Det var, fordi Herren din Gud lod det lykkes for
mig.«

Jakob holder en hel tale, hvormed han svarer sin fader;
denne hører faderen på med flid og slutter endelig deraf,
som siden følger: røsten er Jakobs røst, men hænderne er
Esaus hænder. Men det er en ligefrem løgn, at Jakob siger,
han er den førstefødte. Desuden har han også skyndet sig
alt for frækt; for moderen forudså eller betænkte ikke, at
denne skyndsomhed ville være mistænkelig for faderen.
For han siger: hvordan har du så snart fundet det? Dette
er et såre hårdt anstød og han mindes derved om det bedrageri, som de omgås med. Hvordan går det til, siger han,
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at du så snart kommer tilbage fra jagten? Har du så snart
kunnet fange et vildt? Hvis du var kommet tilbage i aften
eller i morgen tidlig, havde det været rimelig tid. Jakob
svarede: Herren har skikket mig det i hænde. Ja, Gud må
påtage sig skylden, kan jeg tænke. Han lyver groft; han
siger, at han har fanget vildt, da han dog kun havde taget
to gedekid. Men Isak tager imod det og opfører sig, som
om han intet véd derom; for han er sikker og fuld af tillid
til, at han ikke kan bedrages af sin søn eller hans moder.
v21-22. Så sagde Isak til Jakob: »Kom herhen, min søn, så jeg
kan føle på dig, om du virkelig er min søn Esau eller ej.« Jakob
gik hen til sin far Isak, som følte på ham og sagde: »Stemmen
er Jakobs, men hænderne er Esaus.«

Dette er et andet og langt hårdere anstød; nu ser det galt
ud. Faderen byder ham at komme nær, for at han kan føle
på ham. Da svedte han vist og bebrejdede stiltiende sin
moder hendes råd og anslag: o kære moder, hvad har du
dog gjort? Hvortil har du bragt mig? Da han nu er kommet
nær hen til, hører han faderen sige: røsten er Jakobs røst.
Ak, røsten, røsten! Her havde jeg ladet fadet falde og var
løbet min vej, som om der havde været ild i mit hoved. For
Isak er her på spor efter bedrageri, idet han kender Esaus
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og Jakobs stemme fra hinanden, og dette anstød skulle jo
dog have vakt ham.
Men han falder atter tilbage i sin dvale og mener, at
Esau forstiller sig, så han efterligner Jakobs stemme. Jakob træder trøstig frem og hører faderen sige hine ord.
Derfor ophører nu her Jakobs og Rebekkas råd; ja, han støder an dermed. Men Gud bevirker, at Isak alene tænker på
sin gerning, at han skal velsigne ham, og at han lader dette
anstød fare ud af sin tanke.
Men nu må man anvende alt dette til lærdom for os,
for at vi deraf kan undervises og belæres om, hvor kraftig
troen er, og at alle ting er mulige for den, som tror. For
troen gør, at det, som ikke er til, bliver noget, og af de ting,
som er umulige, gør den alt muligt. Du har set Rebekkas
dårskab og forvovenhed, hvordan hun har smykket og udstyret sin søn Jakob, for at han kunne bedrage sin fader;
hun har iført ham gedekiddenes skind om hals og hænder,
for at faderen skulle mene, at han var ret lodden.
Dette er jo en ting, der er fuld af fare, ligesom jo også
Jakob skælver og forfærdes derover, i begyndelsen ikke
vil følge moderens råd og siger: min fader kunne måske
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føle på mig og mærke bedrageri, så ville jeg føre forbandelse over mig og ikke velsignelse. Men denne fromme
kvindes tro er så stor, at den bryder gennem alt dette. Jakob er gået ind til sin fader i sin broder Esaus skikkelse og
har lodne hænder, som var tillavede sådan med list og et
fint bedrag, men dog kan han ikke ganske bedrage sin fader; for han kender dog Jakobs stemme. Her ser du nu, at
Gud smukt retter på denne forvovenhed ved kvindens tro,
på grund af hvilken det råd og anslag, som i sig selv var
dårligt, må blive såre godt og heldigt.
Sådan beskriver nu Den Hellige Skrift de helliges historie, for i den at rose og prise troens store kraft. Derfor,
den der har Guds ord, han skal anse sig for salig og skal
vende øjnene bort fra disse nærværende, timelige ting og
rette dem på de kommende, usynlige goder. For Guds ord,
og især forjættelsen, taler ikke om de nærværende, men
om de kommende ting, som ingen har erfaret. Troen hænger sig ved det, som endnu slet ikke er til, og venter, indtil
det bliver til alt. Den er en kunst og visdom, som har at
bestille med det, som er mørkt og slet ikke er til; det er,
med sådanne ting, som den ikke har erfaret, som man ikke
ser, og som næsten er umulige. Og den der vil være en
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kristen, må vel betænke det i sit hjerte og holde fast derved. For alle de andre kunster læres ved slutninger fra prøvede grunde og af erfaringen; de har ikke sin grund og begyndelse i det, som intet er, og især som man ikke ser, som
er umuligt, urimeligt og tåbeligt. Men troen, som griber
forjættelsen og holder sig til den, hænger med hjertet fast
ved det, som er ganske urimeligt og umuligt; den lader sig
nøje med ordet og den guddommelige forjættelse.
For sådan gør også Jakob. Moderen befaler ham at
modtage velsignelsen af sin fader; da møder det ham, som
slet intet er; for velsignelsen tilhørte jo Esau og ikke Jakob; der mødte ham, siger jeg, ting, som var ganske umulige. For han måtte jo tænke: hvordan skulle jeg kunne velsignes? Velsignelsen tilhører jo min broder. Desuden er
min broder lodden, men jeg er glat; dette er den fare derved, at jeg kunne bringe forbandelse over mig og ikke velsignelse. Derfor er umuligt, hvad sagen i sig selv angår;
for velsignelsen er ikke min. Min fader vil velsigne Esau
og bekymrer sig i denne sag slet intet om mig. Derimod er
det vel muligt, at forbandelsen kunne komme over mig og
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forblive hos mig, da jeg er slet og glat på huden, hvis nemlig fader ville mærke bedraget. Derfor, min kære moder,
vil det visselig gå galt med os.
Men imod alt dette siger moderen: kommer der en forbandelse, da skal den skade mig og forblive hos mig. Det
er en kvinde, men ingen almindelig kvinde. Hun er et menneske med kvindelig ånd; men sådan åndskraft er der hos
hende, at hun endog overvinder de allerstærkeste mænd.
For hun mener, at hun kan komme igennem med sit forehavende, så velsignelsen blev givet den, hvem den dog
ikke tilkom efter loven og den almindelige regel. Hun tror
ting, som er ganske umulige, urimelige, tåbelige og farlige. Hun tvivler ikke på, at Jakob må blive den velsignede, skønt alt satte sig derimod og stred lige imod det.
Sådan er troen og dens kraft en hjertets tanke eller, for
at bruge dette udtryk, en sådan forudfattet mening og forvisning, hvormed hun hænger sig og holder sig fast ved
det, som er intet, umuligt og ganske urimeligt. Hun har kun
det guddommelige ord, som siger: den ældre skal tjene den
yngre. Men hun som moder forstod, hvem af dem der var
den ældre. Og Helligåndens oplysning kom også dertil, så
hun rettelig forstod samme ord. Isak derimod bliver endnu
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bestandig stående fast ved sit som en ubevægelig stenklippe og holder sig kun til loven og reglen, sådan nemlig,
at Esau skal være den førstefødte; men moderen lader sig
ikke anfægte ved alt dette.
Sådan skal vi også lære os at skikke os i tingene. Når
vi har ordet, da skal vi lade fare og forkaste alle indvendinger mod ordet, og skal slet ikke lade os forvirre eller
anfægte af, at der måske indvendes imod os, at det enten
er tåbeligt, er urimeligt eller stik imod naturens og Moses
lov; vi skal kun følge det, som Gud har sagt. Kommer derimod fornuften til og mukker imod ordet, så er det forbi.
Og deraf kommer den kamp, hvorom Paulus siger i Gal 5,
17, at kødet begærer imod ånden, men ånden imod kødet.
For der taler Paulus om de høje sindsbevægelser, som når
du skal tro, hvad du ikke forstår, og hvad der efter fornuften er umuligt.
Sådan må man bære sig ad i sit kald og til slut endelig
også i døden; når Gud sætter mig til herre imod Helvedes
porte, mod den hele verdens larm og grumme vrede, mod
mit køds svaghed, hvordan skal vi da være til mode? For
hvem er jeg, at jeg skal stride først mod alle djævles og
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menneskers hærskarer, dernæst også mod mit køds svaghed? Svar: Guds bud og befaling alene må man se hen til.
Herren siger: gå hen, du skal få overhånd og sejre; jeg
vil være med dig; ligesom han også befaler Moses at give
sig i kast med den egyptiske konge og føre Israels folk ud
af trældommen og de glødende jernovne. Men synes ikke
det at være en tåbelighed og umulighed at føre et så stort
folk ud af Egypten og det sådan, at der ikke skal blive en
klov tilbage, som Moses siger til Farao 2 Mos 10, 26. Efter
fornuften havde jeg her sagt: du vil ikke engang kunne føre
én klov ud, endsige da et sådant stort folk; for kongen er
mægtig og en gruelig tyran. Men Moses taler ikke anderledes med Farao, end om han allerede havde fået det store
folk ud, om det end i det ydre synes at være en fabel, en
tåbelig tanke og en umulig ting, hvis du ser hen til fornuften. For alt, som troen angiver og ordet forjætter, det må
visselig ske; for Gud er ordet, og ordet er Gud; den der har
ordet, har Guds kraft, Rom 1, 16.
Vistnok synes det ydre ikke at være andet end en menneskelig stemme og en dårskab af det menneske, som taler, som Peter siger til Cornelius i ApG 10, 26: jeg er også
et menneske, ligesom du er. Peter har ordet, og i Cornelius’
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øren lyder det som et menneskes stemme; men det gør dog
alle slags store undere.
Sådan skal vi også være behjertede og trøstige mod
alle slags fare, som kan komme både fra muslimerne og
andre fjender; ja, mod døden selv. For er vi absolverede
ved en broders eller en kirkens tjeners mund, skal man
ikke betragte det menneske, som taler, skal heller ikke
vende øjnene hen på faren og døden; man skal ikke se hen
til graven, forrådnelsen, ormene og råddenheden, som foreholdes os; for fornuften uden tro tænker sådan: er det vel
muligt, at et dødt legeme skal leve, som begraves og opædes af orme eller brændes og bliver til aske? Dertil siger
den rent ud nej og siger; det er ikke sandt. Men ånden, som
strider imod, siger: det er sandt; jeg, som dog er bestemt
til at dø, er dog fuldt forvisset om, at jeg lever og atter skal
opstå af graven med et forklaret legeme.
Derfor, siger jeg, er troen en almægtig kamp, der trods
al kødets modstand med blikket ene og alene rettet på ordet hænger fast ved forjættelsen; for vi taler her ikke om
den historiske tro, som kun er en almindelig erkendelse;
f.eks. når jeg véd, at David overvandt Goliat og filistrene,
1 Sam 17, 49, skønt dette er et eksempel på tro, så er det
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dog for mig kun en historie, og hvis jeg skulle fælde og slå
Goliat, dertil sønderrive løven, da ville historien ikke nytte
mig til andet, end at den var mig en formaning, der kunne
opvække mig til samme styrke. Men hvis jeg tænkte sådan: David og Samson har opnået skønne, herlige sejre,
derfor må jeg også bære mig sådan ad, at jeg kan udrette
det samme – det var mig umuligt. For David udførte heller
ikke disse herlige bedrifter uden stor, tung kamp; for han
havde også kød, ligesom vi; han havde et sådant kød, som
altid modsagde ham, kæmpede mod ham, ja holdt ham
fangen, ikke anderledes, end også vi har; han følte mere
vantro end tro. For troen synes svag og er det også, fordi
kødet ikke alene strider imod, men også tager os fangen,
som Paulus siger i Rom 7, 14.
Før i tiden vidste jeg ikke andet, end at Paulus ikke
behøvede at tænke på nogen kamp og strid mod kødet;
men han siger selv i 2 Kor 12, 7: mig er givet en torn i
kødet, nemlig en engel fra Satan, at han skal slå mig på
munden. Ja, han lærer mig, hvad troen er. Jeg ser vel martyrernes og de helliges store, herlige sejre; men min tro
kan ikke udrette dette, og de har også følt det tungt og
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hårdt, og har ikke uden stor kamp overvundet døden. Sådan har vi også den samme dåb, den samme Gud, som trøster os, trøsteren, Helligånden, som i ordet foreholder os
megen rig trøst. Og vistnok hører jeg gerne beretningerne
om de helliges kamp og sejr; men jeg kan ikke gøre og
udrette det samme, som de. Derfor må man altid gribe ordet og holde sig til det, som der står i Sl 27, 14: bi efter
Herren, vær frimodig og han skal styrke dit hjerte, ja bi
efter Herren.
Gud forkaster heller ikke den svage i troen; ja apostlene og profeterne selv har ikke været så stærke i troen,
især når de har skullet udrette store ting ved troen. Moses
skælver og råber ved Det Røde Hav; for kødet kæmpede
ikke alene mod ham, men tog ham også til fange. Du ser
vel, hviskede hans kød til ham, at der på begge sider er
bjerge; bag os er Egypten, foran os havet; igennem det vil
vi ikke kunne gå med børnene og de stakkels kvinder, dertil også med vort kvæg. Sådan måtte han næsten fortvivle.
For loven i hans kød og lemmer indskød ham at tænke: se,
vi er dog ganske uden al hjælp; hvad har jeg dog gjort, at
jeg har ført folket ud? Vi må alle dø. Her begynder da de
uudsigelige sukke, som Paulus kalder dem i Rom 8, 26.
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Dette råb kan ikke beskrives eller skildres med ord; for
dette ord: hjertets suk er såre stort, fylder himlen og trænger gennem skyerne og rækker ligetil den guddommelige
majestæts øren, så Gud til sidst må svare: Hvorfor råber
du til mig? 2 Mos 14, 15. Han råbte jo dog ikke, men var
så forfærdet, at hårene rejste sig på hans hoved, og kunne
ikke tale et ord. Men han, som ransager hjerterne, forstår
godt, hvad ånden vil have, når den sukker.
Dette gentager jeg og indprenter jer så ofte, fordi troen
for fornuften synes at være en ganske ringe ting og en tom
tanke, som enhver kan fatte i sit hjerte. Folk mener, at den
er en simpel, historisk ting, som er ganske let. Men når
man kommer for Det Røde Hav, ja, når døden kommer og
sejren over synd, død og Helvede, som skal ske ved os, da
bliver Guds kraft forbundet med den menneskelige svaghed, og almagten sammenføjes med det, som intet er, og
den yderste svaghed, og det bringer til slut den svage til at
gøre sådanne ting, der er umulige og utrolige, som Kristus
siger i Joh 14, 12: den der tror på mig, skal gøre større
ting end disse. For sådan gør også kirken alt, skønt den er
svag; den beder, den lærer og opsluger al Djævelens og
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menneskers magt og grumme vrede; den borttager svaghed, synd og død osv.
Denne troens kraft og magt beviser Rebekka med den
farlige gerning, hvori det gjaldt evig forbandelse eller evig
velsignelse. For velsignelsen er det evige liv, forbandelsen
er døden. De kæmpede med ord, om Jakob, Isaks søn,
skulle være evig forbandet eller ikke, og med ham også
hans moder. I denne store og hårde strid foreholder Rebekka sig selv, at Himmerige står åbent, og indsætter sig
selv til en velsignelsens moder.
Kære, hvorfra tager hun det? Svar: fra ordet. For ingen
kan gøre noget godt eller lykkeligt eller tro ret uden ordet.
Teksten i 1 Mos 25, 23: den ældre skal tjene den yngre gav
hende mod; deraf sluttede hun, at velsignelsen skulle tilhøre den yngre og ikke den ældre. Isak forstod det vistnok
ikke, men moderen overvejede det flittig, og Helligånden
virkede også med; han giver ingen troen ved blotte grublerier eller tanker, men kun ved ordet. For kødet strider
altid mod ånden, og af kødets grublerier og tanker kommer
der intet. For fordi intet af de ting ses, som tilhører Hellig-
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ånden, synes alt at være imod og dødt. Men når hjertet griber ordet, da følger Åndens oplysning, dertil kraften og
magten til at udrette underfulde ting.
v23a. han genkendte ham ikke, fordi hans hænder var lodne
som hans bror Esaus.

Det kunne vel også ske på naturlig og almindelig vis, at
Isak ikke kendte sin søn, skønt han hører hans stemme,
nemlig fordi han var så ivrig efter at meddele velsignelsen,
og ikke tænkte på andet. For et menneske, som kun tænker
på én ting og ganske har hengivet sig til den, agter ikke på
andre ting, selv om han ser dem og fatter dem med alle
sanser. Og dette sker ikke alene i det åndelige, men plejer
vel også at hænde i det legemlige. Som man kan se på
tungsindige mennesker; om andre folk taler, drikker, går
ind eller ud, så hører eller ser de dog intet; for hjertets tanker er ganske borte fra verdenen. Når derfor et tungsindigt
menneskes hjerte har andre ting i tanke, så giver det slet
ikke agt på de ting, som dog sker lige for dets øjne. Et sådant menneske er vel hos andre mennesker, som taler med
hinanden, fortæller historier og fabler, og hører dog intet
deraf; for hans hjerte er ligesom ikke hos dem, men langt
derfra. Det hænder ofte, at et tungsindigt menneske spiser
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og drikker og dog selv ikke véd, hvad han spiser eller drikker, om det er øl eller vin. Man fortæller om Bernhard, at
han engang, da han sad i dybe tanker, skal have drukket
olie i stedet for vin.
Og dette hænder så meget lettere, når en slags åndelig
henrykkelse tillige indtræder, og et åndeligt hjerte ganske
og aldeles er henvendt på åndelige ting. Sådan må vi tænke
os, det også gik Isak, som hører og kender Jakobs stemme
og heller ikke fortier det, for han siger jo: røsten er Jakobs
røst, men dog lader sig føre bag lyset. For denne ene tanke
optager ham ganske og aldeles, at han vil velsigne sin førstefødte søn, og han betragter derhos tillige, hvilken stor
ting denne velsignelse er, og sammenfatter alle de forjættelser, som var givet Abraham.
Sådan var Isak bekymret ikke alene med naturlige tanker, sådan som forelskede og tungsindige plejer, men også
med åndelige tanker. Men Rebekka havde også før mærket
sådan tankefuldhed hos ham; for hun havde ofte sat mad
frem for ham, uden at han blev opmærksom på det. Desuden er Isak hos sig selv ganske vis på, at hans hustru og
hendes søn ikke kunne bedrage ham og heller ikke ville
det; derfor siger han: røsten er Jakobs røst, og falder dog
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tilbage fra sin iagttagelse og fortaber sig ganske i sine åndelige tanker. Jøderne har her ikke den rette tanke eller
mening; de tror nemlig, at Isak mærkede og forstod bedraget, men dog forstillede sig og lod, som om han ikke mærkede det; for de kender ikke Åndens kraft, der er stærkere
end de tungsindige tanker, som, når hjertet er besværet
dermed, bevirker, at det ganske stivner og bliver fra sig
selv.
v23b. Og han velsignede ham.

Velsignelsen begynder endnu ikke her; for der står lige
herefter i teksten, at han siger til ham: er du Esau, min
søn? Men det mener Moses med disse ord: da Isak rørte
ved og befølte Jakobs hænder, blev han ligesom henrykt
og fra sig selv, og besluttede og bekræftede i sit hjerte, at
denne velsignelse skulle være fast og sikker. Som om han
ville sige: velsignelsen er allerede sket og er vis, som han
sidenhen siger til Esau: han skal også være velsignet. For
det er Helligånden, der velsigner ved Isak; derfor ville det
ikke sømme sig at tilbagekalde eller forandre noget deri.
Dette var en særlig drift og rørelse fra Helligånden, i hvil-
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ken han hos sig selv besluttede, da han følte Jakobs hænder og hals, at han ville velsigne sin søn. Og det forandrede
han ikke, men forblev fast ved den mening, skønt der foreholdtes ham mange grunde.
Det mener Moses med denne foreløbige tale: han velsignede ham. Som om hun ville sige: den velsignelse, som
var Jakob bestemt, er allerede nu sikker og bekræftet; den,
der herefter vil attrå eller begære den, for ham vil det slå
fejl. For Helligånden tilbagekalder ikke sin drift, som der
står i Mal 3, 6: jeg, Herren, forandres ikke, og 4 Mos 23,
19: Gud er ikke et menneske, at han lyver, ej heller et menneskebarn, at han skulle angre noget. Har Gud fældet en
dom, så forandrer eller tilbagekalder han den ikke, som
mennesker plejer. Sådan rørte Helligånden på dette sted
Isaks hjerte og sagde i ham: nu velsigner jeg denne. Men
nådegaverne og sit kald angrer Gud ikke, som Paulus siger
i Rom 11, 29. Derfor siger Moses: og han velsignede ham;
det er: det var allerede, som om det var sket.
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v24-27. »Er du virkelig min søn Esau?« spurgte han, og han
svarede: »Ja, jeg er.« Så sagde han: »Sæt maden frem for mig,
så jeg kan spise af min søns vildtret og velsigne dig.« Så satte
Jakob det frem for ham, og han spiste. Han bragte ham vin, og
han drak den. Derpå sagde hans far Isak til ham: »Kom herhen,
og kys mig, min søn.« Han gik hen og kyssede ham, og da Isak
lugtede til hans klæder, velsignede han ham og sagde: »Se, lugten af min søn er som lugten af en mark, Herren har velsignet.

Sjælen er menneskets ånd eller liv i de ydre sanser: sjælen
ser, hører, taler, græder og ler. Isak mener: I mit hjerte er
det allerede besluttet, at jeg vil velsigne dig; nu vil min
sjæl velsigne dig, det er, jeg vil velsigne dig med de ydre
sanser; i mit indre efter ånden og i mit hjerte er du allerede
velsignet; nu vil jeg også velsigne dig med sjælen.
Dertil kommer nu også de ydre skikke; for heller ikke
de åndelige ting, som forgår i det ydre, kan ske uden ydre
skikke. De fem sanser og hele legemet har sine gebærder
og manerer, under hvilke legemet må leve ligesom under
masker; derfor velsignede han ham ikke alene i hjertet,
men også med sanserne og ydre skikke. De sønner, som
skulle velsignes, måtte bringe faderen et lækkert måltid og
vin; dernæst trådte de hen til ham og kyssede ham. Dette
er rette verdslige skikke, og sådanne overholdes endnu den
dag i dag iblandt konger og fyrster, når man uddeler len.
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Vi bruger også sådanne ved universiteterne, når vi udnævner nogen til doktor i teologien.
Da nu disse ydre skikke er udført, siger Moses atter:
og velsignede ham, nemlig i det ydre, da han havde lugtet
duften af hans klæder. For det er altid en af de ydre sanser,
hvortil Helligånden knytter sin virksomhed. Og Helligånden rører og bevæger også hjerterne ved ydre ting, som
ved ordet, ved ydre skikke og sådanne genstande, som på
en eller anden måde gør indtryk på hjertet. Men efter
denne Helligåndens drift og rørelse fatter nu Isak mod og
er nu ligesom henrykt, ganske vis på, at dette er den førstefødte søn; for ved lugten af hans klæder befæstes han i
sin mening.
Men dette var Abrahams og Isaks præstelige klæder,
som de bevarede med stor flid og lagde kassia og andre
vellugtende sager ved dem, for at ikke møl skulle fortære
dem, ligesom vi nu til dags også lægger vellugtende krydderier ved vore klæder. Derfor tænkte han nu: dette er
Esau, min førstefødte søn; for han har jo de præstelige
klæder på. Sådan er han allerede før bedraget i ånden og
bedrages nu også efter de ydre sanser.
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Men han bruger en såre skøn lignelse, når han siger:
min søns lugt er som lugten af en mark, som Herren har
velsignet. Men hvordan og hvor skøn lugten af en mark er
kort før indhøstningens tid, det véd landmændene godt; ligeledes også duften af vinbjergene, når vinhøsten er nær;
det er en såre liflig, ja en levendegørende duft. Derfor jubler nu Isak hos sig selv, og hans sjæl fryder sig, fordi han
skal velsigne sin søn. Nu har jeg en arving, tænker han, og
en, som i mit sted skal føre regeringen; dermed er jeg vel
fornøjet og har sådan glæde deraf, som om jeg gik at spadsere på marken eller i et velduftende vinbjerg, hvis duft
forfriskede mit legeme og min sjæl. Nu vil jeg gerne og i
god ro dø; for nu efterlader jeg mig en herre og lærer i mit
hus, en fader for de fremtidige efterkommere, og en præst.
Sådan beskriver Moses Isak, at han var fuld af glæde
og ligesom beruset af gode, glade tanker om den søn, der
skulle være hans arving. Han drikker vin og er glad; dog
var han mere beruset (så at sige) af Helligånden og åndelige tanker. For det er hans eneste og fornemste trøst, at
han véd, at han nu har en arving til velsignelsen, på hvilken man skulle vente, og som skulle komme ved Kristus.
Og uden tvivl føjede han også det dertil, at den forjættelse,
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som var Abraham givet, nu gik i opfyldelse og skulle
komme ligetil den tredje arving.
Dette er en langt anden og højere velsignelse end det
vievand, hvorom papisterne opdigter mange løgne. Dette
var en velsignelse af det evige liv mod den evige død, var
en præstelig og kongelig velsignelse, som rækker ind i det
kommende liv, skønt den ikke kan forvaltes eller gives
uden dette liv, og det er fornødent, at vi også har legemlig
velsignelse. For vi kan ikke nyde den evige velsignelse
uden denne timelige velsignelse; Gud må velsigne markerne, give brød, kød og alt, som er fornødent til næring;
men mennesket lever ikke af brødet alene, og velsignelsen
med sådanne legemlige goder gives for den evige velsignelses skyld. Derfor indeholder de åndelige forjættelser
også altid de legemlige.
Sådan siger Kristus til sine disciple i Luk 10, 7, idet
han udsender dem for at prædike evangelium: bliv i det
samme hus, spis og drik, hvad de sætter frem. For Herren
giver legemlig velsignelse, som brød og vin, al den stund
dette liv ikke kan undvære den legemlige velsignelse.
Evangeliet er den fornemste velsignelse; men alt andet til-
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lægges også dem, som søger Guds rige. Den første velsignelse henhører til det evige liv, den anden er legemlig, om
hvilken Kristus taler i Matt 6, 31-32: derfor skal I ikke bekymre jer og sige: hvad skal vi spise? Eller: hvad skal vi
drikke? Eller: hvormed skal vi klæde os? For jeres himmelske fader véd, at I har alle disse ting behov. Derfor skal
vi her også se, at Isak til det evige livs velsignelse føjer
den ydre velsignelse; for man kan ikke have den ene uden
den anden.
v28. 29. Gud give dig himlens dug og jordens frugtbarhed, korn
og vin i overflod. Folkeslag skal trælle for dig, folk skal kaste
sig ned for dig; du skal være hersker over dine brødre, din mors
sønner skal kaste sig ned for dig. Forbandet være de, der forbander dig, og velsignet være de, der velsigner dig.«

Dette er velsignelsens form, og den første del af denne velsignelse henhører til den legemlige næring, fordi vi uden
den ikke kan leve, heller ikke i Guds rige, hvad dette liv
angår; for legemet må få sin næring, når man skal lære og
styre kirken. Sådan henhører nu den første del til husholdningen og til de goder, som man må have i huset, idet nemlig hustru og børn og også tjenestefolkene må have, hvad
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der er dem fornødent til dette daglige liv, hvilket i Fadervor kaldes det daglige brød, det er, alt, som fordres til legemets underholdning i det huslige liv. Gud give dig, siger
han, af himlens dug og af jordens fedme og meget korn og
most. Det er de timelige goder.
Her på jorden behøver vi duggen fra himlen, det er, at
Gud fra himlen giver os regn, og behøver også jordens
fedme, det er, at Gud giver en frugtbar jord. For det er forgæves at så i en stenet grund, i vandet eller i en skov; man
må så på godt, frugtbart land. Desuden er også en god regn
fornøden. Og denne del af velsignelsen gør han lang og
omstændelig nok; han siger nemlig, at han skal få meget
korn og most. Han skal ikke alene leve af vand, så det blev
ham hårdt og tungt at leve; men skal have sit rigelige udkomme og fuldtop af alt. Du skal, siger han, få så meget,
at du kan forpleje dit legeme godt, ikke sådan, at det skal
blive knapt med dit legemes ernæring, men du skal have
nok af det fede og fuldtop af alle ting, som Moses siger om
Israels folk i 5 Mos 32, 15: du blev fed, blev tyk, blev fyldig. Sådan er nu Jakob for sig og sine efterkommere forvisset om, at han skal have næring for sit hus, og det ikke
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en knap og ringe, men en rigelig og overflødig. Og i Kongebøgerne kan man se, hvordan denne velsignelse opfyldtes.
Derfor skal de gudfrygtige erkende, at de har de legemlige goder ved Guds gave og velsignelse. De skal ikke
indbilde sig, sådan som hedningerne og de vantro gør, at
både godt og ondt i dette liv rammer os ved et tilfælde,
men skal vide, at sådanne store gaver kommer fra Gud, så
de også skal være Gud taknemlige for sådanne velgerninger, som apostlene prædiker i ApG 14, 17: Gud gjorde os
godt og gav os regn og frugtbare tider fra himlen, idet han
fyldte os med føde og vore hjerter med glæde.
Munke og andre ulærde æsler har før i tiden lært, at
man skal foragte de timelige goder, vinhaver og agre; og
dog har de selv allermest tragtet derefter, har spist og drukket det allerbedste og lækreste. Imod disse munkenes
drømme skal vi lære, at også de legemlige velgerninger og
gaver er Guds velsignelse.
Den anden del af velsignelsen er verdslig og angår regeringen. For han sættes til herre over folkeslag og mange
folk; hans efterkommere skal være fyrster og konger og
ikke alene husfædre. For folkene skal tjene ham, idet de er
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dem underdanige ikke som husfædre, men som fyrster og
konger; og ikke alene ét folk, men mange folkeslag og folk
skal tjene ham. Dette blev også alt sammen opfyldt på
dommernes og kongernes tid, da Israels børn indtog
Kana’ans land, da de ikke alene underlagde sig edomitterne, men også ganske og aldeles udryddede alle folkeslag og konger i samme land.
Den tredje del af velsignelsen er åndelig og angår præstedømmet. Vær en herre over dine brødre, og din moders
sønner skal falde dig til fode, som måske i det borgerlige
og huslige liv kunne have samme ære og herlighed som
du. Den præstelige ære skal du alene have, og dette er den
fornemste del af velsignelsen. Før sagde han: folk skal
tjene dig og folk skal falde dig til fode. At falde til fode
henhører til det verdslige regimente; her derimod er det
noget andet, når det udsiges om hans brødre og hans moders sønner. Dog kunne det også henføres til det verdslige
regimente; men det er bedre at forstå det om den tredje del
af velsignelsen, eftersom han før har omtalt det verdslige
regimente.
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Sådan er nu dette de hellige tre stænder, om hvilke vi
ofte tale og indprente folk dem, nemlig det huslige og borgerlige liv og præstedømmet, eller huset, staten og kirken.
Huset har dagligt brød, og er ligesom et dagligt rige. Staten
eller det borgerlige liv har også timelige goder og er mere
end et dagligt rige; for det varer uafladelig til alle tider,
undtagen i evigheden. Præstedømmet derimod er over huset og staten, henhører til kirken, er himmelsk og evigt. På
denne måde er nu Jakob, Isaks søn, vel forsørget; for han
er indsat til arving, så han med sine efterkommere skal
have sit hus, sin stat og sin kirke, og det er en rig og herlig
velsignelse, hvorved han beskikkes til arving, så han sikkert og uden al modsigelse kan vente og håbe derpå.
Men denne velsignelse er ikke en simpel, tom velsignelse med ord alene, eller et sådant ønske, hvormed den
ene plejer at ønske den anden noget godt, sådan som når
jeg siger: Gud give dig smukke og lydige børn; dette er
kun sådanne ord, hvormed man ønsker en anden noget
godt, hvormed jeg ikke giver ham noget, men kun ønsker
ham det, og det er en sådan velsignelse, som beror på udfaldet og er ganske usikker. Men patriarken Isaks velsignelse er en sådan, som visselig må gå i opfyldelse. Den er
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ikke et ønske, men han giver ham dermed godet og siger
sådan til ham: Se, tag imod de gaver, som jeg forjætter dig
med ord. For det er noget andet, når jeg siger: jeg vil ønske
dig, at du har et stærkt og sundt legeme og en god forstand;
hvorved det ikke altid går, som jeg ønsker. Noget andet
derimod er det, når jeg byder dig en sæk penge og siger:
Se, kom hid, her har du tusinde guldmønter, dem vil jeg
give dig. Eller når Kristus siger til den lamme, Matt 9, 6:
stå op, tag din seng og gå. Efter den almindelige velsignelse, hvormed den ene ønsker den anden noget godt,
havde han sagt: Ak Gud give dog, at du var sund og frisk;
men dermed var sygdommen ikke bortskaffet, og deraf
fulgte det ikke, at den syge også virkelig kom til kræfter
igen. Derfor er det alene en velsignelse med ord.
Men i Den Hellige Skrift er der virkelige velsignelser,
ikke alene velsignelsesønsker, men sådanne, som visselig
og bestemt giver og bringer det, som ordene lyder på. Sådan har vi også i Det Nye Testamente sådanne velsignelser
ved Kristi præstedømme, som er vor velsignelse, når jeg
siger: Modtag dine synders forladelse. Men hvis jeg ville
sige: Gud give, at dine synder var dig forladt; ak at du dog
var from og stod i nåde hos Gud; eller: jeg ønsker dig af
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Guds nåde og barmhjertighed det evige rige og dine synders forladelse; det kunne man kalde en kærlighedens velsignelse. Men forjættelsens og troens og de nærværende
gavers velsignelse lyder sådan: jeg løser dig fra dine synder i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn; det er:
jeg forsoner din sjæl med Gud, borttager Guds vrede og
unåde fra dig, indsætter dig i Guds nåde; jeg giver dig det
evige livs arv og Himmerige.
Alle disse ting har den kraft og virkning, at de gives
dig kraftig og virkelig, hvis du tror. For det er ikke vore
gerninger, men Guds gerninger ved vort embede og vor
tjeneste. Derfor er det ikke velsignelsesønsker, hvorved
disse goder blot tilønskes os, men en sådan velsignelse,
hvorved disse goder straks overrækkes og gives os. Når
jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, da er det så meget, som om jeg sagde: jeg river dig
ud af Djævelens hænder og bringer dig til Gud, og det i
virkeligheden og gerningen.
På denne måde havde også patriarkerne i sine hænder
magt og myndighed til at velsigne, det er, de kunne ved en
kraftig forjættelse give sine efterkommere næring, regering og præstedømme. Netop som om Isak havde sagt: jeg
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giver dig korn, jeg giver dig riget og præstedømmet. Jøderne behandler disse velsignelser alt for koldt; for de forstår dem kun på menneskelig vis og sådan, at derved kun
tilønskes noget godt, men ikke så, at goderne i virkeligheden til kendes og overrækkes dem, som velsignes. Men
velsignelsen er et sådant endeligt ord eller en sådan dom,
som med vished bestemmer og slutter, at de goder, som i
velsignelsen forjættes, også i virkeligheden må indtræffe.
Og en sådan magt er sandelig en stor ting; for den bringer
og giver virkelig legemlige goder for huset, timelige goder
for det borgerlige liv og evige goder for præstedømmet.
Derfor priste de Gud for, at han havde givet mennesker
denne magt og myndighed, idet han velsignede ved dem
og gav alle slags gaver og velgerninger.
Men det er en stor og ynkelig elendighed, at vi ser,
med hvilken fast tro de hellige patriarker giver disse goder
til andre og selv modtager dem, mens vi derimod omgås
så koldt og søvnig med vor velsignelse i Det Nye Testamente og agter den så lidt. Jeg skammer mig sandelig over
mig selv og fatter afsky, for mig, så ofte jeg sammenligner
mig med dem. For kære, betragt dog denne kvinde Rebekka, der dog også lever i kød og blod som vi, ligeledes
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Isak og Jakob, hvilken sikker, levende og stærk tro de har
på de kommende goder, så de ikke bryder sig om kødet,
som de endnu må bære. Ja, det ser ud, som om de sover i
dette timelige liv og ligesom snorker, imod de kommende
goder at regne, som forjættes dem.
Vi har en langt rigere gave, eller har den i al fald ikke
i ringere grad og rigelighed; men vi har ikke sådan tro, vi
er så søvnige, er halvdøde, vore øjne er matte, ørerne hører
kun tungt, vore hjerter vakler også og er såre ubestandige.
Man har store gaver, men agter dog ikke, hvad man har.
Når man udtaler syndsforladelse over en, rækker sakramenterne, dåben og Herrens nadver, af evangeliet forkynder syndernes forladelse, så er det en langt større ting, end
når Isak velsigner Jakob. For det er det samme, som om
jeg sagde: jeg giver dig Himmerige, herredømmet over
Djævelen; og må du end dø, så vil jeg dog opholde og bevare dig, så du ikke skal gå fortabt. Det gør vi vistnok ikke
af vor kraft, men på Guds vegne og på hans befaling, som
har givet mennesker denne magt, at den ene ved Kristi
præstedømme skal bringe den anden til det evige liv.
Sådan, siger jeg, har vi langt rigere forjættelser, end de
havde; men vi er mere søvnige og foragter denne skat af

455

Guds rigdom og godhed. For vi er, desværre, ikke taknemlige mod Gud; vi er ikke glade over denne salighed, glæder
os ikke over den af ganske hjerte. Vi har gaverne i stor
rigelighed; men vi agter dem ikke, ja foragter dem vel ganske og aldeles, uagtet de jo dog alle sammen er ligeså
visse, som disse patriarkernes velsignelser var; ja, hvad
der er det allergrueligste: jo rigeligere vi har det, desto
mere larmer verden derimod og forfølger denne skat.
Derfor skal det opvække vore hjerter og opmuntre os,
skal fordrive os sovesygen, at vi ser, hvor flittige og omhyggelige de kære fædre var, hvilke med større ånd og tro
antog forjættelsen og velsignelsen, end vi gør. Dernæst
skal vi ophøje vore gaver, som er ligeså store som deres
gaver eller vel endnu større, skønt også de var såre store
og herlige. Vi har ikke fædrene, at de kan tale med os; men
vi har Guds søn selv, han taler nu med os, som der står i
Hebr 1, 2. Ham hører vi sige: jeg absolverer dig; jeg giver
dig Himmeriges nøgler, magt til at døbe, til at frelse, til at
træde Djævelen og Helvede under fode. Denne guddommelige magt giver jeg jer, for at I skal gøre de samme gerninger, som jeg gør, og skal gøre større end disse.
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Men vi er dorske og søvnige og tænker sådan: Kristus
er sand Gud og menneske; derfor er det intet under, at han
meddeler mennesker sådanne gaver. Men at mennesker
skulle give hinanden gaver for dette og hint liv, det er ganske urimeligt; det synes at være umuligt og utroligt. Men
sådan var de hellige fædre ikke til sinds; de holdt Guds
velsignelser højt og i ære, var glade derover og takkede
Gud for dem. Derfor skulle vi skamme os imod dem og
lære at revse os for vor dorskhed og søvnighed og forbedre
os.
Nu følger i den sidste del det kære hellige kors, men
dog derhos tillige også sejren ved korset og i korset. For
sådan siger Isak: den, som forbander dig, være forbandet.
Disse ord er taget ovenfra i 12, 3 og 22, 17, hvor Herren
siger til Abraham: vistnok vil man forbande dig; men jeg
vil forvandle forbandelsen til en velsignelse. Men dette er
en stor magt, at Isak tør udtale et sådant ord og en sådan
dom, for hvilken Helvede med alle djævle og hele verden
med al sin magt og styrke må forfærdes og bæve. For han
vil sige så meget: jeg véd, at Djævelen, verden og kødet
vil hade denne velsignelse; dette ved jeg vil visselig ske.
Kære Jakob, jeg overøser dig vistnok med store gaver, jeg
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ophøjer og ærer dig; for du skal være en husfar uden armod, en konge uden forhindringer, en præst og sjælens
frelser, selv mod Helvedes porte. Men du må komme i hu,
at alt dette endnu kun er en forjættelse, at det endnu ikke
er opfyldt med fuldkommen sejr, på hvilken man endnu
må vente i håbet.
Derfor vil du have disse goder på den måde, at du slet
ikke synes at have noget deraf. For du vil blive anfægtet i
dit hjem, i det borgerlige og kirkelige liv; på grund af alt
dette vil de ugudelige misunde dig, og du vil blive forbandet af dem, så forbandelsen allerede ligger i beredskab
sammen med velsignelsen. Jeg velsigner dig vistnok rigelig; men Djævelen og verden vil komme, dine brødre ville
komme, og forbande dig, forfølge dig og forsøge at ødelægge og kuldkaste din velsignelse.
Og til slut gik det også, som denne spådom lyder. For
hvor meget måtte ikke Jakob lide lige fra denne velsignelse af? Hans broder Esau truer ham med, at han vil slå
ham ihjel; sådan pålægges korset ham straks i det huslige
liv. Han er de efterkommeres fader, som skulle nedstamme
fra ham; men han må dag og nat stå i fare for legeme og
liv, må være belavet på, at hans egen broder vil slå ham
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ihjel, og bortskaffes hemmelig af sine forældre med stor
bekymring og lidelse, idet han måtte vogte sig for denne
fare. I Syrien må han være i elendighed i næsten tyve år.
Ja, det er rigtig en dejlig velsignelse! Han måtte vel tænke:
kære fader, hvordan rimer det sig, som du sagde om himlens dug og jordens fedme, med dette store besvær? For da
han drager til Syrien, har han ikke engang en smule brød.
Han er elendig og fattig, må tjene fjorten år og måtte i
denne tjeneste lide megen urimelighed og uret; derfor minder faderen ham om, at det vil gå sådan, at han i stedet for
velsignelse vil føle forbandelse.
Men sidenhen, da dyrtiden kommer over Kana’ans
land, kommer han også i stor nød og fare med hele sit tyende, ja til fare for sit legeme og liv. Og endelig, hvor gruelig og ilde fór man ikke med Israels børn i Egypten? Hvad
bliver der da nu af velsignelsen? Svar: mennesket lever
ikke af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds
mund, Matt 4, 4; 5 Mos 8, 3. Ved ordet oprejses mennesket
igen og trøstes derved. Skønt han nu for øjeblikket ikke
har brød til sin husholdning, så dør han dog ikke og forlades dog ikke; men troen på Guds ord ernærer ham midt i
armoden både til legeme og sjæl, og til slut forvandler han
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også dyrtiden til fylde, så han får fuldt op. For de, som søger Herren, skal ikke have mangel på noget godt, Sl 34,
10. Derimod siger den samme Salme om de rige: de unge
løver lider nød og sulter. Ligeså i Sl 37, 2: de skal hastigt
afhugges som græs osv.
Men dette må man forstå i troen og vente derpå, ligesom også Jakob i troen var vis på, at der aldrig ville fattes
ham noget i hans hus. Og til slut gik det også sådan og fik
ligefrem en sådan udgang med ham. For da velsignelsen
kom, blev han rigere end Laban, sin svigerfar. Men det gik
ikke af uden anfægtelse; for han blev prøvet, men ikke forladt. For velsignelsen anfægtes vel, men omstødes ikke.
Han stødes hid og did og drives omkring, men kastes dog
ikke omkuld, som der står i Sl 118, 13-14: Jeg blev stødt
ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp.
Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.
Herren giver en sådan velsignelse, som er blandet med
tålmodighed og prydet med det hellige kors’ helligdom, så
vi i anfægtelsen skal få den lærdom, at vort liv ikke alene
beror på brød, men på ethvert Guds ord. Men brødet giver
Herren til slut også visselig og lader det ikke mangle
derpå, når vi er prøvede og øvede i troen, om vi også vil
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tro Gud i hans forjættelser. For han giver vel forjættelsen,
men prøver dog alligevel og unddrager os velsignelsen, ligesom om vi ikke turde vente på nogen velsignelse. Men
da ihukommer og fornemmer han ret velsignelsen, når vi
fornemmer forbandelsen. Derfor, siger jeg, kan velsignelsen anfægtes og trykkes, men undertrykkes og omstødes
kan den ikke, som man også plejer at sige om sandheden.
Og dette var forbandelsen eller korset i det huslige liv,
som hårdt nok plagede patriarken Jakob. Men betragt nu
det borgerlige liv hos hans efterkommere. Betragt David,
som var den første konge efter velsignelsen. Kære, hvor
ofte blev ikke hans land og rige anfægtet og kom i fare,
som om det skulle falde? Først i kong Sauls tid, dernæst
ved hans egen søn Absalon og Achitophel, den onde, utro
rådgiver, og på Absalons tid kom endelig også den onde
samvittighed dertil; dog oprejste og opholdt han sig endnu
bestandig med den guddommelige forjættelse, som der
står i Sl 21, 2: herre, kongen skal glæde sig i din kraft.
Ligeså Sl 63, 12: kongen skal glædes i Gud; hver den, som
sværger ved ham, skal rose sig. Og 2 Sam 15, 25 siger han:
hvis jeg finder nåde for Herrens øjne, da fører han mig
tilbage; men hvis han siger sådan: jeg har ingen behag i
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dig – se, her er jeg, han gøre med mig, efter som det er
godt for hans øjne! For riget var ham forjættet og bekræftet, men ikke uden såre stor møje og anfægtelse, som han
led derover.
På denne måde ser man også i kirken mere forbandelse end velsignelse. For det lærer også vi af erfaring, vi
som er i dette embede, og hvem dåben, nøglemagten og
alterets sakramente er givet. Men hvor mange er der vel
ikke, selv af såre fromme folk, som Satan anfægter og bedårer så hårdt, idet han borttager den himmelske velsignelse fra deres øjne, at de ikke synes at beholde det mindste af denne velsignelse; ja, de føler og fornemmer meget
mere Helvedes angst og forbandelse end den guddommelige og himmelske velsignelse. Andre falder i åbenbare
synder og laster og kommer derhen, at de åbenlyst foragter
og ganske forkaster velsignelsen. Men de, som endnu fastholder og elsker den, er så svage, at de behøver, at man tit
og ofte formaner dem og stedse gentager velsignelsen, for
at de derved kan opvækkes og Guds ord skærpes for dem.
Men imidlertid lider velsignelsen alligevel intet afbræk, men forbliver bestandig, kraftig og såre rig og
større, end vi kan forstå. Paulus klager også over, at der er
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givet ham en torn i kødet, 2 Kor 12, 2, og at igennem
mange trængsler skal vi gå ind i Guds rig, ApG 14, 22.
Derfor vil det ikke mangle på forbandelse. Men du må
sætte dig til modværge derimod, vær kun stærk, og bliv
hængende ved velsignelsen, om så end alt synes at være
fuldt af forbandelse. For sådan skal vi slutte: det er vist, at
jeg er døbt; jeg har hørt ordet af kirkens tjeners mund; jeg
har brugt alterets sakramente; det er den guddommelige
sandhed, som ikke kan forandres. Er end jeg svag, så er
dog denne sandhed sikker og bestandig. Goderne er såre
kraftige og rige; men hjertet er ustadigt og vakler, når det
skal gribe og tage imod goderne.
Men det skal vi alene vogte os for, at fornægte, og om
vi end ikke kan bekende med højt råb, så må vi dog lade
os høre med sagte hvisken af bekendelsens ord. Kan vi
ikke synge, når vi priser Gud, så lad os dog i det mindste
tale sagte, for at vi kan forblive i den velsignelse, hvori
Guds søn har sat os. Den kan man ikke beholde uden stor
kamp og mange slags anfægtelse. For sådan havde også
fædrene forjættelsen sikker og kraftig, men ikke uden anfægtelse. Og af den grund formaner også Kristus os så flittig, at vi skal være standhaftige og holde ud. Bevar jeres
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sjæle ved tålmodighed, siger han i Luk 21, 19. I er rigets
børn, synderne er jer forladt. Djævelen er overvundet og
lagt under jeres fødder, synden og døden skal ikke skade
jer, men I er nu retfærdige; derfor lider også med tålmodigt
hjerte den forbandelsens modgang, som vil ramme jer.
Efter at han nu har sat forbandelsen, det er korset og
anfægtelsen, som følger på den herlige og rige velsignelse,
tilføjer han nu endnu mere dertil og siger fremdeles: den,
som velsigner dig, skal være velsignet. Som om han ville
sige: ikke alle vil forbande eller anfægte jer, men der vil
også komme mange, som vil velsigne jer og blive delagtige i jeres velsignelse; det vil være anfægtelsernes frugt,
såfremt I forbliver i troen. Som Kristus siger i Joh 12, 24:
sandelig, sandelig siger jeg jer: uden at hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det alene; men hvis det dør,
bærer det megen frugt.
Én kristen, som har været anfægtet og prøvet, er der
mere gavn i end i hundrede andre, som ikke have været
anfægtet. For i anfægtelsen vokser velsignelsen, så han
kan lære og trøste mange folk og hjælpe dem med gode
råd i legemlige og åndelige anliggender. Sådan, mener
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Kristus, er I forbandede i verden, så er I dog tillige også
fyldt med himmelsk velsignelse.
Nu vil vi også betragte udlægningen af nogle enkelte
ord efter grammatikken. At kaste sig ned for vil sige at
bøje sit legeme for at vise en ærbødighed og hæder. Dette
ord har en temmelig vid betydning; for man kan falde ned
for konger, for brødre og for sin næste. Ovenfor bøjede
Abraham sig for Heths børn. Dernæst bruges det også om
den åndelige bøjning, nemlig at man bøjer sig for skaberen. For man bøjer sig for skaberen på én måde, for skabningen på en anden.
Men hvorfor siger han: vær en herre over dine brødre,
da han jo dog kun har én broder, nemlig Esau? Svar: dette
er en særlig måde at tale på i Den Hellige Skrift, idet alle
børnebørn kaldes børn, og broderbørn kaldes brødre; de,
som blev fødte af Rebekka og hendes døtre, kaldtes hans
børn. Sådan er Isak sine børns fader, men også sine børnebørns. Men brødre kaldes i Den Hellige Skrift ikke alene
de, som er født af én moder, men også disses efterkommere og børnebørn.

465

v30-31. Da Isak var færdig med velsignelsen, og da Jakob
netop havde forladt sin far, kom hans bror Esau hjem fra jagten. Han lavede også en ret og bragte den til sin far og sagde
til ham: »Vil du ikke sætte dig op og spise af din søns vildtret,
så du kan velsigne mig?«

Da velsignelsen var fuldendt, følger nu derpå en klagesang
og en uheldig velsignelse for Esau. Og det er den anden
del af denne historie. Men man må omhyggelig betragte
ordene i Esaus tiltale til sin fader. For Jakob havde ikke
talt sådan i tredje person: din søns vildtret; men han sagde:
min fader, kære, stå op og spis af mit vildt! Men denne
hykler bruger en særlig talekunst. Det plejer også sådanne
hellige at gøre, nemlig at bruge sådanne ord, der kun tjener
til prydelse og sigter til at have et stort skin. Jakob har
frembragt sin bøn hel enfoldig og simpelt, sådan som dialektikerne plejer at gøre; men denne gør sin tale kunstig
efter talekunstens regler, hvilket aldrig havde kunnet falde
Jakob ind.
Med sådan hovmodighed forstår han at pryde sin tale,
som om han alene var sønnen, ja den enbårne søn, Jakob
derimod ikke var nogen søn. For sådan plejer hyklerne at
bære sig ad: de kalder sig kirken og har også et bedre ydre
skin og et sådant smykke, som ser bedre ud, end de har,
som er ret gudfrygtige. Hos de gudfrygtige er der sandelig
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ikke så megen dristighed og heller ikke dette stort ydre
skin, ligesom Jakob heller ikke forsøger at tiltale sin fader
med sådanne stolte ord. Men Moses omtaler her ikke klæderne, som han dog uden tvivl brugte; måske havde Rebekka atter hemmelig lagt dem på sit sted igen og brød sig
nu ikke længere om at gemme dem; hun tænkte vel: nu kan
han gerne gå hen, klæde og pynte sig så meget han vil; min
søn har nu allerede fået velsignelsen.
v32-33. Isak spurgte: »Hvem er du?« Og han svarede: »Jeg er
Esau, din førstefødte søn.« Da blev Isak ude af sig selv af forfærdelse og udbrød: »Hvem var det så, der bragte mig det vildt,
han havde jaget? Før du kom, spiste jeg af det og velsignede
ham. Nu har han fået velsignelsen!«

Her begynder han at lyve tappert og bruger hel prægtige
ord, som ser godt nok ud; jeg er, siger han, din søn, din
førstefødte; han gør sin tale herlig og stor, som det skikker
sig for en sådan taler. Jakob er kun en simpel dialektiker;
han er ganske foragtet for Esaus øjne, gælder slet intet for
ham; ja, han er ganske forbandet, er ikke værdig til at kaldes Isaks søn, meget mindre da hans førstefødte. Men Helligånden har allerede besluttet det modsatte. For Jakob har
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nu allerede velsignelsen, og du, Esau, er ingenlunde den
førstefødte.
For har du glemt, hvad du gjorde dengang, da du sagde
1 Mos 25, 32: se, jeg er ved at dø, hvad kan jeg da gøre
med den førstefødsel? Giv mig blot linseretten. På denne
måde solgte Esau førstefødslen; og da han havde spist og
drukket, stod han op og gik bort, og foragtede sådan sin
førstefødsel. Alt dette har Helligånden ikke glemt, sådan
som du, Esau, indbilder dig. Har du solgt førstefødslen til
din broder, så er du med rette fordømt til at have din førstefødsel forbrudt. Derfor er det en løgn, at du siger, jeg er
din førstefødte søn; for du har sat din førstefødsel over styr
med linseretten og har forkastet den ved din foragt for den.
Gud vil hædres for sine velgerninger, og den, der ærer
ham, ærer han igen; men den, der foragter ham, skal forkastes, som der står i 1 Sam 2, 30. Dette er et grueligt eksempel på dette ord.
Men Isak forskrækkes og forfærdes over al måde, da
han hører Esaus ord, og frygter for, at måske med Guds
tilladelse en eller anden fremmed kunne have borttaget
velsignelsen og at sådan hans efterkommere skulle berøves den. Dette var ikke en ringe forfærdelse; for han var
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bange for, at denne velsignelsens, regeringens og præstedømmets ære ved Guds råd kunne afvendes fra hans hus.
Den samme fare indtrådte også, da Esau truede med, at han
ville dræbe sin broder Jakob; var da Jakob omkommet, så
havde der været fare for, at velsignelsen var blevet givet
fremmede.
Dog lader han sig ikke anfægtes sådan deraf, at han
skulle bevæges til at forandre den velsignelse, som han engang havde givet; men, siger han, det være hvem det være
vil, som har taget velsignelsen – velsignet skal han dog
være. For Guds gaver kan ikke tilbagekaldes. Men sidenhen, da han tænkte sig lidt bedre om og huskede på sagen,
tænkte han: se, jeg hørte Jakobs stemme; han bedrog mig,
idet han havde hals og hænder bedækket med bukkeskind;
ja, ham er det, som jeg har velsignet.
v34-35. Da Esau hørte, hvad hans far sagde, udstødte han et
højt og hjerteskærende skrig og sagde til sin far: »Velsign også
mig, far!« Men Isak sagde: »Din bror kom med svig og tog din
velsignelse.«

Her spørges: hvorfor tilbagekaldte Isak ikke velsignelsen,
da jo Jakob havde tilvendt sig den med list? Lyra fortæller,
hvad der er jødernes mening, nemlig at Isak, da han hørte
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Esaus klage, ville tilbagekalde velsignelsen; men da skal
han efter Guds vilje have set Helvede åbent, og at det var
ham beredt, hvis han ville tilbagekalde velsignelsen. Derover skal han da være blevet så forfærdet, at han ikke tilbagekaldte velsignelsen, men meget mere bekræftede den.
Dette angiver Lyra efter jødernes mening; men de udlægger ikke Skriftens ord, men formørker dem meget mere.
Derfor skal man ikke mene, at Isak, skønt han blev over al
måde forfærdet, alligevel tænkte på at tilbagekalde velsignelsen; for han vidste godt, at denne velsignelse var en
Guds gave og gerning, som måtte forblive aldeles ubevægelig og uforanderlig. Når jeg således vil give en dåben, så
er mit hjerte og min vilje ganske bestemte på, at jeg virkelig vil døbe ham; om så den, der døbes, omgås med list, så
har jeg dog alligevel givet ham den rette dåb, som ikke er
min, men i sandhed Guds gerning.
På denne måde sagde også Isak: jeg har velsignet ham,
og han skal også være velsignet. Og det havde han i forvejen alvorlig besluttet hos sig selv og havde ikke uden
særlig plan og overlæg opsat det indtil sit livs ende; derfor
var han, da han havde velsignet Jakob, vis på, at han der-
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med havde fældet en endelig dom, som var udsagt og bekræftet på guddommelig befaling. Og det var just den
samme velsignelse, som han havde modtaget i arv fra fædrene, Adam, Noa, Abraham og de andre. Sådanne ord kan
og skal heller ikke forandres; for Gud forandrer ikke sine
gaver. Han tilbagekalder ikke dåben, heller ikke absolutionen og andre gaver, som han meddeler os ved sit ord:
forlader han mig mine synder, så er de mig i sandhed forladt.
De tvister her også om listen; om nemlig de hellige
fædre vel også handlede listig, og om de syndede, når de
sådan brugte list? For vi har ofte hørt, at de har løjet stærkt,
ikke alene for dermed at tjene andre, men også i virkeligheden. Men i en sådan gerning er ingen synd. Vistnok
er det i sig selv og for menneskers øjne et bedrageri og en
list; for Jakob bedrog sin fader derved, at han havde beklædt sin hals og sine hænder med skind; men for Gud er
det intet bedrag. For førstefødslen og velsignelsen tilkom
ham, hvilke han havde købt af sin broder; ja, han havde
dem allerede i forvejen, idet de var ham bestemte af Gud,
efter det guddommelige svar: den ældre skal tjene den
yngre.
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Når man derfor bruger list for at fratage en anden det,
som Gud har givet dig, da er det ingen synd. Sådan er det
rov, som israelitterne fratog egypterne, vistnok i menneskers øjne et fuldkomment rov; men israelitterne syndede
ikke deri, at de berøvede egypterne det. For Gud befalede
dem i 2 Mos 11, 2, at de skulle begære af egypterne sølvkar og guldkar, til dermed at pryde Herrens fest, da de
tænkte på at flygte. De havde et åbenbart, udtrykkeligt bud
af Gud, idet han sagde: jeg vil have, at du på den måde
skal bedrage og berøve egypterne. For egypterne var israelitterne lønnen skyldig for deres tunge tjeneste og hoveri,
som de havde måttet udholde hos dem; og det var kun en
ussel og ringe erstatning for, at de så længe havde undertrykt og besværet Israels folk, dertil også dræbt deres små
børn.
På denne måde må man også bedømme denne Jakobs
list. For når de hellige bruger list og har en befaling dertil
af Gud, da er det vel for menneskers øjne et bedrag og en
list; men det er en hellig, berettiget og åndelig list. Derfor
er det ikke fornødent at bruge mange ord og tale frem og
tilbage om, hvorvidt Jakob syndede; men det skal man se
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hen til, at dette i forvejen efter Guds befaling var ham givet, som han sidenhen fratog sin broder med list. Sådan
have de hellige i krig ofte ført sine fjender bag lyset og
bedraget dem; men det er sådanne løgne, som man godt
kan bruge i guddommeligt embede, imod Djævelen og
Guds fjender.
Sådan bedrager også fiskeren fisken med sådan list,
når han sætter agn på krogen; hvilken lignelse fædrene
ikke ilde har anvendt på Kristus. For han kom til verden
og iførte sig vort kød, han blev kastet i vandet ligesom en
krog; men da Djævelen bed på den, blev han straks af Gud
halet op af vandet, kastet på det tørre og knust; det er: Kristus holdt frem for Djævelen sin svage menneskenatur,
som dækkede hans evige og uovervindelige majestæt; da
løb Djævelen imod guddomsnaturens krog og stødte sig
på den, ved hvilken guddom al hans magt, dertil også dødens og Helvedes kraft blev overvundet, som Paulus siger
i Kol 2, 15: han afvæbnede magterne og myndighederne,
stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog
i Kristus. Men Djævelen havde ikke uden grund kunnet
beklage sig over, at også han på urimelig måde var blevet
narret og snydt, al den stund han mente, at han ville dræbe
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et simpelt menneske, men han selv med list blev dræbt af
ham. Men her gik det ved Guds underfulde råd sådan, som
man plejer at sige: ars ut artem falleret, den ene list narrede
den anden.
v36. Esau sagde: »Med rette hedder han Jakob, for nu er det
anden gang, han bedrager mig; han tog min førstefødselsret,
og nu har han også taget min velsignelse.« Så spurgte han:
»Har du ikke gemt en velsignelse til mig?«

Her begynder nu hans fjendskab mod broderen: han hedder med rette Jakob, siger han, for han har nu to gange
bedraget mig. Men begge dele er løgn. Du, Esau, lyver;
husker du da ikke, hvad du før har gjort? Du solgte selv
frivillig din førstefødsel, da du sagde i 1 Mos 25, 32: jeg
er ved at dø; hvad kan jeg da gøre med den førstefødsel?
Du foragtede den velsignelse, som er kraftig også efter døden. Dernæst har du heller ikke agtet på Guds befaling,
hvori der blev sagt: den ældre skal tjene den yngre; derfor
er ikke du længere den førstefødte; men køberen er det;
han har velsignelsen med al ret, hvilken man ikke kan
kræve tilbage af ham, eftersom den er en Guds gave, der
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ikke forandres; men du lyver og anklager falskelig din broder for, at han skal have taget eller tilranet sig begge dele,
nemlig førstefødslen og velsignelsen.
Og deraf kan man se, hvordan teksten i Hebr 12, 1617 er at forstå, der lyder sådan: Se til, at ingen er troløs og
vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte
sin førstefødselsret. For I véd, at da han senere ønskede at
arve velsignelsen, blev han vraget, og skønt han med tårer
søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. For
grunden, hvorfor han intet kunne udrette med sin bod eller
sine tårer, er denne, at det ikke var nogen sand, ret bod.
Det er ganske vist sandt, og står fast, at Gud, som ikke kan
snyde eller lyve, har tilsagt alle mennesker, der gør sand
bod, sin nåde og barmhjertighed, og gør man sand bod for
synden, finder denne bod altid rum hos Gud. Det skal man
holde fast ved og forsvare, ligesom også Gud har bevidnet
dette med mange eksempler og i Den Hellige Skrifts bøger.
Men der er en anden bod, som ikke er sand, men falsk
og opdigtet, som man kalder galgenanger, nemlig når jeg
gør bod på den måde, at jeg ikke skammer mig over at have
fortørnet Gud, men over, at jeg har gjort mig selv skade.
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Denne bod er såre almindelig; jeg har selv ofte gjort bod
på den måde og følt sorg over, at jeg har gjort et eller andet
tåbelig, usmart og til min skade. Jeg skammede mig da
mere over dårskaben og skaden end over synden eller
skylden og over, at jeg havde fortørnet Gud. Men når man
kun sørger over den skade, som man har gjort, da er det en
sådan bod, som Gud ikke kender til; ja, vore egne hjerter
kender heller ikke dertil, som man godt kan se hos Esau.
For han siger ikke: nu forstår jeg, at jeg har syndet; hvorfor
fortørnede jeg dog Gud med at sælge førstefødslen? Nu vil
jeg gerne undvære velsignelsen, når kun Gud vil forlade
mig denne synd. Det havde været en ret, sand bod, idet han
havde været bekymret for, hvordan han kunne blive forsonet med Gud for sin begåede synd.
For den sande bod ser hen til Guds vrede for syndens
skyld; med ham vil den gerne forsones; den flyer for Guds
vrede; den føler ikke alene smerte for skadens skyld, føler
heller ikke vrede og had mod broderen eller næsten, men
siger sådan: ville kun Gud alene være mig nådig, så ville
jeg gerne lide alle slags skade og ulykke og tage til takke
dermed.
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Noget sådant hører du ikke om Esau. Han gør bod for
straffens skyld, men ikke for den synds skyld, som han
havde begået; derfor fandt han heller ingen bod for straffen; for han søger ikke bod for synden, men er endnu altid
halsstarrig i den. Sådan handlede også Saul, da han i 1 Sam
15, 3 havde overtrådt Guds befaling, idet Gud havde befalet ham at dræbe amalekitterkongen Agag med mænd og
kvinder, dertil også med alt stort og småt kvæg; men han
skånede kongen og det store kvæg, og da han blev irettesat
af Samuel, svarede han ham sådan: Folkene skånede nemlig de bedste får og okser for at ofre dem til Herren din
Gud. Det er ikke at erkende synden ret, men at undskylde
og forsvare den under helligheds skin. Derfor bliver profeten såre vred og forkynder ham en sørgelig dom, idet han
siger: Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig som konge.
Sådan søgte også Adam at undskylde sin synd og lagde
skylden ikke alene på kvinden, men også på Gud: kvinden,
sagde han i 1 Mos 3, 12, som du gav mig, hun gav mig af
det træ, og jeg spiste. Sådan undskylder også Eva sig og
anklager slangen for at have bedraget hende. Det kan ingenlunde kaldes nogen bod. For hvor der er ret bod, der
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fornemmer mennesket, at han i sit hjerte er sådan til sinds
og klager sådan for sig selv: ak hvorfor har jeg fortørnet
Gud? Hvorfor har jeg opvakt hans vrede og tunge dom
imod mig? Lad ham kun straffe mig, så meget han vil, andre til eksempel, når han kun forlader og tilgiver mig synden. Som Israels børn også beder i Dom 10, 15: Vi har
syndet. Gør med os, hvad du vil, blot du redder os nu. En
sådan bøn sømmer sig for dem, som, alvorlig og i sandhed
gør bod, at de siger: lad kun Herren gøre med mig, hvad
han vil, når han blot er mig nådig. Og da er også Gud ganske rede til at vise nåde og forlade synden, og tilbyder
straks sådanne bodfærdige syndere, at han vil forlade dem
synden.
Men hvor langt Esau endnu er fra sådan sand ydmyghed og erkendelse af synden, viser hans ord, i hvilke han
endnu lyver hel uforskammet, at han er den førstefødte,
uagtet han dog ikke er det, og siger, at førstefødslen er
hans, uagtet han i forvejen frivillig havde forkastet den.
Til sidst, hvad der endnu er langt værre, beskylder og fordømmer han sin uskyldige broder, men undskylder og roser sig selv, uagtet dog han var skyldig: Han hedder med
rette Jakob, siger han; for han har snydt mig. Men sin synd
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omtaler han ikke med et ord. Han siger ikke: jeg har syndet; hidtil har jeg ikke følt eller forstået, at jeg har syndet;
men nu lærer jeg det af straffen og Guds vrede; nu er det
tid, at jeg erkender min synd; for jeg føler, at Gud er gruelig fortørnet, fordi jeg har solgt og foragtet førstefødslen;
men jeg vil ikke misunde min broder den, men af hjertet
gerne unde ham den, og jeg glæder mig over, at han har
fået velsignelsen. Jeg har syndet, og det gør mig hjertelig
ondt; ikke så meget fordi jeg har mistet velsignelsen, som
på grund af Guds vrede, som jeg har opvakt imod mig.
Jo vist; han siger eller tænker intet mindre end dette;
ja, han roser sig endog af sin ondskab. Jeg er retfærdig;
min broder er ugudelig; han har med list frataget mig mit
og besidder stjålet gods. Gid al landsens ulykke må
komme over ham! Sådan fordømmer han en andens retfærdighed, men sin egen synd forsvarer han endnu bestandig. Til slut fatter han et grueligt had mod sin broder, under ham ikke den nåde, som Gud har givet ham, og som
han selv med rette har mistet ved sin egen skyld; desuden
truer han med, at han vil dræbe ham. Jo rigtig en dejlig
bod!
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Derfor er det intet andet, end at han sørger over, at
han har mistet godet og lidt skade. På denne måde sørger
også tyve og voldsmænd over sine synder, ikke som om de
med alvor gjorde bod eller hadede synden; men de piner
sig med frygten for straf, som de føler, de har fortjent. Sådan gjorde også vi i pavedømmet bod for vore synder, da
vi hvert år blev tvunget til at skrifte. For dengang havde
folk nok også langt hellere fulgt sine synder, hvis de havde
turdet gøre det, og straks over påske gjorde de dog atter
efter sin gamle vis og glædede sig over, at de nu var den
plage med skriftemålet kvit.
Derfor er det at gøre bod, når man først føler Guds
vrede for syndens skyld, sådan at synderen bliver ængstelig i sit hjerte og bekymres og længes efter Guds hjælp og
nåde. Men en sådan bodfærdig synder skal enhver, som
kan, oprejse og trøste, så han ikke skal fortvivle og gå fortabt som Judas. For et sådant hjerte er sådan til sinds, at
det gerne ville miste alt sit gods, når det blot kunne finde
trøst, når det blot kunne få hjælp, selv af det mindste barn,
som forkyndte det syndernes forladelse. For det tænker:
blev jeg blot forløst fra Guds vrede, hvormed jeg ynkelig
plages, så vil jeg slet ikke bryde mig om, om jeg kunne få
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det gods tilbage, som jeg har mistet. Har jeg handlet tåbelig, nu, så lad mig få min løn derfor, eller lide straffen for
min dårskab; når kun Gud er mig nådig!
Men Esau tænker sådan: havde jeg bare min førstefødsel, så skulle jeg vist bryde mig stort om, enten Gud er mig
nådig eller ikke! Derfor må man på denne måde forstå teksten i Hebr 12, 17. For det var ingen ret, sand bod, men
han angrede kun på den skade, som han havde lidt, og på
sin dårskab, hvorved han havde mistet førstefødslen og sin
herlighed. Derfor falder han så dybt, at han hader sin broder og Gud, der havde velsignet Jakob gennem hans fader
Isak.
Og dette er et ret billede og eksempel på et sådant menneske, som gør falsk bod. Dette skal man mærke, for at vi
kan lære at skelne den rette bod fra den falske, opdigtede.
For en tyv sørger også over sin synd, når han ser, at man
vil straffe ham med galgen, og ville gerne leve længere;
men giver Gud ham nåde og et sådant lys, at han i sandhed
erkender sin synd og Guds vrede, så bekymrer han sig ikke
mere om dette liv, når han blot kunne få hjælp og ikke
komme i fare for sin sjæls salighed. Og da skal man un-
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dervise og oprejse ham med Guds nåde og barmhjertighed, som han har vist mod os i Kristus. Man skal ikke trøste ham med den papistiske syndsbekendelse og fyldestgørelse; for ellers vil det være ude med ham.
v37. Isak svarede: »Jeg har gjort ham til hersker over dig, og
alle hans brødre har jeg gjort til trælle for ham; korn og vin
har jeg skænket ham. Hvad kan jeg dog gøre for dig, min søn?«

Velsignelsen over Jakob indbefatter i sig de tre hellige
ordninger, nemlig det huslige og borgerlige liv og præstedømmet. For at kunne forvalte disse tre stænder eller embeder giver han ham også denne verdens goder. I det borgerlige liv har han riget og herredømmet over folket. I kirken skal han administrere syndernes forladelse og det
evige liv. Derfor er Jakob en biskop; han har profetien, har
ordet, syndernes forladelse og gudstjenesten. Derefter tilføjer han endnu: jeg har gjort alle hans brødre til hans
tjenere i det borgerlige liv, og han skal selv gøre sig folkene underdanige. Dette skete under David, der først opfyldte velsignelsens spådom, idet han underlagde sig syrerne, filistrene, araberne og edomitterne. Men hvad skal
jeg nu gøre, siger Isak; hvad skal jeg give dig foruden
denne tredobbelte velsignelse? Jakob har fået alt. Og det
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er uden tvivl sket efter Guds særlige råd og vilje, hvem
denne velsignelse kommer fra; derfor kan jeg ikke forandre den. Men Esau holder endnu ikke op; ja, han sætter
endnu hårdere ind på sin fader med bøn og begæring om,
at han ville velsigne også ham.
v38. Esau sagde til sin far: »Har du kun den ene velsignelse,
far? Velsign også mig, far!« Og Esau brast i gråd.

Deraf kommer det, at der siges i Hebr 12, 17: skønt han
søgte efter den med gråd. For derved menes den kummerlige og heftige tårestrøm, hvormed han ofte og med stor
angst søgte derefter; men han ventede for længe, og alt er
forgæves. For er Gud engang gået bort, og er ordet og
Guds nåde engang borttaget, så kan man ikke let finde den
igen. I Rom var der før i tiden en såre skøn kirke og Guds
menighed; der var der flere fromme kristne og martyrer,
som bekendte sandheden, end ellers på noget sted i hele
verden; men da denne kirke og menighed var blevet borte,
hjælp Gud, hvilket forfærdeligt mørke og hvilke grueligheder fulgte ikke da derpå! Og om de nu ville skrige og
hyle sig til døde eller endog skulle dø med Esau, så ville
de dog dermed ikke formå at få tilbage det forrige lys og
Guds nåde.
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Før i tiden, i pavedømmet, råbte vi om den evige salighed og Guds rige; vi tilføjede os selv ondt, ja pinte næsten vore legemer til døde, ikke med sværd eller andet ydre
værge, men med faste og kødets spægelse; da ledte vi og
bankede dag og nat. Og jeg selv – var jeg ikke blevet forløst ved Kristi evangeliums trøst, jeg havde ikke kunnet
leve to år, sådan pinte jeg mig og flyede for Guds vrede
og manglede heller ikke på tårer og sukke; men vi udrettede intet dermed. Derfor formaner Paulus så indtrængende i 2 Kor 6, 1-2, ikke forgæves at have taget imod
Guds nåde. Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig;
på frelsens dag hjælper jeg dig.! Derfor lad os bruge den
nåde, som er os givet, mens vi kan; lad os åbne mund og
hjerte, for at velsignelsen kan gydes derind; for skulle den
borttages, så er det ude med os.
Tyskerne plejer i et ordsprog at bruge en forbandelse,
som ikke er ilde, idet de nemlig siger: Gud give, det må gå
de dovne hænder ilde! For dermed formaner de os til, at vi
ikke skal være dovne, men vel bruge den lejlighed, som
tilbyder sig. Når sådan evangeliet læres, skal vi høre og
lære det med taknemlige hjerter, som Kristus siger i Joh
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12, 35-36: »En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den,
der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset,
mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.«
Og jødernes eksempel beviser sandelig tilstrækkelig,
hvor grueligt et mørke der har overfaldt dem, eftersom de
ikke troede på ham, der gjorde så store tegn for dem. For
de svare ganske til dette Esaus forbillede, råber dag og nat,
spæger kødet med faste og bøn nu på det andet tusinde år,
beder brændende og siger: Herre Gud, send dog Messias
for dit navns, for dit ords, for dit riges skyld! Ved sådan
bøn og klage kunne endog sten og hårde klipper bevæges;
men de finder intet rum til bod. Ikke som om boden intet
rum kunne finde; men de ville komme ind i himlen ad en
forkert vej og opnå velsignelsen ved sin gudstjeneste; hvilket er umuligt. De erkender ikke sin synd, men retfærdiggør sig selv, som også Esau gjorde. Vi, siger de, er det rette
Israel; ligesom Esau siger: jeg er din førstefødte søn. Du
kære Gud, hedningerne har jo med vold revet førstefødslen og velsignelsen til sig. De føler vistnok godt Guds
vrede, men vil ikke erkende synden.
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Men føler man synden og Guds vrede for syndens
skyld, da er det en såre stor nåde. Og sådanne syndere er
saligheden nær, så de let kan bringes til bod. Men forsvarer og undskylder man synden, da er det at dømme Gud,
det er, fordømme ham i hans ord. Sådan er Esau et forbillede på alle jøder.
Og da vi var munke, udrettede vi netop derfor heller
intet med vor spægelse. For vi ville ikke erkende vor synd
og vort ugudelige væsen; ja, vi vidste intet om arvesynden
og forstod ikke, at vantroen er synd. Ja, vi lærte endog, at
man måtte tvivle på Guds nåde og barmhjertighed. Derfor,
jo mere jeg løb og begærede at komme til Kristus, desto
længere veg han bort fra mig. Efter skriftemålet, og når jeg
havde holdt messe, kunne jeg aldrig være tilfreds i mit
hjerte; for samvittigheden kan ikke have nogen ret, sikker
trøst af gerninger.
Derfor lad os bruge den velsignelse, som vi nu har
iblandt os, og den nåde, som er os givet, efter at nu evangeliets lys atter er kommet for dagen, og lad os ikke være
dorske eller utaknemlige. For er velsignelsen engang borttaget, så står det ikke længere i vor magt at bringe den til
os igen, men det beror alene på Guds nåde og gave og det
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sådan, at han ikke lader sig bevæge ved noget menneskes
gråd, skrig, møje og arbejde.
Jeg indså også godt først, at man for at opnå lyset og
det evige liv ganske og aldeles tiltrængte Guds gave og
pure nåde, og jeg arbejdede flittig og ængstelig på at forstå Paulus’ ord i Rom 1, 17, hvor han siger, at i evangeliet
åbenbares Guds retfærdighed. Her søgte jeg længe og
bankede bestandig på; for det ord Guds retfærdighed lå
mig i vejen, hvilket man efter almindelig skik og brug plejede at udlægge sådan: Guds retfærdighed er en sådan dyd,
hvorved han for sig selv er retfærdig og fordømmer synderne. Sådan havde alle lærere, med undtagelse af Augustin, udlagt dette ord, at de sagde: Guds retfærdighed, det
er Guds vrede. Og så ofte jeg læste ordet, ønskede jeg altid, at Gud dog aldrig havde åbenbaret evangeliet. For
hvem kunne elske den Gud, der vredes, dømmer og fordømmer? Indtil jeg til sidst ved Helligåndens oplysning
noget flittigere overvejede profeten Habakkuks ord, når
han siger kap. 2, 4: den retfærdige skal leve ved tro. Deraf
sluttede jeg da, at livet måtte komme af troen, og forklarede altså det abstrakte efter det konkrete. Da blev hele
Den Hellige Skrift og Himlen selv mig åbnet.
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Men nu til dags ser vi ganske klart dette store lys og
kan rigelig bruge det. Men vi foragter desværre denne
ædelsten og himmelske skat og bliver kede af den. Men
kom det engang i tidens løb atter derhen, at denne skat
skulle fratages os, da ville vi atter skrige og banke på, som
Kristus siger i lignelsen om de tåbelige jomfruer i Matt 25,
11. Men det vil alt sammen være forgæves og til ingen
nytte. Derfor lad os frygte Gud og være taknemlige. Men
I skal især lade jer bevæge ved mit og andres eksempel,
som har levet i døden og i Helvede og ikke har haft velsignelsen så rigelig, som vi nu har. Derfor se til, at I flittig
øver jer i læren om velsignelsen og ret tænker over den, så
I både kan beholde den for jer selv og udbrede den i andre
lande. Vi har gjort, hvad vi skal gøre.
v39-40. Da sagde hans far Isak til ham: »Fjernt fra jordens
frugtbarhed skal din bolig være og fjernt fra himlens dug foroven. Ved dit sværd skal du leve, og for din bror skal du trælle.
Men engang skal du rive dig løs og kaste hans åg af din nakke.«

[Luther, King James og mange andre oversætter verset
med modsat betydning: Sihe da, Du wirst eine fette
Wonung haben auff Erden, vnd vom taw des Himels von
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oben her. Behold, thy dwelling shall be the fatness of the
earth, and of the dew of heaven from above.].
Han giver ham en ringe del af den velsignelse, som
angår huset; for hvad det verdslige herredømme og kirken
angår, har hans broder Jakob fået alt. Men dette er ingen
velsignelse. For han siger kun: du skal få en fed bolig, du
skal få din næring og din klædning; men for at alligevel
jødernes kødelige folk kunne få noget, så giver han ham
de legemlige forjættelser. Derefter tilføjer han endnu: ved
dit sværd skal du leve; du må beskytte og forsvare dig med
dit sværd; men du skal ikke vinde eller få herredømmet.
Dette er alt sammen at forstå uden velsignelse. Gud vil
ikke sætte dig til herre over andre folk, meget mindre over
din broder, som han forhen har undtaget, og har sat Jakob
til herre over sine brødre. Du må lade dig nøje med din
bolig i det fede land og må leve ved dit sværd, for at være
sikker for fjender; dog sådan, at du er din broder underdanig og tjener ham.
Nu kan man sammenligne disse to med hinanden: Jakob er kirkens lærer og er også herre i det verdslige over
sin broder Esau; hans velsignelse er en ret velsignelse.
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Men Esaus velsignelse er ingen velsignelse; for teksten siger ikke, at det skal være en velsignelse, men siger kun:
du skal få en fed bolig på jorden. Og på hebraisk er det det
samme ord, som står i Sl 1, 1: sidder blandt spottere. Den
Hellige Skrift har omhyggelig undgået at kalde Esau velsignet; for velsignelsen strækker sig i bredden, i længden,
til det fede og alle gode ting. Heller ikke siges der i teksten: Herren, Gud, skal give dig det. For føjes det ord Herren til, så bliver det en velsignelse. Derfor vil Isak sige så
meget: Gud vil ikke velsigne dig i kraft af denne velsignelse; men du skal undtagelsesvis få lidt, som Gud vil give
dig, ligesom han også giver dem i Arabien og Egypten noget, som tilfældigvis har fået sin næring og beskyttelse,
men ikke har erkendt det for nogen guddommelig velsignelse. Det skal man nøje mærke sig. Disse to ord: Gud og
velsignelse bruges ikke i denne tekst; derfor er det heller
ingen velsignelse.
Men han tilføjer endnu noget andet og siger: og det
skal ske, når du får herredom, da skal du bryde hans åg af
din hals. Dette er også en egen del deraf. For Isak ville
gerne give ham mere og leder også flittig efter noget mere
at give ham. Men dette har hensyn til Herodes og hans
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slægt. Jøderne udlægger det om kong Jorams tid, 2 Kong
8, 20, under profeten Elisa; da faldt edomitterne fra, fordi
kongen var ugudelig. Og det var ingen upassende mening;
for da sønderbrød Edom åget og løsrev sig fra Israels herredømme. Men dog tror jeg, at man endnu bedre forstår
det om Herodes, som var en søn af edomitteren Antipater,
der havde stor anseelse under Julius Cæsar og blev holdt i
stor ære, og hårdt plagede Israels rige. Sådan skete det, at
han også brød åget af sin hals og endog blev hersker.
Men heraf opstår nu et spørgsmål, nemlig hvordan den
spådom eller forjættelse blev opfyldt, at Jakob skulle være
velsignet, og at den ældre skulle tjene den yngre og den
yngre være hersker, da der dog sidenhen står, at Jakob bøjer sig for Esau, både han selv og hans tjenestefolk, dertil
hans børn og hustruer? Der anordner han nemlig fire hobe
af sine folk, som alle falder Esau til fode og bøjer sig for
ham. Desuden hersker edomitterne en lang tid i Israel, og
Herodes regerer med sine efterkommere hårdt over Israel,
næsten lige til Jerusalems ødelæggelse; og dog har Jakob
af denne tekst taget den velsignelse, som følger sidenhen i
kap. 49, 10. Hvordan kan man nu rime disse to ting sammen, så de ikke modsiger hinanden?
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Svar: hvis man kun hersker en time eller en dag, da
kaldes dette ikke med rette noget herredømme. Da sådan
Israels folk blev ført fanget til Babylon, havde man også
kunnet sige, at de havde mistet riget; men i virkeligheden
havde de ikke mistet det. For de blev kun tugtede. Riget
var derfor ikke mistet, men kun forhalet og opsat. På denne
måde bøjer også Jakob sig for Esau. Han kæmper med
englen, så han næsten måtte fortvivle om velsignelsen og
riget; for i kampen følte han intet andet, end at han måtte
ligge under for sin broder, og at hans broder ville myrde
hans tjenestefolk og hustruer; men efter kampen kaldes
han af englen Israel, og bliver derved i kampen allermest
sat til konge og hersker, da han ligger under. For, siger
englen i 1 Mos 32, 29, du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret.
Det er dog ikke at miste velsignelsen eller herredømmet, når nogen anfægtes i sin tro angående velsignelsen og
herredømmet. Sådan blev også Abraham prøvet en time,
da han skulle slagte sin søn, idet Gud siger til ham i 1 Mos
22, 2: Du skal ofre mig din søn. Men derfor mistede han
ikke velsignelsen, men fik den rigelig og med større frugt
tilbage; ligesom også englen på Jakobs bøn bekræfter hans
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velsignelse, idet han siger: jeg vil ikke lade dig gå, uden at
du velsigner mig. Sådan faldt velsignelsen ikke hen eller
ophævedes; men han blev prøvet og anfægtet dermed, så
at velsignelsen kunne blive så meget desto stærkere og vissere.
Men hvad skal man sige om Herodes, der jo dog sandelig herskede over Jerusalem og Juda med stor stolthed
og grusomhed? Svar: da blev Jakobs profeti eller spådom
opfyldt: der skal ikke vige scepter fra Juda osv. For Maria,
Kristi moder, var dengang allerede født, og også Johannes
Døberens forældre levede allerede, da Herodes havde haft
herredømmet i seks eller i det højeste ti år, skønt det ikke
var bekræftet før Kristi fødsel. Sådan skriver Filo, at han
herskede ordentlig i seks år og tyrannisk i enogtredive;
dette fortjener ingenlunde at kaldes herredømme; og hans
fader, Antipater, var før ham kun en befalingsmand i det
jødiske land. Desuden havde han heller intet stille eller roligt herredømme; for jøderne modstod ham bestandig på
grund af forjættelsen, som de holdt hårdt over; og de anså
det for urimeligt, at de, jøderne, skulle tjene sin tjener Herodes, da der dog var sagt til Esau: du skal tjene din broder
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Jakob. Derfor herskede vistnok Herodes over jøderne,
men ikke med noget ordentligt herredømme.
Endelig kan man vel også svare sådan, at han fik herredømmet, ikke efter befaling af Gud, af hvem kongerne i
Israel og Juda før var blevet indsatte og beskikkede, men
ved romernes magt og tyranni, i Guds vrede, for at han
skulle sønderrive det rige, som det allerede var på hældingen med, og som også uden dette efterhånden var blevet
splittet og ødelagt. Sådan var hans herredømme ikke imod
forjættelsen; for just denne tid var enden på det rige, i hvilket Kristus skulle fødes.
Og dette er to forskellige forjættelser for de to brødre.
Jakob har fået velsignelsen i huset, dertil også i det borgerlige liv og i kirken. Esau har slet intet deraf, men har
kun en sådan forjættelse, som også andre folk havde, f.eks.
syrerne, hvis herredømme jøderne undertiden måtte tåle
og udholde; men riget eller herredømmet tabte de derfor
ikke, før det var ved enden, for at Jakobs profeti måtte opfyldes, i hvilken han havde forudsagt i 1 Mos 49, 10, at når
Siloh eller fredsstifteren kom, skulle riget tilligemed præstedømmet og loven have ende.
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v41. Esau stræbte Jakob efter livet på grund af den velsignelse,
hans far havde givet, og Esau tænkte: »Sørgetiden for min far
nærmer sig. Så vil jeg slå min bror Jakob ihjel.«

Vi har talt om det ugudelige menneske Esaus bod, at han
græd og, som Hieronymus har oversat det på latin, skreg
heftig som en løve, fordi velsignelsen var frataget ham,
hvilken han dog selv før frivillig havde solgt. Nu følger
også ord, som passer sig for en sådan bodfærdig. For som
boden er, sådan er også bodens frugt og fyldestgørelsen.
For han siger: det sker snart, at vi skal sørge over min fader, da vil jeg slå Jakob, min broder, ihjel.
Ej, hvad er det for en dejlig bod! Han vredes ikke alene
på sin broder, men også på sine forældre og på Gud selv,
som han véd, velsignelsen kommer fra og man alene kan
vente den af. Ja, sådan skal man gøre bod! Før græder han
og skriger: o min kære fader Isak, velsign også mig! Jeg
er jo din søn; men nu er han blevet ganske afsindig og tænker at begå tre mord. For først vil han dræbe sin broder. Ja,
det kan man kalde at gøre Gud fyldest for synden med sin
bod. Dernæst vil han bringe begge sine forældre i stor,
svær hjertesorg, hvorved de også ville dø. Broderen vil
han slå ihjel med en knippel eller et sværd; forældrene vil
han dræbe med stor sorg og kummer. At det vil gå sådan,
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véd den ugudelige Esau godt; derfor siger han det som sit
forsæt, at han vil dræbe sine forældre med denne sorg.
Dette kan man kalde at være behæftet med djævelsk
afsindighed og ondskab, for han tænker sådan: kan jeg
ikke få velsignelsen, så vil jeg sørge for, at også alle de
andre blive den berøvede. Hverken min broder, eller mine
forældre, eller hele kirken skal få den. For de var kun to
brødre, hvem velsignelsen tilhørte eller arven af herredømmet og præstedømmet. Og var Jakob blevet dræbt, så
var velsignelsens arv dog ikke kommet på Esau; for enten
var han blevet straffet på livet eller blevet jaget ud i landflygtighed som Kam. Derfor stod kirken eller menigheden
og velsignelsen i Isaks hus i stor fare.
Og her ser du, af hvad slags Esaus bod var. Det er en
rent djævelsk afsindighed, i hvilken, han kaster bort af
hjertet al ærefrygt og frygt både for Gud og sine forældre
og ganske og aldeles glemmer al gudsfrygt og ærbarhed,
så, hvis han kunne, ville han helst, at med velsignelsen
både fader og moder og hele kirken gik ganske til grunde.
For skulle hans afsindige plan være blevet udført, og Jakob
være blevet dræbt, så ville sandelig Isak, der havde et meget ømt hjerte, og Rebekka også være død af ynkelig og
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svær kummer, ligesom Adam umulig havde kunnet forblive i live efter mordet på sin søn, som Kain havde begået,
hvis ikke Gud på en underfuld og særlig måde havde opholdt ham. Sådan ville også denne tunge sorg have dræbt
disse forældre.
Sådan ser I, hvordan Djævelen larmer og raser i det
huslige liv og familien, selv hos hellige folk. Vi påminder
jer ikke uden grund så ofte, formaner jer og råber, at I dog
endelig og uden ophør vil bede, fordi Djævelen ikke er
langt fra os, men midt iblandt os. Se, hvilken en larm han
anrettede i fædrenes hellige kirke og menighed, i Isaks
hus, idet Esau pønser på at dræbe sin broder, at dræbe sine
forældre, at fordærve og ødelægge hele kirken.
Men nu er Esau med god grund bedrøvet og har ret i
at være så heftig vred; men det er dog alligevel hans egen
skyld. For han syndede deri, at han ikke satte større pris på
det, som han nu heftig begærer, ja ganske foragtede det;
og nu, da han føler Guds vrede, bliver han ganske afsindig
af smerte og utålmodighed.
Denne Djævelens store ondskab skal vi lære at erkende, ved hvilken han udretter, at han i de allerhelligste
menneskers huse har sine egne børn, som tragter sine
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brødre og forældre efter livet. Isak er en såre hellig patriark, en forjættelsens fader; Rebekka er en såre hellig
kvinde og den samme forjættelses moder; men nu er Esau
født af deres kød og blod, der begærer deres død og selv
tragter efter at dræbe dem. Du kære Gud, hvad skulle da
ikke vi have at frygte for?
Men smerten hos forældre er langt heftigere og mere
bitter end hos børn, brødre eller andre slægtninge. For det
er en såre stærk og heftig tilbøjelighed, som Gud i al verden har skabt og nedlagt hos forældrene imod deres børn,
og når deres hjerte såres med smerte og kummer over nogen ulykke med deres børn, da er det deres visse død og
en gift for deres liv. Sådan dræbes forældre let, om ikke
med sværdet, så ved kummer og smerter. Jeg har selv set
mange fromme, hæderlige forældre, som er døde af hjertesorg over deres børns ondskab.
Ungdommen tænker ikke derpå, forstår det heller ikke;
men man skal lære og formane børnene til ikke at blive
fader- og modermordere; for der vil gå en såre forfærdelig
straf og dom over dem, som Paulus siger i 1 Tim 1, 9: loven er sat for fadermordere og modermordere. Det hænder ofte, at børnene er ganske trygge og på den måde falder
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i mange slags synder og laster og deri slet ikke tager hensyn til sine forældres ære. Døtrene lader sig skænde og beskæmmer derved sine fromme og hæderlige forældre; men
ved sådan skam og last dræber de sin fader og moder. For
de har en såre stor kærlighed til sine børn, hvilken børnene
ikke har så heftig og stærk; ja, de forstår ikke engang sådan
kærlighed.
Derfor skal ungdommen se sig vel for og lære at holde
sine forældre i ære og vise dem tilbørlig ærefrygt og at
anse disse navne fader og moder for en såre stor, kostelig
helligdom; ja, de skulle langt hellere ville dø end fortørne
sine kære forældre. For forældrene har i dette liv intet,
hvoraf de har større lyst og glæde end af sin kærlighed til
børnene; derfor kan de så let krænkes, om du end ikke føler eller agter det, men er ganske forkommen i synden og
kødet og bryder dig kun lidt om deres omsorg og bekymring for din skyld. Men ve dig, hvis du ikke atter holder
dem i ære og har øje for dem. For da bliver du snart, før
du tænker derpå, en fader- og modermorder, og så vil du
forgæves vente på velsignelsen; ja, du må meget mere
være belavet på galgen og sværdet, og vil skaffe dig en
gruelig forbandelse på nakken. For sådan siger Guds ord i
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5 Mos 27, 16: forbandet være den, som ringeagter sin fader eller moder. Ligeledes 2 Mos 21, 17: den, som forbander sin fader eller moder, skal visselig død. Ligeledes 3
Mos 20, 9: Han har forbandet sin far eller sin mor. Han
har selv skylden for sin død.
Esau forbander her egentlig sin fader; gør han det ikke
med ord, så gør han det dog i gerning. For det mener han,
når han siger: det sker snart, at vi skal sørge over min fader osv. I den almindelige latinske oversættelse står der,
den tid vil komme. Men det hebraiske ord betyder: det
kommer snart; det er; det bliver ikke længe dertil, så vil
jeg ødelægge mine forældres glæde, dertil også min broder
Jakobs, ligesom de også har ødelagt min. Jeg vil blande
galde og malurt i for dem, som man plejer at sige. Det er
sandelig en gruelig forbandelses ord, som tilstrækkelig viser, at han drives af Djævelen og Helvedes furier.
Så er nu det en af de største ulykker i den menneskelige slægt, nemlig børnenes ondskab og dårskab, hvormed
de dræber sine forældre uden at forstå, hvor stor denne deres synd er. For de véd ikke, hvor stor smerte og bekymring forældrene har af sine børns ondskab. Men forældrene
føler og fornemmer det vel, og af stor hjertesorg hentæres
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de og svinder ganske hen. Derfor har Gud i det fjerde bud
ikke uden grund brugt ordet ære. For han siger ikke: adlyd
dine forældre, hør dem; men: ær dem. Han vil have forældrenes navn holdt højt og i ære. For Gud kender arvesyndens ondskab hos os, der er så over al måde kraftig, at den
driver mennesker til at dræbe sine forældre og øve gruelig
vold mod sit eget blod. David blev hårdt plaget med denne
ulykke og lærte, hvor stor angst og smerte forældrene har
af sine børns ondskab. For han følte og erfarede i gerningen, at hans søn Absalon var hans fjende, som tragtede
ham efter livet, ja efter hans evige frelse og salighed. Men
han faldt derover til slut i en gruelig forbandelse, idet han
døde en sådan død, som han havde forskyldt med sin onde
gerning.
Derfor formaner og beder jeg af hjertet alle unge, at de
vogter sig for denne synd og hader den, og at de vænner
sine hjerter til at holde sine forældre i ære, og dertil daglig
og flittig anråbe Gud om hans bistand. Gik det sådan i
Adams hus og i Abrahams, mellem Ismael og Isak, og i
Isaks hus, mellem Jakob og Esau (jeg vil nu ikke tale om
hedningernes talrige eksempler), hvad må da ikke vi forældre frygte for, og hvordan må da ikke I børn vogte jer?
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For I ser, at Djævelen er midt iblandt os. I ser også i alle
tider de sørgeligste eksempler på straffe, som gå over de
ulydige, trodsige børn, der foragter sine forældre og plager
og bedrøver dem med sin ulydighed. Hvor ynkelig og
pludselig faldt ikke Esau, før han tænkte på sådan ulykke
eller ventede den! Og hvordan skulle han vel have tænkt
derpå, eftersom han alene i sin faders hus havde både det
verdslige og det kirkelige herredømme, ja fordi han alene
var herre i huset?
For dette er en skildring af Isaks hus og familieforhold.
Den gamle fader har ganske trukket sig tilbage fra det hele
embede, som påligger husfaren, og al styrelse i huset, dertil også regimentet i det borgerlige og kirkelige liv. For
han er nu blind, og det, efter mine tanker, ikke af alder,
men ved en eller anden ulykke eller anfægtelse, for at dette
endnu skulle komme til hans trængsel og kors. For han
var en hellig mand og elsket af Gud; derfor blev han også
prøvet med så mange anfægtelser. Da han nu ikke længere
kunne se, måtte han ganske afstå fra al regering; det måtte
da være, om en eller anden skulle formanes eller befales
med ord. Rebekka er husmoren, men har dog ingen magt
eller myndighed i huset; ligeledes var også Jakob forsmået
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og foragtet. Esau alene er herre, og han har to hustruer og
mange børn. For Jakob velsignes først i det syvogtredivte
år efter Esaus giftermål, som fandt sted, da han var fyrre
år, og de er nu begge syvoghalvfjerds år gamle; men i mellemtiden havde Esau avlet mange børn.
Skønt nu også Rebekka til dels herskede med som husmor, så gjorde hun det dog med stor møje og besvær. For
hendes søn Esaus to hustruer var hedenske og ugudelige
og foragtede sin svigermor som en gammel tåbelig kvinde;
det er jo også ellers almindeligt, at sønnernes hustruer ikke
kan tåle, at deres svigermødre herske over dem. Men disse
to kvinder var ikke fremmede, men havde hjemme i landet, og de havde taget en fremmed mand til ægte, Esau
nemlig, der var fattig og foragtet; derfor satte de sig med
hovmodighed og stor foragt op mod Rebekka.
Sådan måtte Rebekka leve i stor angst og den højeste
foragt. Som der blev sagt ovenfor i 26, 35: Det voldte Isak
og Rebekka stor sorg. De bedrøvede og plagede uden ophør den gode fromme kvinde. For de var dronninger i huset; Esau var en herremand, var i svogerskab med adelen
og andre store herrer i landet; Jakob var elendig og en
fremmed, måtte hver dag vente på at blive ganske forstødt
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og fordrevet. For Esau havde til hensigt at indsætte sine
børn til arvinger, og dertil tilskyndedes han uden tvivl af
sine to hustruer og sine svogre. Derfor er han ganske vis
på regeringen og præstedømmet. For han regerer huset i
sin faders sted, ligesom faderens stedfortræder. Men den
hellige moder Rebekka vandrer i store vandes dynd og lider megen urimelighed af sin søns hustruer; for faderen
var gammel og berøvet synet, så han frasagde sig hele regeringen.
Du kære Gud! Hvor meget måtte Rebekka imidlertid
lide! Hvor megen vold og skændsel måtte hun bære og
tåle! Derfor holdt hun ikke uden grund på Jakob og beskyttede ham, for at han skulle få velsignelsen, da Esau
herskede med sådan stolthed og hovmodighed i huset, og
også hans svogre selv med stor stolthed pralede af og glædede sig til, at de, hittitterne, også skulle herske ved denne
fyrste Esau. Da har vel Rebekka uden tvivl ængstelig og
med tårer gjort sin brændende bøn for Gud, da hun så, at
forjættelsens ære og herlighed skulle komme til hedninger,
nemlig hittitterne. O kære Gud, sagde hun vel, du vil dog
forebygge og forhindre, at deres forehavende udføres og
går for sig!
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Da nu hans rige stod i en sådan flor, og Esau var en
sådan hovmodig fyrste, Jakob derimod med sin hellige
moder var foragtet og forkastet, vidste Esau intet andet eller tænkte ved sig selv ikke andet, end at han efter al guddommelig og menneskelig ret var kongen. Og dertil kommer også hans fader Isaks flid, gunst og bevågenhed, som
er en bekræftelse og et sikkert bevis, hvorpå han forlader
sig, idet han ikke længere bryder sig om, at han havde solgt
og forkastet førstefødslen; han er ganske tryg i alle henseender, som om han allerede sad i Himlen og Paradis.
Men se, hvor snart og uventet Guds vrede og dom rammer ham. For faderen befaler ham at drage ud på jagt og
bringe ham en lækker ret, så skulle han velsigne ham. Da
havde vel Esau uden tvivl sine svogre og andre gode venner til ledsagere, som drog med ham på jagten, og drager
sådan ud med hundene og med jægerne, der frydede sig
med ham og ønskede ham til lykke, og tjenerne i huset
pralede vel også og sagde: i morgen vil Isak velsigne vor
fyrste og præst, Esau. Alt er lutter fryd og glæde.
Men hvad sker? Esau kommer atter hjem med stor bys,
med stor forventning og forhåbning, bringer sin fader retten, som han havde tilberedt for ham. Da falder pludselig
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hele sagen og alt håb, dertil også al hans glæde ganske omkuld, og han selv falder også pludselig ned, som om torden
og lyn fra himlen havde rammet ham. Derfor havde han
stor grund til at være vred. For skulle en sådan stor fryd så
snart og pludselig forandres? Hjælp Gud, hvor gruelig
bandede og spottede han vel da sin broder! Hvilken gråd,
skræk og klage opstod der ikke! Hvor bestyrtede blev vel
ikke alle tjenerne, hans hustruer og svogre! For han, som
om morgenen kl. 6 var herre, konge og præst, er om aftenen blevet tjener. Sådan faldt pludselig dette store håb for
dem alle, hvilket de aldrig havde ventet eller tænkt.
Under sådanne omstændigheder kan kødet ikke være
tålmodigt. Hvad skal jeg nu gøre, tænkte vel Esau; skammen og skændselen er så stor, at jeg hverken kan tåle eller
udholde den, siden der er sket mig så stor vanære, jeg der
er konge og præst i min faders hus; og min broder, som
hidtil har været ganske foragtet og forkastet, han skal nu
være min herre? Over dette uheld bandede han vel gruelig,
og sagde: ej, giv Djævelen i Helvede og al Helvedes ild
træffe dig! For at han sådan uventet skulle stødes ned fra
dette store håb, og at det så ganske faldt omkuld for ham,
måtte nødvendigvis heftig fortørne ham.
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Her ser du nu, hvilken stor og gruelig ulykke det er,
når man sådan synder i sikkerhed og ikke gør ret bod. For
dette var grunden til denne Esaus ulykke, der ved Guds
vrede blev berøvet al himmelsk velsignelse, ligesom Lucifer faldt fra himlen, før han ventede det eller tænkte
derpå. For da Esau mistede velsignelsen, som den dengang
var, mistede han dermed også fader og moder, dertil hele
arven med herredømmet og præstedømmet. Derfor bliver
han så aldeles rasende, vredes og larmer og siger: jeg vil
slå Jakob, min broder, ihjel. For sådan talte han med sine
svogre, med hvem han rådslog, og med tjenerne i huset,
som så, at han var hel rasende vred.
Dertil kom det også, at hans børn græd og skreg, som
så, at de nu var berøvede det store håb, hvoraf de alle var
så stolte. Disse ophidsede ham til denne grumme vrede og
sagde: vil du tåle, at så mange store, herlige goder sådan
med én gang fratages dig? Derpå svarede han: det vil jeg
ingenlunde tåle, men vil ødelægge deres glæde. Sådan pralede han uden tvivl for sine svogre og sine to hustruer, som
var Rebekka en torn i øjet, hvilke endnu mere ophidsede
Esau, der allerede før var afsindig af vrede.
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Sådan så det ud i Isaks hus, den såre hellige patriark,
hvis hus blev såre ødelagt efter Helligåndens styrelse, som
Rebekka udførte og iværksatte, nemlig at velsignelsen
skulle bringes fra den ældre søn over på den yngre. For der
måtte følge en stor larm og forvirring deraf, da Esaus store
håb og alle hans anslag styrtede sammen og blev til intet;
for han var allerede indehaver af præstedømmet og herredømmet, og kunne ikke frygte for, at han skulle falde eller
nedstødes derfra.
Men dette er et herligt eksempel på Guds straffedom,
hvorved den store fyrste og regent, der var så såre hovmodig, faldt, så han i ét øjeblik næsten ganske måtte fortvivle,
mens han dog kort i forvejen havde forjættet sig selv, at
han skulle herske evig. Dette skal vi nøje indprente os. For
så ond og forvendt er alle menneskers natur; mens vi synder, er vi ganske trygge; men når vi føler Guds vrede og
straf, da er vi nogle elendige og forsagte stakler, ligesom
der i Esaus hus var såre stor hylen og skrigen. Der hylede
og græd hans hustruer, hans børn og alle tjenerne; men han
derimod kommer derhen, at han bliver ganske opgivet og
afsindig; for Guds vrede er en stor og gruelig ting, så han
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bliver så ophidset derover, at han gerne ville dræbe sine
forældre og ganske udrydde kirken.
v42. Men Rebekka fik at vide, hvad hendes ældste søn Esau
tænkte, og hun sendte bud efter sin yngste søn Jakob og sagde
til ham: »Hør her! Din bror Esau vil hævne sig på dig og slå
dig ihjel.

Esau holdt ikke denne trussel hemmelig; men da hans børn
og hustruer græd, og svogrene var ganske afsindige af raseri og vrede, sagde han åbenlyst: vent kun lidt, Jakobs og
mine forældres glæde skal ikke var længe; jeg vil få dem
til at sørge og være bedrøvede med os. Da en eller anden
af tjenerne, som var mere tro end de andre, hørte disse ord,
løb han straks til Rebekka og meldte hende det.
Og hun kunne heller ikke selv tænke sig andet, end at
han ville heftig fortørnes, og at han havde god grund til at
vredes, siden han i hele syvoghalvfjerds år havde levet i
det visse håb, at han skulle få velsignelsen, og da hans fader også med særlig flid og høj gunst havde forordnet og
beskikket ham den, men han nu mistede alt sammen. Desuden faldt det også Rebekka ind, at hun var grunden til al
denne ulykke og det gruelige spektakel i dette hus, og at
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alt kom fra hende, skønt hun i virkeligheden ikke var grunden dertil, men Esau med sin synd havde forårsaget det,
og alt især kom fra det guddommelige svar, i hvilket der
var blevet sagt: den ældre skal tjene den yngre. Sådan beredte Esau sig ved sin egen skyld denne ulykke, idet han
fortørnede og foragtede Gud, dertil også kun brød sig lidt
om førstefødslens herlighed og ære og solgte den for en
ringe pris, nemlig en ret linser.
Se nu her, hvor megen ulykke der kom af denne ene
synd; for næst efter det guddommelige svar er Esaus synd
årsagen til al denne larm. Og med disse to stykker trøstede
også Rebekka sig, først med det guddommelige svar og
dernæst med Esaus synd, der, da han kom til erkendelse
og begyndte at føle Guds vrede, begynder at blive afsindig, men ikke at gøre bod.
Når man nu synder og føler straffen, men dog ikke erkender, at straffen kommer af Guds retfærdige dom, men
kun vil være vred og utålmodig over det gode, som man
har mistet, da er det ikke at gøre bod, men at rase mod
Gud. Sådan gør også vi nu til dags: når vi straffes med
tyrkerkrig, med pest, med dyrtid, eller plages på anden
måde af Djævelen, så klager vi alle over den store jammer
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og ulykke. Men du hører ingen sige: vi har syndet, vi har
handlet ilde, herre Gud, forbarm dig over os, tænk på din
barmhjertighed, der varer fra evighed. Vi omvender os ikke
til Gud, der straffer os, som profeten også klager over i Es
9, 12: Folket vendte ikke om til ham, der slog det, de søgte
ikke Hærskarers Herre.
Derfor skriger og klager vi alle ynkelig over straffen,
over den barbariske fjendes ondskab og tyranni og over
anden ulykke, som overfalder os; men vi føler ikke smerte
over synden. Derfor er vor bod en sådan bod, som den
Esau gjorde. Men til slut skal vi også hører, hvad der står
skrevet Salomos Ordsprog 1, 24-28: Fordi jeg kaldte og I
afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I
lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen
kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et
uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når
nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde på mig,
men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke.
For hvad er urimeligere, end at vi beder Gud om hjælp
og frelse og begærer dertil hans velsignelse i legemlige og
åndelige ting, og dog imidlertid driver afguderi, dræber
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vore brødre og forældre og dertil giver alle slags onde lyster tøjlen og følger dem? Det vil sandelig ikke gå af uden
sikker og gruelig straf. For der står også en sådan trussel i
Es 65, 12-13: Jer overgiver jeg til sværdet, I skal alle
knæle til slagtning; for I svarede ikke, da jeg kaldte, I hørte
ikke, da jeg talte, men I gjorde, hvad der var ondt i mine
øjne, I valgte, hvad der var imod min vilje. Derfor siger
Gud Herren: Mine tjenere skal spise, men I skal sulte;
mine tjenere skal drikke, men I skal tørste; mine tjenere
skal glædes, men I skal blive til skamme.
Men også de gudfrygtige og skyldfrie mennesker har
sine trængsler, ulykke og jammer, og de kommer også ofte
med i den almindelige ulykke. For der må jo altid blandt så
mange tusinde mennesker eller i en så stor mængde folk
være nogle gudfrygtige tilbage. Men når disse beder, da
forkastes eller forlades de ikke, sådan som det går de ugudelige; men det overgår dem, som Peter siger i 1 Pet 4, 17,
at dommen begynder fra Guds hus. Men de ugudelige må
dernæst drikke bundfaldet. For når de lider, som beder og
tjener Gud af hjertet, da er dette et sikkert tegn på, at de
ugudelige og trygge menneskers undergang står for døren,
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og de gudfrygtige smager kun lidt af vredens kalk; men
hvad skal enden blive med dem, som ikke tror evangeliet?
Sådan lever også vi nu til dags midt inde blandt dem,
som har fortjent straffen og fordærvelsen, og erfarer nu, at
dommen begynder med Guds hus. For vi bærer også den
almindelige jammer med andre mennesker, som er svær
nok, ligesom Daniel og de andre gudfrygtige, som var i
Babel, også måtte bære de fælles straffe; men voldsmændene og fjenderne forkyndes en langt større og grueligere
straf, som Guds ord vidner i Jer 49, 12 mod amoritterne,
edomitterne og flere andre: Dette siger Herren: Når de,
der ikke er dømt til at drikke bægeret, må drikke det, skulle
du så gå fri? Du går ikke fri, du skal drikke det!
Men i sådan jammer og ulykke skal man beskikke sig
i hjertet til tålmodighed, så vi tager til takke med Guds
dom og straf; for det skader ikke os, som gør bod, som
ikke gør os delagtige i de ugudeliges synder og alvorlig
beder. Men ve dem, som må drikke bundfaldet; for de bliver stedse værre af den straf, som de må bære, og erkender
ikke den synd, som de har begået; de skriger og vredes for
den ulykke, som de må lide; men sin synd føler de ingen
sorg over. Skreg du for din synds skyld, så ville Gud høre
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dig; men fordi du skjuler og undskylder synden og endnu
dertil forsvarer den, så vil jeg, siger Herren, ikke hører dit
skrig, når du klager over straffen. Dette skal man betænke
i anledning af Esaus sørgelige og pludselige fald, så vi kan
lære at forstå straffens årsager og vogte os derfor, og for
at vi i almindelig nød og fare stedse kan beholde håbet og
påkalde Gud, så vi ikke fortvivler over straffen og ulykken
og bliver som de ugudelige.
Efter at nu Rebekka har fået underretning om, hvor
over al måde vred Esau var på sin broder, og at han fnysede mord, tiltaler hun sin søn Jakob og siger: Din bror
Esau vil hævne sig på dig og slå dig ihjel; deri søger han
sin trøst, hvilket sandelig er en såre dårlig trøst; derfor stå
op og fly til min broder, for at vi ikke skal friste Gud; vig
en tidlang for den vrede Esau, for at der ikke skal gives
ham rum til at udøse sin vrede. Sådan mægler hun mellem
dem, og opgiver dog ikke håbet om, at Esau vil lade sig
forsone, som kærligheden jo plejer at tro og håbe alt.
Dernæst bad hun også, at hans hjerte måtte stilles tilfreds og uden tvivl har hun også selv hos svogrene og hustruerne med venlige ord og gaver anholdt om, at de atter
ville forsone og stille Esau tilfreds, der var så såre vred.
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Desuden udforskede hun også selv Esaus hjerte og prøvede at formilde ham, at han dog ikke skulle rase sådan;
hun sagde vel til ham: kære søn, lad dig dog nøje med,
hvad din fader har givet dig, du har jo nok dermed; Gud
vil vel give dig noget andet og større. Sådanne planer og
venlige ord brugte hun for at stille og udjævne denne larm;
for hun var en såre klog og forstandig kvinde, men dog alt
med gudsfrygt.
v43-45. Gør nu, som jeg siger, min søn; flygt med det samme
til min bror Laban i Karan, og bliv hos ham et stykke tid, indtil
din brors vrede har lagt sig, og hans harme har vendt sig fra
dig, og han har glemt, hvad du har gjort mod ham. Så vil jeg
sende bud og hente dig hjem derfra. Hvorfor skulle jeg miste
jer begge to samme dag?«

Det hebraiske ord chemah betyder en heftig vrede, der er
ligesom en stærk hede. Jacham betyder at opvarmes, blive
hed; ligesom digterne pleje at beskrive vreden: Den brænder som en ild, og smerten brænder selv i de hårde ben.
Sådan optændtes også Esau af vrede. Derfor mener Rebekka, at hendes søn Jakob må flygte for ham, så de ikke
skal synes så letsindige at ville bringe ham i fare ved at
beholde ham hos sig.
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For et hjerte, som er ganske optændt af vrede, er dristigt til at begynde og begå alle slags gerninger, som man
plejer at sige: Vreden er en kortvarig afsindighed. Derfor
må man vige for sådan afsindighed, for at den ikke skal
rase mod dig i vredesmod og tilføje dig sådan skade, som
man sidenhen aldrig kan læge. Dette betænkte og talte Rebekka sådan i klogskab. Vi ville, siger hun, ikke friste Gud
og sige: han som har velsignet dig, vil vel også opholde
dig. Gud gør vistnok, hvad han har besluttet; men han gør
det ved midler. Sådan tror nu også Rebekka, at kirken og
velsignelsen vel vil beskyttes; men hun bruger dog de midler, som Gud har tilladt, for derved at undgå faren.
Dette eksempel skal man flittig mærke, for deres skyld,
som vil henføre alt til Guds forudbestemmelse og derved
ophæve alle gerninger og midler, som Gud har forordnet.
For sådan siger de: Skal dette ske, så må det nødvendigvis
ske, selv uden nogen medvirken af mig; eller, selv om de
begiver sig ud i unødig fare, lover de sig dog selv beskærmelse i faren; for Gud, mener de, må nødvendigvis beskærme og bevare dem, efter sin forjættelse. Dette er onde
og ugudelige tanker. For Gud vil, at du skal bruge de midler, som du kan bruge. Han vil, at du skal benytte og bruge
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lejligheden; for ved den vil han at du skal udrette, hvad
han har forordnet. For sådan har han villet, at din fader
skulle avle dig og din moder nære dig, uagtet han godt
havde kunnet skabe og nære dig uden forældre. Sådan skal
man i dette daglige liv udrette det fornødne arbejde; man
skal så, plante, arbejde for sit udkomme osv.; siden vil
også Gud gøre, hvad han vil. Men hvis du siger: jeg vil
ikke give barnet mælk at die; for skal det leve, så vil det
også leve uden den, da bedrages du derved og forsynder
dig svært deri. For derfor har Gud givet moderen bryster,
for at hun dermed skal give barnet die. Vistnok kunne han
også ernære barnet uden mælk; men han vil det ikke. Derfor skal man bruge de midler, som er forordnede af ham.
Sådan har Rebekka visselig kunnet slutte og mene:
min søn Jakob vil ikke blive dræbt, og velsignelsen vil heller ikke blive tilbagekaldt; men dog forsømmer hun ikke,
hvad der efter hendes stilling sømmer sig for hende at
gøre, men siger til Jakob: fly til Laban, min broder, indtil
din broders vrede vendes fra dig. Vistnok kunne Gud også
ellers beskytte og bevare dig imod ham; men man må ikke
give Djævelen anledning eller rum, men afskære ham anledningen. Du ser, hvordan din broder nu går omkring i
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huset som et rasende menneske, og får han fat på dig, så
dræber han dig uden tvivl, eller, om end hans fader får formildet hans hjerte, så må man dog ikke vente mindre fare
af hans svogre, hustruer og børn, som man ikke vil kunne
forsone så let; var end Esau selv forsonet, så ville de dog
forsøge at gøre dig skade, eftersom de véd, at de derved
viser Esau en behagelig tjeneste. Mens du nu kan fly til
min broder og sådan forebygge denne fare, så benyt denne
lejlighed og dette råd; imidlertid vil vi se til at forsone og
stille tilfreds både vor søns svogre og hans hustruer. Vi vil
vise dem Guds vilje og berette dem, at Gud sådan har forudbestemt og forordnet dette. Drag du kun bort for en kort
tid. Jeg vil anvende al mulig flid for at formilde hjerterne.
Jeg vil gå til dem, tale med dem og bede Gud om nåde.
Dette var en stor, herlig klogskab hos den fromme, hellige kvinde, hvorved hun i den store larm, som hun havde
opvakt, og i denne store nød og fare så skønt kunne råde
og hjælpe sig selv og sin søn; for både Isaks hus og kirke
blev såre heftig bedrøvet og forvirret, og hjerterne, som
var forbitrede med berettiget smerte, kunne ikke så snart
formildes og forsones. Det ser Rebekka vel, men frister
dog ikke Gud, fortvivler heller ikke. For man må gøre
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begge dele, nemlig ikke friste Gud i nød og fare, og heller
ikke fortvivle om hjælpen.
Dette tjener til lære og trøst for kirken, hvis billede her
foreholdes os. For den står altid i såre stor fare og må
stedse være belavet på sådan ulykke, som den efter menneskelig fornuft ikke kan komme ud af. Og dette er dens
almindelige ord og rette titel, at den siger: Herre, frels os!
Vi går under! Matt 8, 25. Men den forgår dog ikke, den
drives stedse hid og did af vandbølgerne og havets raseri,
så den ikke ser andet for sine øjne end idel undergang, så
vi råber: vi forgår! Men dog er der altid hjælp hos Gud.
Sådan hang også Rebekka og Jakob i dette store besvær
fast ved Guds forjættelse, og omsider grejer de sig ud og
sejrer.
Dernæst skal man af dette eksempel også lære det, at
vi ikke så straks må opgive håbet om de mennesker, som
har syndet, men stedse tænke på Kristi ord i Joh 11, 8, hvor
han svarer sine disciple, da de frarådede ham at drage op
til Judæa, fordi jøderne kort før havde villet stene ham: er
der ikke tolv timer om dagen? Det er, hjerterne kan altid
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med tiden formildes, så de opgiver sin ondskab og beskikker sig til bedring; med tiden forgår den heftige harme og
bitre vrede.
Og det er vel troligt, at Esau blev langt mildere stemt i
de tolv år eller flere, i hvilke Jakob forblev i Mesopotamien. Og dertil kom også, at det gik ham godt i det timelige, så han intet skår led deri; ja, hans ugudelige formastelighed tiltog bestandig, så han stolede på, at han ikke
desto mindre nok ville beholde velsignelsen, siden ganske
det modsatte skete af, hvad Jakobs velsignelse gik ud på.
For denne var vistnok indsat til arving af herredømmet og
præstedømmet; men han havde ringe lykke dertil, for han
blev jaget i landflygtighed, og hans lykke og hele liv synes
mere at ligne en forbandelse end en velsignelse; Esau derimod beholder besiddelsen, fordi Isak, da han var berøvet
synet, ganske havde opgivet bestyrelsen af tjenerne i huset
og af kirken. Sådan forbliver Esau herre i huset i sin broder
Jakobs fraværelse, og udfører fremdeles sit sædvanlige arbejde, som han hidtil havde gjort.
Da hans to hustruer og hans svogre så dette, blev de
også let tilfredse og tænkte: lad kun den velsignede være;
vi forbliver i huset, han derimod må gå i landflygtighed.
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Og denne tillid blev såre forøget, da Jakob blev borte i så
mange år. Måske, sagde de, går den gamle Isak ganske i
barndommen, og er sådan med list blevet bedraget af den
nar, den Rebekka; denne velsignelse kan ikke behage Gud.
Og det er et stort tegn på, at han ikke kan være velsignet,
at han må flakke omkring i landflygtighed. Vi er fyrstens
og præstens hustruer, Isaks søns hustruer, til hvem forjættelsen er sket; derfor giver vi ham en god dag, som er rømt
sin vej. Sådan tænkte uden tvivl alle, der henhørte til Esaus
hus. For hvor der er lykke, og der dertil kommer en falsk
indbildning om velsignelse, der siger man straks: Gud er
mig nådig; en sådan lykke og ugudelig indbildning gør
folk hovmodige og sikre. Sådan kan det vel være gået til,
at også Esau tilligemed sine hustruer og børn er blevet noget formildet, da han tænkte, ja hos sig selv var ganske vis
på, at Jakobs velsignelse var ganske forgæves, eftersom
Jakob ikke blev bevaret ved noget under af Gud, men Gud
forlod ham, lod ham stødes ud af huset, og det ved hans
egen fader og moder. Derfor, siger jeg, kunne Esau ikke
slutte andet, end at Gud derved havde ophævet og tilintetgjort denne velsignelse.
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Men vi må ikke tro, at dette gik af uden tung anfægtelse og såre store smerter for forældrene. Rebekkas tro
blev sandelig atter anfægtet. For det gjorde hende såre
ondt, at Esau i hendes søn Jakobs fravær forblev i det forrige herredømme; dog sådanne fromme, gudfrygtige forældres følelser i hjertet kan ikke tilstrækkelig udlægges eller tænkes. Min tro ville sandelig ikke have kunnet tåle så
meget. Rebekka er nu moder i syvoghalvfjerds år; så
mange år er der, siden hun fik det guddommelige svar, da
der endnu var tvillinger i hendes liv: den ældre skal tjene
den yngre. I alle disse år havde hun med stor bekymring
ventet på velsignelsen og med hende Jakob, som derfor
levede ugift, uden hustru og børn, som en der var ganske
forkastet og forstødt. Imidlertid tog Esau, da han var fyrre
år, to hustruer og har nu børn og børnebørn; han er herre,
fyrste og præst i huset. Alt dette måtte Rebekka i denne
lange tid daglig se på og tåle, og dog forbliver hun standhaftig, selv da de to sønnekoner førte regimentet, hvilke
begge såre forbitrede hende og rigtig plagede den gamle
Isak og den rette husmor. For Rebekka måtte overgive
dem nøglerne og hele herredømmet. Se derfor, om ikke
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dette er en herlig tro og et stærkt håb hos Rebekka, der
med sådan tålmodighed ventede på velsignelsen!
Men hvordan går det Isak? Ham blev, foruden andre
anfægtelser og plager, også den jammer og det kors pålagt,
at han i sin høje alder blev berøvet synet. I denne sin hæderlige alderdom kunne den gamle mand ikke se solen og
andre ting, som både havde været ham fornødne og lystelige at se. Han hører undertiden klage af Rebekka, sin hustru, eller Jakob, sin søn, eller af nogen af tjenerne over
esauitternes hovmodige og voldelige regimente; derover
bliver han vel bedrøvet og klager derover, men rette derpå
kan han ikke. Og af hvad der går i forvejen, kan man let
slutte, hvad der sidenhen måtte følge på, at nemlig Esau,
hans søn, blev ganske vanartig og havde mere lyst til hedningernes religion og liv end til sin faders gudsfrygt og
lære, og at svigerdøtrene, fordi de var hedenske, også
havde ringe lyst til den sande lære og dertil var stolte og
trodsige på grund af sin mands herredømme.
Sådan blev disse fromme, hellige forældres tro sådan
anfægtet og øvet, at vore hjerter hverken kan begribe eller
med tanker nå det, og det varede ikke i ti eller tyve, men i
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flere end hundrede år. Men hvad er dog det for en stor jammer, at en sådan stor mand, som Gud har elsket sådan, at
han har velsignet ham og forjættet ham Himmeriges og det
evige livs arv, så mange år skal sidde i mørke, have sorg
og lide alle slags plage, at Gud lader denne mand berøves
synet, og han dertil må pines og plages med så megen og
stor besvær. Hvorfor vil da vi nu knurre og være utålmodige? Hvorfor vil vi vredes på Gud, når der overgår os nogen ulykke, skade eller modgang?
Vistnok er patriarkernes lidelser intet, når man vil
sammenligne dem med Kristi lidelse; men de bevæger dog
vore hjerter mere, end Kristi lidelser gør. For Kristi lidelse
erkender eller forstår vi ikke så fuldkomment; vi kan heller
ikke tro, at han var et så usselt, elendigt og foragtet menneske, som han dog i virkeligheden var. Dernæst tænker
enhver, at fordi Kristus var sand Gud, kunne han let tåle
og overvinde alt. Men nu er der intet menneske, som skulle
kunne sammenlignes med Isak, og som kunne have sådan
tålmodighed og standhaftighed i ulykke og modgang.
Disse forældres tro blev sandelig hårdt prøvet og blev fundet kosteligere og renere end guldet; og i sådant tro og håb
modtog de til slut, hvad de begærede.
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Hvad der i den latinske tekst hedder diebus paucis, og
vi har oversat ved: nogle få tider, det lyder på hebraisk,
som om man på latin ville sige diebus unis, én eller to
dage. Til slut tilføjer hun også årsagen, hvorfor hun byder
ham at drage bort: hvorfor skal jeg, siger hun, også berøves jer begge på én dag? For fordi hun var en såre klog
kone, så hun vel, at hvis Esau dræbte sin broder, ville også
han blive straffet på livet som morder, efter den lov, som
var givet fra begyndelsen af, eller at han ville blive drevet
ud i elendighed som Kam, eller at han skulle dræbes af et
menneske, det er, af øvrigheden.
Men på dette sted synes Rebekka at have tvivlet på den
guddommelige velsignelses sandhed og forjættelse, siden
hun bortsender sin søn af frygt for hans vrede broder. For
hvorfor beholder hun ham ikke hos sig, da hun dog véd, at
han kan være vis på, at Gud vil frelse ham?
Derpå svarer jeg som ovenfor: vistnok havde Rebekka
kunnet sige: bliv du hos mig, vær ikke bange for din vrede
broder Esau; for Herren vil sørge for dig og bevare dig,
som velsignelsen lyder. Men det gør hun ikke. For hun vil
ved sit eksempel lære os, at man i alt skal tro og håbe på
Gud, men ikke friste ham. Hendes tro er såre fast og stærk
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på grund af det ord og den forjættelse, som hun havde, og
hun havde kunnet slutte: min søn har fået velsignelsen, nu
får det gå som det vil; han kan ikke gå til grunde; jeg vil
beholde ham her hjemme. Som forhen blev sagt om de
ugudelige og hedenske mennesker, der henfører alle ting
til skæbnen og Guds tilskikkelse. Men den fromme, gudfrygtige og forstandige kvinde bruger de midler og den
hjælp, som er for hånden, og som Gud har forordnet.
Sådan må man heller ikke sige: jeg vil ikke spise, jeg
vil ikke drikke; skal jeg leve, så vil jeg blive i live alligevel; men skal jeg ikke leve, så vil det ikke hjælpe mig noget, om jeg så end spiser og drikker. Ligeså: jeg er mand,
derfor må jeg også blive fader, om jeg så end ikke tager
nogen hustru. Den, der er sådan til sinds, hvem ville ikke
betragte ham som et afsindigt menneske? For du skal
bruge de Guds gaver, som er for hånden, og skal ikke blot
tænke på Guds forudbestemmelse eller forjættelse. Vi skal
ikke uden for ordet gruble over, hvad ende og udgang alle
ting vil få; og dog skal vi heller ikke tvivle på forjættelsen.
Hvor der ingen forjættelse er, skal man heller ikke foretage
sig noget, men følge Rebekkas eksempel, som havde kunnet holde sig til denne forjættelse og forlade sig på den:
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Jakob, min søn, vil leve; for han skal blive efterkommernes fader. Men hun foragter ikke det middel, som var for
hånden; nej, hun bruger det, for at hendes søn kunne undfly faren. Ja, det er i sandhed at tro, og dog ikke friste Gud.
Men tror man ikke Guds forjættelse og frister Gud, da
er det ene som det andet, og man synder lige meget i begge
fald. For Gud vil have, at vi skal bruge skabningen, som
han har givet, og som han just har givet, for at vi skal bruge
den. Derfor skal man ikke friste Gud, sådan som jøderne
fristede Gud i ørkenen og blev straffede gruelig derfor,
hvilket eksempel også anføres af den hellige Paulus i 1
Kor 10, 9. Og man skal fordømme sværmernes fordærvelige afsindighed, der dog nu til dags frembryder meget,
som forhen sagt er. For sådanne sværmere fordrejer og
forvender al gudsfrygt, fordi de vil henføre alt til Guds forudbestemmelse uden for ordet.
Men Rebekka sender Jakob bort, ikke alene for at han
kunne undgå sin broders grumme vrede, men også fordi
hun tænkte på at forsørge sønnen med en ægtehustru, som
sidenhen følger. For hun tænkte ikke sådan, som sværmerne plejer: han har nu velsignelsen; enten han nu bliver
i landet eller ikke, så er det lige meget; hvad enten han
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tager en hustru eller ikke, så skal han dog blive afkommets
fader og få efterkommere i al evighed. Eller, om han så
end tager en kana’anæiske kvinde til hustru, som jeg ikke
agter værdig til denne ære, så vil dog Herren nok sørge for,
at hun bliver en sådan moder, som er barnet værdig. Sådan, siger jeg, tænkte hun ikke; men hun er ked af
kana’anæiske kvinderne, som hun altid har afskyet, og
pønser, så meget som hun blot kan for Isak, på, at han skal
tage en hustru af hendes slægt.
Derfor skal dette Rebekkas eksempel formane os til, i
alle vore sager og gerninger at gøre, hvad der står i vor
magt, det er, til at bruge de ordentlige midler ved forjættelsen og så befale Gud udgangen og udvælgelsen. For du
har Guds ord og bud; derfor skal du vide, at det sømmer
sig for dig at indrette dit liv efter det, så du ikke skal støde
an på nogen måde. Men de, som svæver omkring uden for
forjættelsen og afbilder sig selv en særlig skæbne efter
guddommelig forjættelse, de mister både Guds bud og
hans forjættelse. Men det er at foragte Gud, som giver budet og forjættelsen.
For nu at undgå denne store synd og vogte sig for den,
bruger nu Rebekka (for hun var en såre forfaren kvinde),
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skønt hun var vis på forjættelsen, dog de midler, som hun
skulle bruge, fordi hun er bekymret for, hvad udgang sagen skulle få. Hun går til sin mand og siger ham, hvorfra
hendes søn skulle tage sin hustru. Da skikker Isak sønnen
bort, for at han sådan kunne vogte sig for kana’anæiske
kvinderne og tage en anden hustru af sin egen slægt. Men
hvad hun lover ham, at hun siden vil sende bud og lade
Jakob hente derfra igen, det omtaler Moses sidenhen ikke
mere, og det lader til, at hun er død i de tyve år, i hvilke
Jakob tjente Laban; for her omtales Rebekka for sidste
gang i hele denne beretning.
v46. Rebekka sagde til Isak: »Jeg er led ved livet, når jeg tænker på de hittitiske kvinder! Hvis også Jakob gifter sig med en
hittitisk kvinde, en af kvinderne her i landet, hvorfor skal jeg så
leve?«

Her kan du atter se, hvor klog og listig denne fromme, gudfrygtige kvinde var; for hun angiver faderen grunden,
hvorfor hun vil skikke sin søn bort; hun omtaler ikke, hvilken ulykke og bedrøvelse der ville blive i huset, fordi den
ene broder ville dræbe den anden; men med gudelig list
fordølger hun denne spektakel for sin mand. Men deraf
skal man tage den lære, som angår det ydre liv, og som
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sandelig er såre god og skøn, nemlig at vi skal lære at være
fredsommelige, og at vi smukt enfoldig, trofast og oprigtig
skal udlægge, hvad andre folk har talt og handlet ilde, skal
undskylde, tilhylle det, sige det bedste til sagen, for ikke
at forværre en sag, selv om den i sig selv er såre slem, men
undskylde og formilde den; ligesom her i denne sag, hvor
den ene broder står den anden efter livet. Denne sag tager
Rebekka på sig alene, lægger den på sin hals og afhjælper
den sådan, at både anslaget og det ugudelige foretagende
forhindres, og den gode, fromme gamle Isak ikke får sorg
i sin alderdom. For havde Isak erfaret det, så havde han
kunnet fortæres og dræbes af hjertesorg; for det er troligt,
som vi ovenfor viste af historien, at han i så mange år
havde lidt stor urimelighed af sin søn Esau, der herskede
med så stor stolthed. Var nu denne store ulykke kommet
dertil, så havde han ganske måttet fortæres af sit hjertes
sorg og bekymring.
Derfor angiver Rebekka for ham en anden årsag, hvorfor Jakob skal drage bort, nemlig giftermålet, fordi hun
gerne ville, at han ikke skulle giftes i landet med hittitiske
kvinder, men med en anden af hendes slægt. For et gudfrygtigt og troende menneske skal have en varlig tunge,
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som der står i Ordsp 12: der er dem, som taler ubetænksomme ord, som er ligesom stik med et sværd; men de vises
tunge er lægedom. Derfor skal vi efter Rebekkas eksempel
vænne os til at være gode mæglere i onde sager, og ikke at
gøre alt for megen skade mod den, som har syndet og er
skyldig, ligesom Rebekka omhyggelig skåner sin søn
Esau. Hun vil ikke anklage ham for faderen, og hun skåner
derved også sin fromme mand, som var gammel og blind,
for ikke at forfærde ham. Hun vil langt heller selv bære og
tåle denne ulykke.
Havde hun været en ond kvinde, så havde hun straks
pustet til branden og havde gydt olie og beg i ilden. For
sådan plejer de folk at bære sig ad, som er af en slem natur
og tilbøjelige til at bespotte og bande. Men den retfærdiges
tunge er en livets tunge; for han taler godt af Gud og bruger sin tunge til at forlige kiv og uenighed, til at formilde
og stille vrede, til at oprejse og styrke de bedrøvede hjerter. Et skønt eksempel herpå fortælles om Monika, den
hellige Augustins moder. Når der var opstået kiv eller strid
blandt kvinderne i nabolaget, og hun hørte, at der på begge
sider blev talt mange onde og bitre ord, så udbredte hun
dem ikke, bragte dem heller ikke fra den ene part til den
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anden, men skjulte dem med flid; og hvis hun imidlertid
kom til en af disse kvinder, så fortalte hun, at de andre
havde omtalt hende hæderlig og til alt godt. Sådan blev da
denne formildet og blidere, uden at de andre vidste af, at
hun havde ladet al vrede og alt had fare af sit hjerte.
Sådan skal også fromme, gudfrygtige menneskers
tunge være lægedom; det skal være lægedomstunger og
venlige tunger, som Sirak 36, 25 siger: med mildhed og
beskedenhed. Men en bitter og spotsk tunge gør ofte en
dråbe til et hav og en gnist til en stor brand. Derfor lad os
fly denne last og følge Rebekkas og Monikas eksempel, så
vi, om vi end hører det værste, dog siger det bedste derom
og udtyder det til det bedste. Det måtte da være, at det
hændte, at en kom i fare for legeme og liv på grund af det
fjendskab, som en anden nærer mod ham, uden at ville
lade sig forsone; da skal man advare den, som er i fare, for
at han kan vogte sig for sin modstanders vold eller hemmelige list. Sådan handlede den såre vel, der angav Esau
for hans moder Rebekka i anledning af denne strid, at han
havde foresat sig at dræbe sin broder; dette var just en
tunge til lægedom, fordi den lod ham vige af vejen, hvem
faren truede.
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Derfor skal man ikke fortie det, om en hemmelig efterstræbes, at man vil dræbe ham; men det skal man åbenbare. Dette bud, som åbenbarede Rebekka, at Jakob havde
fare at befrygte af sin broder, skulle ikke sige: Esau er vel
tilfreds, har intet ondt i sinde, elsker sin broder osv.; men
han skulle med rette anklage og åbenbare Djævelen, som
i den anden lejr æggede og ansporede dens første til at
begå mord. For havde han ikke meldt dette, så havde han
hjulpet morderen; men ved at fortælle det, forebyggede og
forhindrede han mordet.
Dette er en lære, som angår det ydre liv, hvorom der
nyttig tales på dette sted, og som vel er at mærke. For vi
ser i dette eksempel begge dele, nemlig at de hemmelige
efterstræbelser og døden, som var Jakob tiltænkt, undgås,
og tillige tildækkes alt dette og holdes hemmelig med underfuld klogskab, så det ikke kom for den gamle fader, at
Esau havde truet sin broder med at slå ham ihjel. Og det er
sandelig en såre god grund, som Rebekka anfører. For Jakob var allerede indsat til arving, velsignelsen var skænket
ham, og hele kirken var ham overgivet. Nu gælder det
fremdeles (sagde hun til Isak), at man giver ham en stav i
hånden, som han kan holde sig oppe, det er, at han kan
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have en ægtehustru om sig, der er hans medhjælp. Dette er
hæderlig og vel talt; det vil ikke alene være nyttigt og hæderligt for Jakob, men også nødvendigt. For skal han nyde
godt af velsignelsen, må han har en hustru. Hidtil havde
han levet uden hustru, da han var forkastet og ikke blev
regnet med; men nu er Esau forkastet; derfor må Jakob få
en hustru, da han har fået velsignelsen og siden skal få herredømmet.
Med denne talekunst overtaler hun Isak til at lade sønnen drage afsted. For hun beviser derved, at det er nødvendigt, at han må bort, og denne grund overgår alle andre
grunde, som kan hentes deraf, at en ting er nyttig og hæderlig. Sådan har også Metellus hos Gellius talt såre hæderlig og vel: vil vi have borgere, så må vi også have hustruer. For efterkommernes skyld må man opretholde ægtestanden og ingenlunde lade den falde.
Men, kunne en have sagt til Rebekka, hvorfor forlover
du ham ikke med en af de kana’anæiske jomfruer? Derpå
svarer hun og siger: de behager mig ikke. Og nu bruger
hun en anden talekunst, idet hun siger, at hun også må se
på, hvad der vil være nyttigt og hæderligt for ham. Jeg vil
ikke have, at han skal tage sig en sådan, som disse vore
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svigerdøtre, Esaus hustruer. Min kære Isak, du har vel set,
hvor meget vi i disse tredive år have måttet lide af Esaus
hustruer, hvordan de har trådt mig under fødder og foragtet
dig; de har opført sig med største hovmodighed, ja med
vold. Vil du derfor beholde mig i live, så forbyd ham at
tage en hedensk hustru af dette lands døtre eller andre
kana’anæiske kvinder; for de hader os, fordi de hører, at
dette land er os forjættet; det kan de ikke tåle og begærer
derfor at fordrive os med vold og alle slags uret.
Skriften omtaler endnu ikke med navn hendes broder
Laban, til hvem hun ville sende sin søn Jakob; men måske
spurgte Isak: hvorfra skal vi da tage en jomfru for vor søn?
Da svarede hun: lad ham drage til min broder Laban. Dette
råd fulgte den gamle Isak og overlod det ganske og aldeles
til hende at indrette det efter sin vilje. For Rebekka styrer
nu huset, men med stor besværlighed og fare, da det var så
forvirret og stod så mislig til i alle henseender.
Efter at nu dette råd er holdt, sendes da Jakob ud i landflygtighed. Han, som allerede er velsignet og indsat til arving, stødes ud af huset og flyer for sin vrede broder. I
sandhed, en dejlig velsignelse og en skøn begyndelse på
de store forjættelser! For Jakob kunne tænke: jeg er indsat
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til arving og forstødes dog, og han, som er forstødt, forbliver og har herredømmet over alt i huset; hvordan rimer det
sig med forjættelsen og med denne rige velsignelse?
Derfor er dette et af de underfulde eksempler på Guds
styrelse, hvorved Gud viser, at han kræver og vil, at man
skal forlade sig på hans ord og forjættelse, selv om det
modsatte sker af det, som indeholdes i forjættelsen, så vi
skal vænne os til at stole på Gud i de ting, som ikke er
nærværende for hånden og endnu skjulte langt fra vore
øjne. For sådan har Jakob den forjættede velsignelse, men
efter troen, som er en fast forvisning om det, som håbes,
og at man ikke tvivler på de ting, som man ikke ser. Sådan
tror jeg Gud, der tilsiger mig, at han elsker mig og giver
agt på mig, sørger for mig og bønhører mig; dette har jeg
nærværende for mig, og det er alt sammen for hånden,
skønt man ikke ser det. Derfor lever Jakob alene i troen,
forstødes ynkelig, må være forladt og fattig, og har intet til
sin rådighed eller i sin magt, andet end en stok eller stav
og et stykke brød i sin pose.
Det er begyndelsen på velsignelsen; for hvad der begyndes i troen, har man endnu ikke, men man håber det.
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Sådan har Gud forjættet os det evige liv, har givet os absolutionen og dåben. Denne nåde har jeg ved Kristus nærværende for mig; men jeg venter på det evige liv, som forjættes mig i ordet. De, som lever af ordet, er hellige og
salige; men de ugudelige lever kun af brødet alene og ikke
af ordet; derfor tror de heller ikke noget evigt liv, venter
eller håber heller ikke derpå. Jakob ventede i syvoghalvfjerds år på den kommende velsignelse; da han nu har fået
den, må han drage i landflygtighed; sådan begynder hans
regering og præstedømme med et såre stort kors, med den
største jammer og den yderste armod. Han må savne sine
venlige, kære forældre, og de stakkels forældre må også
savne sin kære søn i så lang en tid og kan ikke have ham
hos sig.
Men når man kun løselig betragter og hører dette, mener man, det er en simpel og ringe ting; men i erfaringen
lærer man, hvor tungt og fuldt af anfægtelse det er, når
man skal forlade fader og moder, velsignelse og arv og gå
i landflygtighed, hvor der kun er idel armod og jammer.
For dette er Guds underfulde styrelse, som kødet på ingen
måde kan tåle; for den består i tro.

537

Men dette skrives os til eksempel, så vi skal lære at
hænge fast ved den usynlige Gud og lade os nøje med at
have denne usynlige og ubegribelige Guds begribelige
ord, og at vi skal beskikke vort liv sådan, at vi erindrer, vi
intet har af vor usynlige skaber uden hans ord og sakramenter, ligeledes vore forældre og øvrigheden, ved hvilke
dette liv styres efter ordet, og så med håb og tålmodighed
venter på forjættelsen. For Gud lyver ikke; det skal ikke
slå fejl for os. Kødet tror vistnok vanskelig; for det har
vænnet sig til de ting, som er nærværende, og lader sig kun
bevæge ved sådanne ting, som det føler og ser for sine
øjne. Men kødet må korsfæstes og dødes og bortdrages fra
de ting, som man fornemmer med de ydre sanser, og må
lære at leve og føre sin vandel efter de ting, som man ikke
ser, og som man ikke kan gribe med de ydre sanser. Det er
kødets rette dødelse, hvilket altid er kødelig sindet og vil
være ganske og aldeles trygt, vil kun holde sig til de ting,
som er nærværende og synlige; føler det derfor det modsatte, så bliver det angst og bange.
Derfor skal man foreholde folk dette eksempel, hvordan Jakob indsættes til konge og præst og indvies til regeringen og præstedømmet; for dette er sandelig en sørgelig
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bys og en ynkelig måde at salve og indsætte en konge på.
Man ifører ham ingen festlig dragt, man smykker ham ikke
med nogen kongelig hat eller krone, man giver ham intet
scepter i hånden; men man forsyner ham med en pose og
en stav, og dermed jages han sådan ud i landflygtighed;
men velsignelsen forbliver hos hans broder Esau, hvem
den dog ingenlunde tilkom. Men til slut, da Jakob sådan er
blevet dødet ved troen på den usynlige Gud, følger også
det synlige gode og besidder hans afkom det forjættede
land, og af hans slægt fødes Kristus, den evige konge og
præst, hvis rige og præstedømme også indeholdes i denne
velsignelse.
Sådan salvedes også David til konge over Israel, da
Saul var blevet afsat og forkastet af Gud, 1 Sam 16, 1. Men
alligevel forbliver dog Saul i regeringen som før; han har
held i sine foretagender hjemme i freden og ude imod fjenden; ja, han forfølger desuden gruelig David som en oprører, der med list hemmelig efterstræbte hans kongeværdighed, og David må imidlertid vanke omkring, som en, der
er flygtning og elendig i det land, hvor han var indsat og
erklæret for konge af Gud. Historien vidner, at han i hele
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ti år sådan måtte flakke omkring, mens Saul daglig forfulgte ham og hemmelig efterstræbte ham. Synes du, det
er et kongerige, når en i sit eget land må være fremmed og
elendig i hele ti år? Hvad kunne vel være underligere og
urimeligere, end at en skal udnævnes og beskikkes til
konge uden rige, uden scepter, uden vis bolig, ja så, at han
ikke alene berøves land og rige, men også sit eget hjem,
hustru og børn?
Men Kristi eksempel overgår alt dette. Han var foragtet, og vi agtede ham intet, siger profeten Es 53, 3. Da han
vil fare til himlen og indgå til sin herlighed, da han vil
overvinde døden, synden og Djævelen, nagles han til korset; han dør og begraves som den mest foragtede blandt
alle mennesker og djævle. Er det at indgå til herlighed eller
overvinde døden og triumfere over den? Ja, det er at indgå
til herlighed. For det er vor herre Guds hemmelige og
skjulte veje, som man ikke må bedømme efter kødet og
den menneskelige forstand, men efter Skriften, og sådan
som Kristus selv forstår og tyder dem, når han siger til sine
disciple i Luk 24, 26: burde Kristus ikke lide alt dette og
så indgå til sin herlighed?

540

Netop på samme måde måtte også Jakob i tyve år være
i elendighed, og så først blive konge og præst. David måtte
flakke hid og did i ti år og søge mangen en krog, hvor han
kunne ligge sikker én nat, undertiden vel kun én time. Er
det en konge, af Gud indsat og bekræftet i riget? Ja, sådan
hører du ham synge og højt rose sig af sin kongeværdighed
i Sl 63, 12: kongen skal glædes i Gud; hver den, som sværger ved ham, skal rose sig; for deres mund skal stoppes,
som taler løgn; det er, de skal glæde sig, som forstår, at
han af Gud er salvet og indsat til konge. Men hvor var
disse? For hele regeringen og al magten var hos Saul,
mens David ikke havde så meget som en fodbred til eje i
landet.
Sådan er også vi, som tror Guds ord, kirken, har den
sikreste forjættelse, til hvilken vi er kaldet og døbt, ved
hvilken vi ernæres og opholdes. Vi har alterets sakramente
og nøgleembedet; men vi er ikke kristne, er heller ikke
døbt i den hensigt, at vi skal besidde dette jorderige, er
heller ikke døbt og genfødt til dette liv, men til det evige
liv. Men hvordan går det også med os? Svar: sådan går det
med os, at når Guds kirke skal ophøjes til herligheden og
til den evige glæde, på hvilken den venter i ordet og håbet,
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da underkastes den utallig megen forfølgelse af voldsmænd og djævle; den plages og bespottes af de falske
brødre, og det på mange slags vis, så man må ynkes derved. Men er det at føres til det evige liv? Ja, det kunne jo
langt snarere kaldes at stødes ned i den evige jammer.
Men man må oprejse og styrke hjerterne mod denne
korsets vej. For da vi har ordet og forjættelsen, så skal visselig også den herlighed, som er forjættet os, følge, og kirken lever og opholdes imidlertid ved troen, som er forvisset om, at Gud ikke kan lyve, og lærer denne underfulde
visdom, som er skjult for fornuften og kødet, nemlig at
Gud fører sine hellige underlig, at han er forfærdelig i sine
helligdomme, som Sl 68, 36 siger, og at hans råd er underligt; hvorfor også vor herre og konge Jesus Kristus har det
navn, at han kaldes underfuld, Es 9, 6.
Dette tjener nu til at lære os, hvis vi vil leve gudelig,
at vi da må beskikke vort liv på en anden måde, end verden
og kødet plejer at gøre. For vi må hænge fast ved den usynlige Gud, og skal med glæde takke ham for, at vi har Guds
ord, hvori han giver os sin forjættelse. For Peter siger i 2
Pet 1, 19: Så meget mere fast står profeternes tale for os,
og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en
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lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder
frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. For ordet
er vort livs lys; ellers har vi intet af herligheden. Jeg véd,
at jeg er døbt; jeg véd, at jeg har nydt Kristi legeme og
drukket hans blod; at jeg er absolveret, kaldet og undervist
med evangeliets ord; ellers har jeg intet af det evige liv;
jeg har endnu ikke et forklaret legeme, som er klarere end
solen og stjernerne; men jeg har et sådant hjerte, som
endnu er såre besværet med mange slags modgang og
skræk; jeg slæber endnu på et sådant legeme, som er underkastet megen svaghed og døden. Sådan ser man både
på vort legeme og vor sjæl intet mindre end det evige liv;
men forjættelsen vil ikke slå fejl for os. Derfor skal vi
hænge hårdt og forblive bestandige i troen og håbet, og
lade os nøje med ordet, i hvilket vi har forjættelsen. Dernæst har vi dette ydre liv og samfund; vi har vore forældre,
øvrigheden, det kirkelige embede og ellers også ydre goder, som er fornødne til dette liv, hvilket alt sammen er en
tilberedelse og tilnærmelse til det kommende liv.
Dette er den lære, som egentlig og især hører hjemme
i kirken, som Helligånden lærer, men som er ubekendt for
verden og kødet, i hvilken vi undervises om, at vi er herrer
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og arvinger til det evige liv, ikke på nogen anden måde,
end Jakob var arving til velsignelsen, han som, da han
havde fået velsignelsen, blev bortsendt fra sin faders land
og hus ud i landflygtigheden. For dette er den guddommelige majestæts fremgangsmåde med de hellige, og dette er
de helliges tro, om hvilken vi hidtil har talt. Nu følger der
sådanne lærdomme, som angår det ydre liv og gode skikke
og handler om troens frugter.

544

Otteogtyvende kapitel
v1-2. Da kaldte Isak Jakob til sig; han tog afsked med ham og
gav ham den befaling: »Du må ikke gifte dig med en kana'anæisk kvinde. Tag af sted til din morfar Betuels hus i PaddanAram, og gift dig med en af din morbror Labans døtre.

Det første stykke i dette kapitel er ikke teologisk; for der
indeholdes deri ingen eksempler eller åndelige lærdomme
om troen og andre åndelige gudsdyrkelser, skønt også det,
som her omhandles, kræver tro og gudsfrygt og indeslutter
det i sig. Men det er en lære om gode skikke, om ægtestanden nemlig, hvilken lære man skal beholde i kirken og
stedse indprente på grund af ægtestandens værdighed og
nødvendighed. For næst efter læren om evangeliet og
troen, som ret egentlig er den rette lære i kirken, skal især
ægtestanden æres og prises, og det også af den grund, at
verden og kødet ikke forstå, hvad ægtestanden er, eller
hvor stor pris man skal sætte på den.
Vistnok beskrives ægtestanden sædvanligvis sådan, at
man siger: ægtestanden består deri, at mand og kvinde
sammenføjes og lever sammen, sådan at de ikke mere kan
skilles ad i dette liv. Men denne beskrivelse af ægtestanden er ikke fuldstændig eller tilstrækkelig; for hverken den
endelige årsag eller den årsag, som danner ægtestanden,
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indeholdes deri. Kun cauasa materialis alene anføres deri;
for at mand og kvinde sammenføjes, det er det materiale.
Men denne forklaring er bedre og fuldstændigere, når man
siger: ægtestanden består deri, at én mand og én kvinde på
ordentlig og gudelig vis sammenføjes; den er forordnet
dertil, at man skal påkalde Gud, få børn og opdrage dem
til at bestyre embeder i stat og kirke.
Derfor er i den kristne lære, hvori vi, næst efter læren
om evangeliet og troen, lærer, hvordan man skal forholde
sig gudelig og hæderlig i dette liv, ægtestanden det første
og fornemste stykke. For den er begyndelsen og oprindelsen til hele livet, og Djævelen angriber ligeså meget denne
stand som kirken, hvilket man vel kan se deraf, at en god
og glædelig ægtestand er en så sjælden ting, og at den
kærlighed er så sjælden, som mand og kvinde skulle bære
til hinanden, også på grund af børnene og naboerne. For
denne stand er omgivet af torne og tidsler. Dette kan de
unge folk i begyndelsen ikke se, når de af blind kærlighed
og lyst drives til at begive sig i ægtestand i letfærdighed;
men siden, når de føler dens møje og alle slags besværlighed, da angrer de det alt for sent og forgæves.
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Derfor skal de kristne beskikke sit liv sådan, at de tænker, at ægtestanden ikke er en sådan ting, som iværksættes
letfærdig og på slump; som beror blot på min vilje og får
en tilfældig udgang; men at i denne stand mand og kvinde
ordentlig og gudelig sammenføjes, hvilket klart bevises
deraf, at Gud har skabt mand og kvinde, og der ikke alene
fødes mænd, heller ikke alene kvinder, men mænd og
kvinder. Derfor har denne sammenføjning sin grund allerede i den første fødsel, og er derfor ret ordentlig og gudelig.
Dernæst har Gud ikke indsat ægtestanden for vellysts
og kødelig lysts skyld; det er ikke formålet dermed; men
ægtestanden har et dobbelt formål, for hvis skyld den er
indstiftet. Det første er, at den skal være et lægemiddel
mod ukyskheden. Det andet og fornemste er, at den skal
være en begyndelse og oprindelse for den menneskelige
slægt, så der må fødes børn og den menneskelige slægt må
udbredes, eller, som juristerne siger, så staten kan få sine
borgere. Men af Den Hellige Skrift skal man endnu tilføje
dette øjemed, at børnene skal opdrages i tugt og Herrens
frygt, så de kan blive skikkede for det borgerlige og kirkelige liv.
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Det hovedstykke skal nu de gudfrygtige flittig mærke
og beholde, at begge køn af Gud er skabt til at sammenføjes med hinanden og leve uadskillelige sammen i ægtestanden. Det er: det er Guds vilje, hvorved han vil have
mand og kvinde ordentlig sammenføjede, at vi skal opdrage børn, som kan tjene Gud og kirken. Holder vi fast
derved, så vil vi også så meget lettere tåle og overvinde al
møje og besværlighed, som kan overgå ægtefolk i dette
elendige liv.
For efter at mennesket ved arvesynden er underkastet
døden og Djævelens magt, så undlader Djævelen aldrig
gruelig at plage og bedrøve ægtefolkene både på legeme
og sjæl. Og netop det er det, som sådan skæmmer denne
stand og gør den så såre møjsommelig, fortrædelig og ubehagelig, at naturen forfærdes og flyer for ægtestanden,
som for korset selv. Dette vidne hedningernes eksempler
og skændige ytringer om den. Og nu til dags vil du også
høre mange, som med flid samler alle slags skader og møjsommelig besværlighed, hvorved de lader sig afholde fra
at fatte lyst til ægteskabet.
Det er heller ikke vor mening, at man skal bringe nogen til ægteskab med magt og mod hans egen vilje. For er
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den nåde givet dig, at du kan leve kysk og uden skade afholde dig fra ægtestand, nu, så afhold dig fra den, såfremt
du kan gøre det uden synd; men kan du ikke uden synd
afholde dig fra at forene dig med en kvinde, så brug kun
det lægemiddel, som Gud har vist dig, og om du end ikke
tragter efter at få børn, så tragt alligevel efter lægemidlet
mod synd, nemlig for at undgå horeri og ægteskabsbrud,
for at fly besmittelser og skændige lyster. For det er mere
end nok af jammer, at vi er besværede med al slags ulykke,
synd og død, om du ikke vil føje den ene synd til den anden
og forøge din onde samvittighed med andre synder.
Ja, siger de, men det er dog en elendig og fortrædelig
stand. Svar: der er to slags liv, det ene er et liv i synden,
det andet et liv i straffen. Men nu betragt du selv, hvad der
vel skulle være det bedste, enten at man lever i straffen
uden synd, eller lever i synden uden straf. Fornuften er så
aldeles fordærvet, at den ikke med tålmodighed kan bære
syndens straf; derfor har den lyst til de ting, som er liflige,
glade og lystige; men for korset og møjen flyer den. Sådan
læser man om Sokrates, at da han blev spurgt, hvad der var
bedst, enten at gifte sig eller ikke, svarede han: Gør hvad
du vil af de to ting, så vil du dog angre det. Tager du en
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hustru, som er hæslig af skikkelse, så har du din plage
deraf; tager du derimod en skøn hustru, så vil også andre
have hende kær. Han så kun hen til straffen og misbruget.
Men en kristen skal tænke sådan i sit hjerte: man må
foragte straffen, lukke øjnene for al møje og vove det i
Herrens navn. For man må tænke på det liv, som er uden
synd, uden urenhed, uden besmittelse og plet, så man kan
have en god samvittighed for Gud; for i dette liv må man
ikke vente noget Himmerige, nogen salighed eller evigt
liv; arvesynden, kødets svaghed og Djævelen tillader det
ikke. Men må man endelig lide jammer og elendighed, så
skal vi hellere lide den med Gud end med Djævelen. For
de, som flyr for ægtestandens besvær, de lever vel i et mageligt og lysteligt liv, de har sine skøger, som de snart lader fortrække og drive fra sig, snart igen tager til sig, som
det lyster dem; men hvordan mener du vel det ser ud i sådanne folks samvittighed? Den må sandelig være såre ond,
og, hvad der endnu er det allerværste, de må dog bære de
samme møjsommeligheder, ja endnu flere, med hvilke de
plages af sine skøger, på en langt urimeligere måde, end
det kan ske af ægtehustruer. Sådan har de en dobbelt straf
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at bære, nemlig den almindelige straf, og de selv tilføjer
den evige straf.
Derfor skal man næstefter den lære, som især må indprentes i kirken, stedse lære og flittig indprente dette om
ægtestanden, for at folk kan vide, hvordan de skal leve i
dette liv uden synd. Dernæst skal man også oprejse og formane de gudfrygtiges hjerter, så de lærer at foragte ægtestandens møje og besvær. For en ægtemand må være en
mand, ikke alene om natten, men også til at bære straffen
og Guds vilje, så han kan bære og tåle tjenernes ondskab,
naboernes urimelighed og hvad mere ulykke der kan forefalde.
Derfor skal man til ægteskab vælge fromme mænd og
fromme kvinder, ligesom Abraham og de andre hellige
fædre var stærke af legeme og også havde et mandigt mod;
de andre, som er bange for ægtestandens byrde og møje,
og derfor afholder sig fra den, dem går det, som man siger
i ordsproget: de kommer fra asken i ilden. For de søger et
andet liv end det, som er født i synd; men der finder de
Djævelen og Helvede; for de kan ikke undfly den onde
lyst, arvesynden, døden og den synd, som bor i kødet og
hjertet.
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Fat derfor mod og husk på, at dette liv intet andet er
end elendigheden selv. Dets jammer, møje og besvær vil
du overvinde på den måde, at du ser hen til Gud, din skaber
og fader, hvis vilje og ordning du med ydmyghed og tålmodighed skal underkaste dig, og hos dig selv siger sådan:
jeg vil tro på Gud, der har skabt mig til mand; jeg vil takke
ham, at jeg har hans ord om, at det har været ham velbehageligt, at jeg skal være ægtemand eller ægtehustru, at
jeg skal opdrage børn og regere husfolkene, at jeg ved
evangeliet har forjættelsen om det evige liv og trøst i dette
nærværende liv. Som Paulus siger i 1 Tim 4, 8: gudfrygtighed er nyttig til alle ting, da den har forjættelse både
for dette liv og for det kommende. Og i Rom 15, 4: hvad
som helst som er skrevet tidligere, er skrevet os til lærdom,
så vi skal have håb ved tålmodigheden og Skrifternes trøst.
På denne måde skal vi lære at holde ægtestanden mere
i ære og dømme bedre om den, end kødet og verden plejer
at gøre, og vi skal formane de unge folk til med tålmodighed at lide og tåle, om der forefalder nogen ulykke eller
besvær. De skal vænne sig til bøn og sige sådan: kære
herre Gud, jeg er din skabning, er af dig skabt til mand og
bestemt til denne stand, hvori jeg nu befinder mig, og er
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kommet i megen ulykke og besværlighed; men giv du mig
nåde, at jeg i sandhed kan erkende, at jeg er din skabning,
at du er min fader og skaber, og at jeg tør vente hjælp og
beskyttelse fra dig. En sådan bøn er fornøden for alle ægtefolk. For vi erfarer alle, at kors og møje er os pålagt i
den stand.
Og give Gud, at dog engang cølibatet eller den ugifte
stand måtte ophæves i de katolske præsters og biskoppers
stiftelser, og at man ville tillade eller befale dem at indgå
ægteskab, ligesom vor kirkes tjenere lever gudelig og ærbart i ægtestanden, så ville de ikke løbe sådan efter bispedømmer eller andre gejstlige betjeninger eller have så stor
begærlighed derefter. For da ville de gejstlige stiftelser
ikke være så mægtige og rige. Men det er til ingen nytte,
at vi ønske og begære dette; de er en hob vilde dyr og bærmen i landet.
Dette måtte siges om ægtestanden i begyndelsen af
dette kapitel, fordi Moses fortæller, at Isak kaldte ad sin
søn Jakob og talte med ham om, hvordan han skulle begynde at styre sit hus og tage sig en hustru. Og begyndelsen til dette ægteskab gik efter Guds kraft, orden og kald.
Men hvad for ulykke og besvær han får i sit ægteskab skal
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vi se i de følgende kapitler. For i hele sin ægtestand har
han ingen ejendom, ingen lyst eller glæde undtagen børnene; ellers er han et elendigt menneske, lever i landflygtighed og tjener sin svigerfar Laban, som behandler ham
såre urimelig.
Men dette er befalingen og kaldet til ægtestand, at Gud
ved hans faders mund byder Jakob, at han skal tage sig en
hustru. Men hans fader tilføjer endnu et andet bud og siger,
at han ikke skal tage sig nogen hustru af Kana’ans døtre,
men meget mere af Labans døtre. Derfor henhører denne
tekst til den lære, at man, når man vil indgå ægteskab, skal
vide, at forældrenes myndighed og tilladelse hører dertil.
For vi har fordømt og forkastet de hemmelige forlovelser
og ægteskaber, fordi vi nu, efter at evangeliets klare lys
atter er fremkommet, véd, at ægtestanden er en hellig ting
og tilladt for enhver, dertil også en guddommelig ordning.
Det er ingen skam eller vanære at gifte sig, sådan som
vi før i tiden anså det for uhæderligt, da munkene førte os
i vildfarelse: men det er en hæderlig og hellig sag. Vistnok
véd vi vel, at denne stand er gruelig skæmmet ved den kødelige lyst, for hvis skyld mange folk anser det for uhæ-
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derligt, at man begærer en jomfru til ægte og indgår ægteskab. Dette, siger jeg, mente de var en skændig, uren ting.
For børneavlingens gerning blev ikke skelnet fra andre
synder, som horeri og ægteskabsbrud. Men nu har vi lært,
og er ved Guds nåde visse på, at ægteskabet er hæderligt.
Som der står i Hebr 13, 4: Ægteskabet skal holdes i ære af
alle og ægtesengen være ubesmittet, og det er Guds vilje
og indstiftelse, at enhver skal have sin egen hustru, som er
blevet på ordentlig vis forenet med ham.
Derfor har vi ingen grund til at sky denne stand eller
lade os skræmme af undseelse derved, så vi hemmelig
stjæler og lister os ind deri imod al ærbarhed og vore forældres vilje. En jomfru skal ikke være bange for at gå til
sine forældre og bede dem om at få en from, hæderlig yngling til ægte, og forældrene er jo, Gud ske lov, nu til dags
også rettelig undervist og er villige og rede til at råde og
hjælpe sine børn. Så er der nu også fromme, gudfrygtige
præster og regenter, som ifølge sin myndighed, som de
har, kan overtale forældrene til i sådant fald ikke at vise
sig hårdnakkede og vanskelige.
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Derfor skal man vogte sig for de hemmelige forlovelser og fatte afsky for dem og skal begynde denne ægteskabets hellige pagt med Guds ære og med tilbørlig ærbødighed mod sine forældre. På denne lære foreholdes der os på
dette sted et skønt eksempel. For her kommer først Isaks,
faderens, myndighed og befaling, der byder sin søn, at han
ikke skal tage sig en hustru af Kana’ans døtre, og Jakob er
ganske villig til at adlyde sin fader deri. Esau derimod
gjorde det modsatte, tog to hustruer, som begge var af hittitternes døtre, imod sine forældres vilje, hvorved han også
hårdt fortørnede dem, så både Isak og Rebekka med
smerte klagede over, at de forbitredes og ynkelig plagedes
af disse sin søns hustruer. Dette var en svær synd og last.
Men nu er det jo sådan, at vi i ægtestanden har mere
end nok af møje og besvær at bære; hvorfor vil vi da desuden ved synd og foragt for vore forældre skaffe os endnu
anden og mere ulykke og dertil Guds vrede på nakken?
Lad os dog meget hellere træde ind i ægtestanden i Herrens navn, som Jakob gjorde. Der vil dog ingen mangel
blive på besvær og alle slags jammer. Men disse besvær
vil du så meget lettere kunne bære, når du bringer en sådan
samvittighed med dig ind i ægteskabet, at du kan sige:
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mine forældre, familie og formyndere eller værger, dertil
også Gud selv har givet sit samtykke. For du er ikke trådt
ind i denne stand på den måde, at du forlod dig på din egen
fornuft eller visdom uden at bryde dig om deres myndighed og samtykke, som Gud vil, du skal holde i ære. Derfor
er du nu vis på Guds gode, nådige vilje og hans beskærmelse. Men gør du ikke dette, så vil til den anden, almindelige ulykke også den onde samvittighed komme, som vil
forøge al møje og gøre den endnu tungere. Hvad er da
dette nu andet end at hobe den ene ulykke på den anden,
og at forøge Djævelens grumme raseri mod dig?
Men om dette stykke har vi også handlet ovenfor og
på flere andre steder noget udførligere, og man skal flittig
indprente folk, at de hemmelige forlovelser og ægteskaber
er forbudte, ikke alene i kejserens ret, men også i Den Hellige Skrifts eksempler og ord, for de forvendte lovkyndiges skyld, som foretrækker pavens dekreter for Den Hellige Skrift og den kejserlige ret, og som skammer sig for
at erkende og bekende, at de nogensinde har lært urimeligt
tøj. Men nu er Den Hellige Skrifts lære langt højere, og vi
må jo dog bekende, at skolastikerne har indført mange
grove, påtagelige vildfarelser i denne Den Hellige Skrifts
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lære. Men de forvendte lovkyndige forsøger endnu med
vidende og vilje at opretholde og forsvare den åbenlyse
vildfarelse, hvilket jo er over al måde urimeligt. For den
kejserlige ret er åbenlyst derimod og vidner klart, at sønnerne, når de vil indlade sig i ægteskab, dertil må have sine
forældres samtykke. Så er også eksemplerne i Den Hellige
Skrift stik derimod. Hvad kommer da den tåbelige og
skændige pave os ved med sine dekreter?
Isak forbyder sin søn at tage en hedensk kvinde til hustru og befaler ham at gå til sin morbror Laban og der tage
sig en hustru. Han tvinger vistnok ikke Jakob til at tage
den, som mest behagede hans fader; men han vil dog, at
han skal udvælge en hæderlig pige, som han selv elsker,
og tage hende til ægte. For faderens befaling skal gå i forvejen; men sønnen skal adlyde og følge den. Og faderen
skal ikke tvinge sin søn til at tage en, som han har noget
imod; men kærligheden skal være fri, og faderen skal ikke
hindre eller forbyde den, men befordre og fremme den.
Dette er den rette orden og måde at indgå ægteskab på.
Denne orden skal man ikke fordreje; for hver dag har nok
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i sin egen plage, Matt 6, 34, det er, det er nok med elendigheden og jammeren i ægtestanden hvoraf du vil få nok,
når du kommer ind i denne stand.
Derfor vogt dig, så meget du blot kan, for at fortørne
dine forældre og Gud, og begynd langt heller denne stand
med Guds og dine forældres villige samtykke, så du kan
tilbringe og slutte hele dit liv, hvor længe det nu skal vare,
om end ikke ganske uden straf og møje, så dog uden skyld;
om end ikke med idel fryd og glæde, så dog alligevel med
dit hjertes uskyldighed og med en god samvittighed og
Guds nådige velbehag. Det er nok med kødets plage og
anfægtelse; Gud bevogte og bevare os nådig for åndens.
Men hvad den anden part angår, som ganske flyr ægtestanden, enten under helligheds skin, eller fordi de da får
anledning til at føre et så meget friere liv – dem skal man
formane til denne hellige stand, for at de ikke skal besmitte
sig med utilbørlig kødelig omgang, sådan som domprovsterne og kardinalerne plejer at gøre i sine stiftelser. Har
du ikke den gave at leve kysk, så tag i Guds navn en hustru; kan du ikke straks blive rig, så lad dig nøje med den
daglige næring; kan du ikke være konge og herre, så vær
tjener og almindelig undersåt; tro på Gud og vent på det
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evige liv i dette usle og elendige liv, som ikke er evigt,
men såre kort. Eller, om du så end skulle opleve dit hundrede år, hvad er dog en så kort tid i sammenligning med
evigheden? Vi kristne véd jo, at der efter dette liv følger et
andet og bedre, på hvilket vi skal vente og bestandigt skue
hen. Og fordi imidlertid dette legeme ikke kan leve kysk
og tugtig, så må vi tåle tornene og tidslerne i ægtestanden
efter denne stands beskaffenhed og tage til takke dermed,
og skal glæde os over, at Gud i nåde giver agt på os, beskytter og beskærmer os. For det behager Gud vel, at du
arbejder, at du lader det blive dig surt i ægtestanden
blandt tornene. Lad hans nåde være dig nok, og lad ikke
besværligheden afskrække dig. Desuden, husk på og sammenlæg den store møje, jammer og elendighed, som de
hellige patriarker havde, så skal du se, hvor langt større
jammer endog kun Jakob alene led i sit ægteskab.
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v3-5. Gud den Almægtige velsigne dig og gøre dig frugtbar og
talrig, så du bliver til en mængde folkeslag. Måtte han give
både dig og dine efterkommere Abrahams velsignelse, så du
kan få det land i besiddelse, som Gud gav Abraham, og hvor
du nu bor som fremmed.« Så sendte Isak Jakob af sted, og han
drog til Paddan-Aram til aramæeren Laban, der var søn af Betuel og bror til Jakobs og Esaus mor Rebekka.

Ovenfor gav Isak sin søn flere velsignelser; disse gentager
han på dette sted, og ønsker ham dertil lykke og velsignelse. Men det er en sådan velsignelse (som vi også mindede om ovenfor), ved hvilken godet i sig selv virkelig
overrækkes og gives. På samme måde som dåben her og
nu giver mig syndernes forladelse. For jeg håber eller venter ikke først på syndernes forladelse, men har den nærværende i troen. Jeg tror ikke, at Kristus engang herefter skal
lide for mig, men jeg er i troen vis på, at han allerede nu
har lidt for min synd og er opvakt for min retfærdigheds
skyld. Derfor er det ingen simpel bøn eller et ønske, men
en sådan, hvorved jeg virkelig ved nøglernes kraft giver
dig syndernes forladelse, Guds nåde og velbehag, så du
kan være ganske vis på, at du har en sådan Gud, som har
velbehag til dig. Det giver jeg dig som et sikkert gode eller
en arv. Sådan har kirken virkelig hos sig den guddommelige majestæt, som er den gunstig og venlig, nemlig Gud
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Fader, Søn og Helligånd; den har Kristus og de hellige
engle, som glæder sig med den; den har alle skabninger,
hvis længsel venter på Guds børns åbenbarelse, som Paulus siger i Rom 8, 19.
Derfor er velsignelsen noget ganske andet end et sådant ønske, hvorved man ønsker en lykke med ord, hvilket
ønske dog også tilføjes på dette sted; Gud, siger han, velsigne dig, det er, han formere dig og gøre dig frugtbar osv.
Ovenfor er velsignelsen udtalt; her tilføjes nu også bønnen.
For det er nu ofte blevet sagt, at der er to slags præsteligt embede, og fra verdens begyndelse af også altid har
været sådan. Det ene består i at lære, som sker på prædikestolen eller i absolutionen, hvori jeg giver dig Guds
nåde, der er bekræftet med Kristi blod. Det andet præstelige embede er at bede for sig og andre, hvilket plejer at
ske efter prædikenen; for på enhver god prædiken skal
også et godt Fadervor følge. For man må bede om troens
forøgelse, så vi altid kan vokse og tiltage i velsignelse, og
for at Djævelen ikke skal fratage os den. Derfor må man
gøre begge dele; man må lære og bede; for dette er de to
præstelige embeder, nemlig at høre Gud tale, og at tale
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med Gud, som hører os, så man stiger ned og op. Ved velsignelsen, ved prædikenen og de hellige sakramenters uddeling stiger Gud ned til os og taler med mig; her hører
jeg på ham, og stiger så atter op og taler i øret på Gud,
der også hører min bøn.
Men på dette sted skal man også mærke det Guds ejendommelige navn, som på hebraisk hedder schaddai, hvilket kommer af ordet schad, et moderbryst. Med dette navn
vil Gud benævnes, og det svarer til det græske polymastos,
det latinske mammosus: mangebrystet. Han vil derved prises som den, der ernærer og opholder alle skabninger. Han
er ikke blot skaber, men ernærer og opholder også, hvad
han har skabt. Ovenfor brugte Moses også samme navn,
da Gud sagde til Abraham i 1 Mos 17, 1: jeg er den almægtige Gud; jeg bevirker, at alt er frugtbart og formerer
sig, at alt lever og ernæres.
Sådan påkalder nu Isak den Gud, som ikke alene er
skaber, men også ernærer og opholder alt, om, at han vil
give hans søn det forjættede land. Landet er dit, vil han
sige, men du er en gæst og fremmed deri; en anden har det
i besiddelse, skønt du anser det for dit land, og det også
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efter guddommelig ret tilkommer dig. Sådan besidder Jakob endnu ikke det land, som tilkommer ham, hvilket sandelig er tungt og kummerligt nok. For os ville dette være
ganske uudholdeligt, hvis jeg havde et eget hus, og en anden skulle bo deri, mens jeg som en gæst måtte købe for
mine penge brød, vin og al anden nødtørft, for at ernære
og klæde den fremmede.
Sådan havde patriarkerne en stor tro, hvilket bevidnes
ved disse Isaks ord, der er fulde af tro; de forstod uden
tvivl, at i de legemlige forjættelser om Kana’ans land de
evige og åndelige forjættelser tillige var indeholdt. Derfor
håbede de på et andet fædreland, al den stund de timelige
goder forjættes dem, men gives andre. Og nu være det nok
talt om troen og velsignelsens forjættelse, desuden også
om ægtestanden.
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v6-9. Esau så, at Isak havde taget afsked med Jakob og sendt
ham til Paddan-Aram for at finde sig en kone dér, og at han
ved afskeden havde forbudt ham at gifte sig med en kana'anæisk kvinde, og at Jakob i lydighed mod sin far og mor var taget
af sted til Paddan-Aram. Esau forstod, at hans far Isak ikke
brød sig om de kana'anæiske kvinder; han gik derfor til Ismael,
og ved siden af de koner, han havde i forvejen, tog han Mahalat
til kone; hun var datter af Abrahams søn Ismael og søster til
Nebajot.

Det lader til, at Esau, der forhen var forbitret og vred, nu
er blevet noget mildere stemt, da han ser, at hans broder
Jakob er veget og draget bort fra sin faders hus. For han
tænkte: jeg har nu nok, så sandt jeg blot forbliver i huset
og arven. Denne min velsignede broder er draget bort og
har ladt velsignelsen tilbage efter sig, og er af den mening,
at den kun har været en tilfældig velsignelse, hvormed fader velsignede ham, for at han kunne have en ringe del
eller bid deraf, hvoraf han kunne opholde sig i landflygtigheden og pilgrimsstanden. Og det var ham såre kært og
behageligt, at Jakob ikke modsatte sig sine forældre, men
så villig adlød dem, lod sig nøje med lidt og drog i landflygtighed. Han havde, tænkte Esau, kunnet anholde hos
fader om, at han skulle meddele ham en større velsignelse,
ligesom jeg ved stadige bønner og uafladelig indtrængen
på fader har opnået, at jeg nu alligevel forbliver i huset.
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Men det er godmodige, enfoldige folk, både fader og moder og min broder Jakob. Forældrene sender sin søn ud i
landflygtighed; sønnen adlyder dem godvillig; for han
skælver og frygter for mine trusler og min vrede; derfor
handler han klogelig i at flygte. For jeg er herre og fyrste;
Jakob derimod er tjener, som han også hidtil altid har været.
Dette er sandelig et smukt eksempel på de ugudelige,
som sådan plejer at smigre og trøste sig selv, også med
Den Hellige Skrift, som dog er stik imod dem. Ligesom på
den anden side de gudfrygtige mennesker forvender de
sprog og ord i Skriften, som er talte dem selv til liv og
trøst, og forstår dem sådan, som om de var talt dem til fordærvelse. Et gudfrygtigt menneske frygter Guds vrede,
hvor han skulle håbe på Guds nåde og barmhjertighed,
hvorimod de ugudelige anvender sprogene om Guds nåde
og barmhjertighed på sig selv. Sådan indbilder også papisterne og muslimerne sig, at de alene er Guds kære og velbehagelige børn; de drømmer om, at de sidder i Gud Faders skød. Men eksemplerne på straf og trusler vil de få
vendt langt fra sig, som om de slet ikke kom dem ved. Men
for dem frygter vi og mener, at de går på os og taler om
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vor undergang, da dog Gud ikke vil forskrække os med
dem, men trøste, styrke og glæde os.
Sådan så Esau med særlig lyst og glæde, at forældrene
af frygt for sin vrede søn skikker Jakob bort, og intet kærere kunne der hænde ham. Derfor vil han nu atter også
gøre sin fader til behag og indlægge sig fortjeneste hos
ham, så han ikke skal synes at være utaknemlig eller ulydig mod sine forældre. For da han hører, at hans fader intet
behag har i hans hedenske hustruer, Heths døtre, tænker
han: se, jeg skal nok få en, som min fader synes om, og
går hen til sin farbror Ismael og tager hans datter til hustru.
Men om hans fader syntes om denne list og dette hykleri eller ej, det siger Skriften ikke. Jeg tror det ikke. For
Isak mente ikke, at velsignelsen stod på Esau, men vidste
godt, at den tilhørte Jakob, og så derfor også godt, al alt,
som Esau gjorde, det gjorde han kun for det ydre syns
skyld, og med bedrageri eller list. Men dette er et herligt
og såre skønt eksempel på de ugudelige mennesker og
hyklerne, som i dette liv har stor lykke, står i fuld flor og
har fuldt op af alt; de indsættes og bekræftes herlig og med
stor bys i sine riger og denne verdens goder, sådan som
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vore papistiske biskopper; men i længden viser det sig,
hvad det duer til.
Hidtil har nu Moses kort omhandlet og beskrevet Isaks
og Rebekkas historie, i hvilken han har fortalt såre tunge
anfægtelser og kampe, som de både i og uden for huset
tålte og bar med stort, stærkt mod i ordet og troen. For da
Isak havde fået den forjættelse, at hans afkom skulle formeres, måtte han endnu leve i hele tyve år med sin ufrugtbare hustru; og da hun, Rebekka, er blevet bønhørt af Gud,
bliver hun frugtsommelig og føder tvillinger, ikke uden
anfægtelse og fare for sit liv. Dernæst, da de har fået børn,
må de for hungersnøds skyld søge et nyt opholdssted og
en anden bolig. Da må den gode Isak tilligemed sine børn
og husfolk være en fremmed blandt filistrene, hvor Rebekka kommer i fare for sin ære eller kyskhed; og sidenhen må han tåle og lide strid og fjendskab af hyrderne, ja
endog af kongen selv. Men i alt dette oprejser de hellige
mennesker sig og opholdes ved ordet og forjættelsen. Desuden bliver også kongens og modstandernes hjerter atter
stillede tilfreds, så de allevegne forsoner sig med ham.
Men til slut, da de nu er blevet de ydre anfægtelser
kvit, kommer dertil endnu huskorset, på grund af deres søn
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Esaus og hans to hustruers ondskab og ulydighed, om
hvilke vi hørte, at de hårdt forbitrede og plagede de gamle
forældre. Og især gjorde dette Rebekka ondt, da dertil kom
den bekymring, at måske førstefødslen og velsignelsen
måtte tilvendes Esau, imod det guddommelige svars mening, som faderen selv tænkte derpå, og Esau også anmassede sig det med stort hovmod. Men der frembyder forjættelsesordets underfulde og guddommelige kraft, hvilket
ord måtte stå urokkelig fast, selv da Isak af vildfarelse sætter sig derimod. Derfor bliver han listelig bedraget af Rebekka, som holdt fast på forjættelsens rette mening, så han
uden nogen tanke derom og uden sit vidende giver velsignelsen til Jakob, hvem den tilkom. Esau derimod mistede
velsignelsen og blev straffet efter fortjeneste, på grund af
sit ugudelige væsen, og fordi han i forvejen havde foragtet
førstefødslen.
At man nu i kirken har disse eksempler på de underfulde kampe og på den jammer og elendighed, hvoraf hele
denne patriarks liv var fuldt, er nyttigt og godt, for at derved de gudfrygtige menneskers hjerter kan opvækkes til
også at have sådant håb og tro, og for at de kan lære at
påkalde Gud i anfægtelse og nød.
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Nu følger patriarken Jakobs historie. Denne kan vi
med rette kalde den femte del af Første Mosebog. For efter
at han har fået velsignelsen af sin fader og hørt hans råd
og formaning om, hvad for en hustru han skulle tage, omtales fra nu af Isak og Rebekka ikke mere, før i det femogtredivte kapitel, hvor Moses fortæller, at Isak var gammel
og mæt af dage, og at han døde og blev samlet til sine folk.
Men skønt nu Esau imidlertid har herredømmet i Isaks hus
og kirke og fjendtlig forfølger sin broder Jakob, der måtte
gå i landflygtighed, så er Jakob dog den rette patriark på
grund af forjættelsen og velsignelsen og så at sige verdens
lys, da alle de andre var døde og hans fader for sin alders
skyld ikke længere duede til at bestyre kirken. Derfor vil
vi nu se, hvordan Gud også på underfuld måde førte og
prøvede denne patriark ved stor fare og besvær, i hvilken
han erfarer, at Gud er nærværende hos ham og beskytter
ham, ligesom også Abraham og Isak erfarer det samme og
med stærk tro på Guds forjættelse overvandt al ulykke,
jammer og trængsel og beholdt sejr.
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v10. Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan.

I denne tekst er det første stykke såre herligt og fortjener,
at man omhyggelig taler derom. For det indeholder en
mangfoldig og rig lære, der næsten er for rig, til at vi skal
kunne nå den med vor udlægning. For Jakob drager hen i
elendighed og må flygte for sin broders grumme vrede og
overlader brodermorderen den velsignelse, som dog tilkommer ham. Da blev denne stillet tilfreds derved, fordi
velsignelsens egentlige ejermand flyer og i så mange år
lader ham beholde besiddelsen af arven uforstyrret.
Dette i den guddommelige styrelse er nu vel tåbeligt,
og urimeligt for vore øjne, at arvingen, som skal blive den
rette hovedhjørnesten, forkastes af bygningsmændene.
Han var bestemt til at være herre i huset og i kirken. Men
det er dog ikke at besidde et hus eller at styre husfolket og
kirken, når man flyer bort fra alt dette og må forlade det
alt sammen. Derfor slutter fornuften, at den guddommelige forjættelse kun er ord alene, fordi det gode, som forjættes, ikke straks i gerningen følger, men endog får udfald
til det modsatte.
Men dette tjener nu til lærdom for os. For det er ikke
med Den Hellige Skrift som med filosofien, som kun ser
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hen til de nærværende ting og bliver opblæst og stolt af
lykken, men når lykken er forbi, fortvivler den. Og dette
er fornuftens og alle livsnyderes grund, hvorfor Gud anses
som en løgner, nemlig fordi han giver så nådige forjættelser og gode ord, men så slette ting. Han giver Jakob velsignelsen og lader den atter fratages ham; derimod bliver
den forbandede Esau i huset, hans børn, hustruer og hele
slægt og bestyrer alt, ligesom han også forhen er husfar og
præst i kirken. Jakob går i landflygtighed og forlader sin
velsignelse. Ja, sådan stiller Gud det.
Hjørnestenen må forkastes, for at vi kan lære at skelne
mellem guddommelig og menneskelig førelse, og at Jakobs
velsignelse ikke er mistet, men at han kun prøver, om han
også vil holde fast på den i troen og bie på den. For på
denne måde får også Abraham befaling til at ofre sin søn i
1 Mos 22, 2, som om han skulle miste ham; men snart får
han ham tilbage med stor herlighed og løn, 1 Mos 22, 12.
Sådan gik det også David; da han var salvet til konge, 1
Sam 16, 3, måtte han endnu flakke landflygtig omkring i
ti år; han var andre tjeneres tjener, var kun konge i navnet
og efter de tomme ord, som han havde hørt af Samuel; men
dog holder han ud, forbliver standhaftig i troen og bier,
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indtil det får en sådan rig udgang med ham, som forjættelsen lød på.
Dette er sådan den bestandige gang i kirken til alle tider, nemlig at Gud giver forjættelse og dernæst omgås sådan med dem, som tror forjættelsen, at de må bie på det
usynlige og tro på det, som de ikke ser, dertil også må håbe
på det usynlige. Den, der ikke gør det, er ingen kristen. For
Kristus selv indgik på den måde til sin herlighed, at han
først fór ned til Helvede; da han vil regere, korsfæstes han
først; da han skal ophøjes til herlighed, bespyttes han først;
for først må man lide og dernæst komme til herlighed.
Men det gør Gud for at forsøge og prøve vore hjerter,
om vi også en tidlang vil undvære de forjættede goder.
Evig skal vi ikke undvære dem, det er vist; og hvis Gud
ikke ville prøve os og forhale det, som han har forjættet,
så kunne vi ikke elske ham af ganske hjerte. For hvis han
straks ville give os alt, hvad han forjætter os, så troede vi
ikke, men ville ganske omkomme i de nærværende goder
og glemme Gud. Derfor lader han kirken anfægtes og bedrøves, lader den lide kummer og armod, for at den kan
lære, at den ikke lever af brød alene, men også af ordet, 5
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Mos 8, 3, og for at troen og håbet kan forøges i de gudfrygtige og at de altid må vente på Guds hjælp. For ordet
er vort liv og vor salighed. Og kan det i dette liv siges og
tros af Adams børn: gemt er ikke glemt, hvorfor skulle da
ikke også vi kristne mene og tro det samme?
Vistnok er det tungt og smerteligt at holde sig til denne
hjælp og trøst, som Salomo siger i Ordsp 13, 12: Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt; men det forjættede gode trøster og opholder dog hjertet. Derfor må man
flittig ruste og styrke sig mod kødets utålmodighed, som i
sådan forventning strider imod troen og ånden. Denne kødets knurren beskrives i Tobias’ og Jobs hustruers eksempler. For sådan taler Tobias’ hustru: hvor er dine almisser
og dine retfærdige gerninger? Og Jobs hustru siger også
til ham i Job 2, 9: holder du endnu fast ved din fuldkommenhed? Velsign Gud og dø! Og hans venner forekastede
ham også det samme: hvor er nu din tro? Job 4, 6. Havde
Gud velbehag til dig, så ville han ikke lade dig sådan plages osv. Dette er Djævelens gloende pile, Ef 6, 16, hvorved
han forsøger at bevæge os til at fortvivle og falde fra Gud.
Men derimod må man holde den trøst, som vi nu ofte
har gentaget, nemlig at vi siger: det er ingen forhaling og
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intet tab; vi dødes på denne måde, men ødelægges dog
ikke; nej, vi opbygges og forbedres. Velsignelsen forhales,
men bi og vær fast i troen, og syng ikke, hvad der står i Sl
115, 2: hvorfor skulle hedningerne sige: hvor er nu deres
Gud? Men tænk og sig heller, som der står Sl 42, 6: hvorfor nedbøjer du dig, min sjæl, og bruser over mig? Bi efter
Gud, for jeg skal endnu takke ham; det skal endnu blive
godt. For der strider David med sig selv, når han siger: min
sjæl, du er urolig i mig, fordi det ikke er nærværende, som
du gerne ville have; bi dog kun og giv dig tilfreds; for Gud
og hans ord er nærværende hos os.
Kunne nu kødelige mennesker trøste og oprejse sig
med dette almindelige ord: gemt er ikke glemt, hvorfor
skulle da ikke også vi gøre det? Og af sådanne eksempler
er også det borgerlige liv fuldt. For det hænder ofte, at en
først ved brev og segl lover, at han vil give en person en
ager, et slot eller noget lignende; her gives det heller ikke
straks; men man må vente på lejligheden, på sted, person
og tid. Hvor meget mere skulle vi da ikke vente på de goder, som Gud har forjættet, der jo ikke er forfængelig eller
kan lyve, men visselig holder og opfylder, hvad han har
lovet; ligesom Jakob fast tror på sin forjættelse og dog
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imidlertid har tålmodighed, skønt det forhales sådan med
den. Han véd, at han er blevet herre over kirken og hele
jordens kreds; for velsignelsen er fra Abrahams hus kommet til Jakobs hus; og dog drager han i landflygtighed og
bor hos afguderiske mennesker.
Af sådanne eksempler er vi omgivet som af en sky; for
hele kirken og enhver kristen, ja Kristus, vor herre, selv
bærer og tåler denne Guds styrelse, at han nemlig prøver
sine, men dog ikke fordømmer dem; at han forhaler sine
forjættelser, men dog alligevel ikke ophæver dem. Dette
er altså de kristnes ejendommelige lære, der hænger ved
ordet og med vished slutter, at Gud virkelig vil give, hvad
han har forjættet. Men denne underfulde styrelse kan Djævelen og kødet ikke tåle. Vi kan langt hellere finde os i, at
mennesker forhaler det, som os er lovet, end at Gud forhaler sine forjættelser noget; for arvesynden ligger os i vejen
og forhindrer os, så vi i guddommelige sager ikke kan tåle
det, som dog ikke er så vanskeligt at tåle i menneskelige
sager.
Er det da nu ikke en stor skam, at vi har en så sikker
og stærk forjættelse om det evige liv og velsignelsen, og
dog endnu tvivler på Guds vilje, eller dog i al fald kun har
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en såre svag tro? Jeg er døbt og har håbet om det evige liv,
og dog kan jeg ikke tro så fast, som når en første lover mig
en gård og bekræfter sit løfte med brev og segl.
Så meget desto mere må nu den stærke og ridderlige
tro hos denne vor patriark Jakob roses. For da han vil tiltræde herredømmet i huset, som han har efter guddommelig indsættelse og velsignelse, flygter han derfra og lader
Esau, sin modstander og fjende, blive siddende i herredømmet og arven; han bruger og nyder alt det, som tilhører
Jakob. Og dog lader hans tro sig ikke anfægte deraf, så han
derfor skulle vakle eller falde fra, skønt det ser ud, som om
velsignelsen er ganske forgæves og intet.
Og dog tvivler jeg ikke på, ja, jeg tænker gerne derpå,
at disse hellige patriarker var mennesker, havde kød og
blod ligesom vi. For havde Peter, Paulus og de andre
apostle kød og blod, så har også disse hellige følt og lidt
noget menneskeligt; for kød og blod strider mod ånden.
Derfor er der ingen tvivl om, at Jakob også undertiden
følte tvivl og anfægtedes af, om velsignelsen vel var forgæves eller den skulle være sikker og fast; for hans kød
var sandt kød, og Djævelen var hans fjende. Derfor følte
han ikke alene ydre anfægtelse, da han måtte drage ud i
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elendigheden og fordreves fra sit eget hus og sin arv; men
den indre anfægtelse kom også dertil, som var langt højere
og tungere, idet han tænkte: Hvad om din moder havde
bedraget dig? For du ser jo, at din broder beholder besiddelsen og arven og nyder velsignelsen; hvad om Gud var
blevet anderledes til sinds? For Esau har ejendommen; jeg
derimod har intet uden blotte og forfængelige ord. Og for
denne dobbelte anfægtelses skyld trøstede Gud ham siden
med et nyt ord.
Sådan skal man nu af fædrenes eksempler lære at have
tålmodighed; for de blev i alle måder godt prøvede, og det
ikke uden synd, for hvilken Kristus alene var fri. Jakob
blev ikke prøvet uden synd; han var ikke Kristus selv,
havde heller ikke et sådant kød, som skulle være uden
synd, og blev anfægtet og prøvet os til et eksempel, for at
vi skulle lære, hvad tro og et kristent liv er. For det er sådant liv, som har en sikker forjættelse, der dog ikke alene
forhales, men endog synes at få det modsatte udfald. Jakob
skal efter guddommelig ordning være konge og præst;
men der sker ganske det modsatte af, hvad der var ham
lovet. Da tænkte han vel: der bliver aldrig noget deraf; det
får ikke det udfald, som forjættelsen lyder på.
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Men troen kæmpede mod kødet og sagde: du kød og
Satan lyver, for Gud har sagt og forjættet det; han lyver jo
ikke, om så end det modsatte sker, eller om jeg imidlertid
dør. Sådan talte troen og bød lyset skinne frem af mørket.
Derfor er troen ikke en tåbelig og kold egenskab eller
tilstand, som er doven, søvnig og passiv i hjertet; men den
drives omkring og plages med gruelige anfægtelser, nemlig at de guddommelige forjættelser skulle være intet og
lutter forgæves ting. For jeg tror på Kristus, som jeg ikke
ser; men jeg har hans dåb, alterets sakramente, trøsten i
ordet og absolutionen. Ja, men jeg ser dog intet af det, som
han forjætter mig, og føler vel det modsatte i mit kød? Derfor må man stride og kæmpe mod vantroen og tvivlen.
Men den tro, som skolastikerne kalder fides informis,
den duer slet ikke til noget og kan ikke udholde og tåle de
hårde stød og tunge anfægtelser. Men den sande og levende tro, som overvinder tvivlen, er en levende egenskab,
om den kan kaldes sådan, og er et sådant gode i vort hjerte,
som ikke kan tvivle, hvilket Djævelen angriber hvert øjeblik og strider imod. Dette lærer og fornemmer man især i
den sidste stund, når døden kommer, om det er fides infor-
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mis eller en sand og levende tro. For en kristen dør, begraves, fortæres af ormene, kort, han bliver ganske til intet,
hvilket jo sandelig er tvært imod alle guddommelige forjættelser. Men hvad skal han nu gøre? Der erfarer han
først, at troen ikke er nogen tom egenskab, siden den overvinder dødens skræk og siger: om du så end skulle bære
på din hals ikke alene døden, men også tusinde djævle og
Helvede selv, så vil jeg dog ikke gøre Gud til løgner. For
sådan er gudelige mennesker til sinds i sit hjerte, når det
kommer til den sidste strid og man må kæmpe med døden;
selv om Helvede udspyer alle sine ildsluer og al ulykke
over mig, så forbliver jeg dog i troen, så jeg siger: jeg tror
på Jesus Kristus, Guds enbårne søn; kære herre Gud, hjælp
mig ved Kristus, så denne bespottelse ikke undslipper mig,
at jeg skulle sige, du lyver; jeg føler og fornemmer vistnok
det modsatte; men jeg har dit ord, som ikke kan slå fejl for
mig, ja, det er mig alt i alt.
På denne måde priser Den Hellige Skrift fædrene og
foreholder os deres tros eksempel, som er lyst og klart, og
der er ellers i hele verden ingen anden lære end Den Hellige Skrift, der lærer, at alene troen overvinder verden,
hvilken tro består deri, at man har ordet i hjertet og ikke
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tvivler derpå, og hvis man imidlertid skal måtte lide det
modsatte deraf, at man da ikke fortvivler eller bliver træt
indtil enden, det, er, indtil forjættelsen kommer. Job forblev fast, da hans hustru spottede ham; for sådan svarede
han hende Job 2, 10: du taler, ligesom en af de tåbelige
kvinder taler; skulle vi alene tage imod det gode af Gud
og ikke tage imod det onde? Har vi ikke haft livet, har vi
ikke hidtil fået mad og drikke ved Guds ernæring og opretholdelse, hvorfor skulle vi da nu ikke også kunne bære
nogen ulykke og modgang? Sådan faldt også Tobias’ hustru, Tobits Bog 2, 21. Men David holder ud og bliver
standhaftig i hele ti år, da han var konge uden krone, uden
land og folk, ja, da han af Sauls tilhængere var udråbt for
at være kongens fjende og en oprører. Og sidenhen, da Absalon jog ham ud af landet, sagde han kun, 2 Sam 15, 2526: hvis jeg finder nåde for Herrens øjne, da fører han mig
tilbage osv.; men hvis han siger sådan: jeg har ingen behag i dig, – se, her er jeg; han gøre med mig, efter som det
er godt for hans øjne! Ja, det kan man kalde at hænge fast
ved forjættelsen: mennesket lever ikke af brød alene, 5
Mos 8, 3. Det være nu talt om troen og forjættelserne, hvilket både på dette sted og på andre steder ofte må gentages
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og flittig indprentes folk, al den stund kødet altid stræber
imod.
Her opstår fremdeles et spørgsmål: hvorfor sendte vel
de fromme, hellige forældre Isak og Rebekka sin søn til
afguderiske folk, som vi sidenhen hører, at Laban havde
afgudsbilleder? Derfor støder de jo åbenlyst sin søn ud i
fare, og de synes at friste Gud dermed. For begiver jeg mig
i en sikker, åbenlys fare, da kan man med rette sige om
mig, at jeg frister Gud. Men hvordan kan det nu bestå med
troen, at de sådan frister Gud? Ved denne fristelse udsætter
de jo sin søn for afguderi og andre såre slette eksempler,
al den stund Laban ikke alene tjente afguder, men også var
gerrig og skammelig karrig og fuld af andre laster, som vi
sidenhen skal se. Derfor kunne Jakob ved at omgås med
ham let fordærves og forføres; han kunne besmittes med
mange synder og skrøbeligheder, som er imod troen og
gode skikke.
Svar: hvorhen skulle han da gå? Han måtte jo tage en
hustru, han måtte jo være betænkt på at grunde et husligt
og kirkeligt samfund. Men de kana’anæiske kvinder var
ganske afguderiske, havde slet intet Guds ord; men i Na-
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kors hus, var der endnu blevet nogen gudfrygtighedens erkendelse tilbage. For fædrenes linje eller stamme fra Noa
til Abraham, til hvilken også Nakor, Abrahams broder, hører, havde ordet. For skønt kirken nu var kommet til Abrahams hus, så forblev dog ordet også i Nakors slægt og at
de beflittede sig på den sande gudsfrygt. Skriften omtaler
ikke mere patriarken Lot; men Nakor havde slægt og efterkommere, til hvilke Job hørte, der var fra landet Uz, Job
1, 1. Nogle mener, at han nedstammede fra Edom; men
Hieronymus og andre mener, at han havde sin herkomst
fra Nakor, Abrahams broder. Sådan var Job Isaks slægtning, fordi han nedstammede fra Nakors slægt. De siger,
at også Bileam nedstammede fra samme slægt, som først
var en hellig, from mand og gudfrygtig præst, men sidenhen blev fordærvet og forført ved moabiterkongens gaver,
så han faldt. Og de mener, at Bileam skal være den, som i
Jobs historie kaldes Elihu. Men det lader vi alt sammen
forblive tvivlsomt, og anser det for usikkert. Men det er
ikke usandsynligt, at denne patriarkernes linje og slægt
havde beholdt Guds erkendelse, også uden for Abrahams
kirke, og sådan forblev ved den rene og rette religion. Sådan kan man for det første svare på dette spørgsmål.
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Men om man end beholder den rene, sunde læres bekendelse, så kommer der dog også hyklere, og de i sandhed gudfrygtige mennesker må i sin forsamling også tåle
dem, der tjene mammon eller er tilbøjelige til andre synder, mens de er enige med de gudfrygtige i læren og de
hellige sakramenters brug. De er kristne efter navnet; for
de strider ikke mod læren, forfølger den heller ikke; men
de har sin kødelige visdom og er sædvanligvis bugtrælle.
Skulle man nu fly alle sådanne og leve blot hos fromme,
gudfrygtige mennesker, hvoriblandt der ingen hyklere var,
da måtte vi gå ud af verden, som Paulus siger.
Kirken kan ikke forhindre, at der i dens forsamling er
hyklere, det er falske brødre, når de kun ikke strider mod
læren og ikke fordømmer os; sådan som det på Abrahams
tid var med babylonierne; når de kun lader os leve hos sig
og lærer sandheden. Lad dem kun være mammonsdyrkere,
lad dem beholde sin egen mening, når de kun forbliver
stille og overholder troen og almindelig fred. Er de rette
fjender, så vil de fare frem, så de enten ikke vil tåle os
længere, eller vi ikke længere kan bo hos dem. Sådanne
hyklere kan vi ikke undgå, og der er endnu håb om, at de
engang kunne bedre sig. Den, der er gerrig eller tilbøjelig
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til andre synder, men føler sin synd og ikke forsvarer den,
om ham vil vi have det håb, at han endnu kan blive from.
Der er en sådan dårskab og svaghed i dette liv og den menneskelige natur, og vi kan ikke være fuldkomne; for efter
kødet gør vi ikke, hvad ånden vil; just derfor beder vi i
Fadervor: forlad os vor skyld. Vi forsvarer ikke synden, vi
lærer ikke vildfarelse eller falske meninger i den sande læres sted. Men enhver kristen plages af Djævelen og sit eget
kød og erkender sin ondskab og fordærvede natur, ligesom
Paulus selv også beklager sig derover i Rom 7, 19, hvor
han siger: det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.
Sådan beholdt Nakor den forjættelse, som var fædrene
givet, skønt ikke så ren som Abraham, der var adskilt fra
de andre for at blive kirkens fader. Men han havde dog
også et lys. Derfor kunne nu Jakob ikke finde noget bedre
sted at begive sig hen til, og måtte holde sig til det almindelige ordsprog: Har man ikke heste, må man pløje med
okser. For vi er mennesker, derfor må vi også tåle andre
mennesker om os, som, om de end synder, dog også lader
sig formane og irettesætte. Derfor er det ikke at friste Gud,
om man omgås med sådanne folk som Laban, hos hvem
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Jakob boede. For uden tvivl er mange blevet salige af Nakors slægt, der blandt de andre hedninger var ligesom et
lys i læren og fordi de udbredte den rette gudserkendelse;
sådan var Job en herlig mand, ligeledes også hans venner;
og Bileam var en herlig profet og i begyndelsen i sandhed
gudfrygtig og havde særlige Åndens gaver. I begyndelsen
velsignede han i sandhed og rettelig Israels folk; men siden efter forførte og fordærvede Djævelen ham. For sådan
kan det vel ske, at den rene, sunde lære forbliver, selv om
de forføres, som forhen var rene.
Derfor kan vi i verden slet ikke undgå samfundet efter
den ydre vandel også med dem, som er åbenlyst ugudelige.
Kirken har ikke kunnet vogte sig for romernes tyranni;
Abraham kunne ikke undgå Ur i Kaldæa. Men kender jeg
en gnier, som åbenlyst gør andre folk uret, så skal man
gøre så meget, at man ikke tilsteder ham adgang til kirken
og nadveren; derfra kan og skal han udelukkes.
Sådan kan man nu på det spørgsmål, hvorfor Isak og
Rebekka sendte sin søn Jakob til Karan, svare sådan: fordi
folkene på dette sted til dels endnu var enige med dem i
læren, skønt de derhos også havde sine skrøbeligheder. Og
der var bestandigt venskab mellem Nakor og Abraham og
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deres efterkommere. De var dengang ligesom lys i den
verden, hos hvem forjættelsen og ordet var, men ikke hos
de øvrige kaldæere. Men hvor ordet og det kirkelige embede er, dér er også kirken, og atter, hvor den sande kirke
er, dér er også ordet.
Men lad os nu også betragte ordene efter grammatikken. For det blev sagt med stor bevægelse og udtryk af
megen kummer, at Jakob, som var sat til herre og arving,
drog ud fra Be’ersheba og rejste langt bort lige til Karan.
Enhver kan vel hos sig selv slutte, hvor højt bedrøvet
denne fromme og hellige patriark var. For uden tvivl
gjorde han denne lange rejse med mange tårer og hyppige,
hjertelige sukke. For han drager hemmelig derfra for at
skjule sig for sin broder Esaus grumme vrede, for at ikke
han skulle forfølge ham og overfalde ham på vejen og tilføje ham vold. Derfor rejser han alene, har ingen tjener
eller ledsager hos sig, heller ingen, som kunne vise ham
vej. Det var sandelig en stor elendighed, at han sådan
måtte drage ud i elendighed og mørke, gå bort fra fader og
moder, forlade sine forældres venlige samfund og finde
sig i, at hans rasende broder tilligemed sine hustruer i hans
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fraværelse, mens han var i fremmede lande, herskede i huset efter eget hoved. Og Jakob var et menneske og havde
menneskelige følelser og tilbøjeligheder som vi. Ja, jo åndeligere han var, desto mere smertede menneskers ondskab ham og plagede ham i hjertet, dertil også hans egen
synd og elendighed. For de hellige mennesker er meget
følsommere og bevæges langt mere og stærkere end de
grove stokke og klodse, munkene og de gerningshellige.
Derfor er dette en sådan rejse, som var sørgelig og
smertelig nok, ikke at tale om den fare, som kunne ramme
ham fra hans broder. Det var ingen lystelig spadseretur;
heller ikke hvilede han og gik langsomt, som de plejer, der
er sikre og frie for, at nogen efterstræber dem; men han
ilede, sprang, og forældrene gav ham af den grund ingen
ledsager med, for at han desto lettere kunne skjule sin afrejse for sin broder. For han havde kunnet indhente Jakob
på vejen og slået ham ihjel, som han havde truet med. Men
Moses har her brugt den talefigur, som kaldes hysteron
proteron; for Jakob flygtede før, end Esau erfarede at han
var flygtet.
Endelig kom til denne store bekymring, som han følte
i sit hjerte, også Djævelen med sine gloende pile, hvormed
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han æggede ham, så han tænkte: se, hvad har jeg gjort? Jeg
har borttaget min broders velsignelse, jeg har ødelagt husets fred, jeg har fortørnet min broder og hans familie og
venner. På denne anfægtelse manglede det uden tvivl ikke
Jakob noget. Og skønt han overvandt den, plagede og
ængstede den dog såre meget hans hjerte. I sådan sorg,
skræk, ængstelse og gråd vandrede nu den hellige patriark
stedse længere frem. For alle omstændigheder var sådanne, at de ikke urimelig fik tårer ud af hans øjne.
Karan er den by, til hvilken Tera, Abrahams fader,
drog fra Ur i Kaldæa og boede der, og fra hvilken Abraham blev kaldet til Kana’ans land. Men Nakor, Abrahams
broder, og hans efterkommere forblev der. Hieronymus siger, at byens navn var Charran, og at den lå i Mesopotamien mellem floderne Eufrat og Tigris, og at romerne dér
led et stort nederlag under Crassus, der anførte dem mod
parterne, som fratog romerne deres ørne og faner og ynkelig dræbte Crassus selv (år 53 f. Chr.)
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v11. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi
solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som
hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér.

Moses har på hebraisk brugt et særligt ord, nemlig paga,
som man ikke godt kan gengive på vort sprog. For det betyder omtrent: han stødte på; eller på latin occurrit ej locus.
Det hebraiske ord paga betyder også at træde frem med
forbøn for en; som der står ovenfor i kap. 23, 8, hvor Abraham siger til Heths børn: bed for mig til Efron, at han vil
give mig hulen. Derfor betyder det ikke egentlig: han kom;
men: han stødte på et sted, traf det. Dernæst bruges det om
forbønnen, fordi den, som beder for en, plejer at fremstille
sig for ham, som han skal forsone. Derfor er det så meget,
som om Moses ville sige: Jakob var bedrøvet og ganske
på vildspor, og tænkte ikke på at hvile på stedet; men det
hændte nu sådan. Men han tænkte endnu mindre på, at han
om natten skulle have et syn, men da han var på flugten,
ville han enten gå videre eller slå sig til ro på et af de omliggende steder; han tænkte ikke på at blive just der om
natten, men det traf sig sådan, uagtet han ikke tænkte mindre på noget end på at blive der natten over og se synet;
men da solen var gået ned, før han agtede derpå, måtte han
blive der.
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På denne måde vil Moses antyde, at Jakob var forfærdet og bekymret over sin fare, dertil også for, hvordan det
vel stod til med hans forældre, som han havde måttet forlade, om de også var friske og i live, og at han sådan i
denne sin bekymring ilede sådan, for snart at komme til
det sted, som han længedes efter, men at han dog blev på
dette sted, fordi natten overfaldt ham. Men de, som er
trætte af sorg, af flugt og bekymring, bliver, fordi legemet
er træt, også let søvnige og sover let ind, som også Kristus
i haven fandt sine disciple sovende af sorg. Andre kan undertiden ikke sove for sorg; men denne vor patriark sov
ind, da han var træt af bekymringer og af rejsen.
Men hvad havde han der for seng eller leje? Svar: han
ligger på jorden, og lægger under hovedet en sten, som han
fandt på stedet; det er hans hovedpude. Det lader til, at han
ikke har turdet betro sig til nogen by eller landsby, hvor
han havde kunnet være i sikkerhed; for han anså alle mennesker for mistænkelige; derfor forbliver han natten over
på marken, på et øde og mørkt sted, da solen var gået ned.
Han havde hverken hø eller strå at lægge under sig, ligesom disciplene i haven heller ikke havde hverken dyne eller pude, men som enhver sank ned på jorden, liggende
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eller siddende, sådan hvilede han; og dog sov han ikke
mindre sødt og rolig, end om han havde haft en fjerdyne
eller hø under sig. Sådan hvilede patriarken Jakob i ørkenen, hvor han var i stor fare og havde store smerter, fordi
han havde måttet gå i landflygtighed og rive sig løs fra sine
kære forældre. For hans anfægtelser er såre store og tunge,
og når hjertet bedrøves og besværes ved sådanne anfægtelser, da behøver det ro for at komme sig lidt, og for at
smerterne kan mildnes.
Det hebraiske ord meraaschah betyder, hvad man lægger under hovedet, og kommer af rosch, et hoved. Jøderne
sige (fortæller Lyra), at Jakob lagde tre sten under sit hoved, og at, da han vågnede, disse tre skulle være blevet til
én. For på dette sted sætter Moses ordet i flertal, stene, som
om der var flere end én; men sidenhen sætter han det i enkelttal, stenen, som om der kun var én. Om nu jøderne
have dette af fædrene eller ikke, kan jeg ikke vide. Det
ville være en såre skøn tanke, hvis den var fra fædrene. For
da ville det se ud, som om han havde villet efterlade sig en
hentydning til den fremtidige tro på Kristus. Men Jakobs
drøm, som nu følger, forstår jøderne slet ikke.
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v12-14. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren,
din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på,
vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal
blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst,
mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter
velsignes.

Dette er en såre skøn prædiken og en herlig ædelsten i hele
denne historie, som man skal betragte nøje og flittig, fordi
man, som vi nu ofte har sagt, i fædrenes og de helliges
historier især skal se hen til, at Gud taler med dem, for
hvilken årsags skyld de også er hellige og kaldes hellige.
For der er to slags hellighed. Den første består deri, at
vi helliges i ordet. Den anden er, at vi er hellige ved vore
gerninger og vort levned. Men disse to slags hellighed må
man skille fra hinanden med stor flid. For den første og
allerreneste hellighed er ordet, ved hvilket der ingen mangel, ingen plet, ingen synd er, men som er så aldeles helligt, at det ikke tiltrænger syndernes forladelse; for det er
Guds sandhed, som Kristus siger i Joh 17, 17: hellige dem
i din sandhed, dit ord er sandhed. Af denne hellighed roser
vi os, vi som er kaldet ved ordet, og den er uden for os og
er ikke vort værk. Det er ingen formalis justitia, men en
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himmelsk hellighed, som er blevet os meddelt ved ordet,
og det ved det forkyndte ord. Denne retfærdighed priser vi
nu højt og sætter den imod al pavens og alle hykleres eller
gerningshelliges retfærdighed og hellighed; for den er en
ubesmittet hellighed. Jeg har ordet; jeg er hellig, from og
ren, uden al synd og anklage, når jeg blot har ordet, som
Kristus selv siger i Joh 13, 3: I er rene ved det ord, som
jeg har talt til jer.
Men denne hellighed kender paven intet til, og alle
gerningshellige foragter den og hænger kun fast ved lovens retfærdighed. De ville ikke stige op til den himmelske
hellighed, ved hvilken vi er Gud tækkelige for hans ords
skyld. Derfor skal man mærke sig de hellige patriarkers
historie især dér, hvor Gud taler med dem. For af ordet kan
du erkende, hvor store de hellige er, om de så aldrig gjorde
undergerninger; skønt det er umuligt. Men før kødet gør
noget, er vi allerede hellige ved ordet. Derfor slutter jeg
sådan: ordet er ikke min gerning; når jeg derfor roser mig
af min gerning, så mister jeg ordet, og atter, når jeg roser
mig af ordet, så forgår min gerning.
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Det får ingen papisterne til at tro, som stedse synger
på den gamle vise og sige: ratio deprecatur ad optima, fornuften stræber stedse efter det bedste. Men vi skal vide, at
der er to slags hellighed; den ene er ordet, som er helligheden selv. Men dem, som har ordet, tilregnes denne hellighed, og personen anses for ganske hellig, ikke for vor
skyld eller for vore gerningers skyld, men for ordets skyld,
og sådan bliver den hele person retfærdig. Derfor kaldes
kirken hellig, og kaldes også vi hellige; for vi har en daddelfri hellighed, ikke af os selv, men fra himlen af. Og
denne hellighed er ikke at foragte, og vi skulle ikke
skamme os ved, at vi kaldes hellige. Roser vi os ikke af
denne hellighed, så forsynder vi os hårdt mod den rette,
sande Gud, der helliger os ved sit ord. Ja, siger du, men
jeg er dog en arm synder. Svar: jeg véd godt, siger Gud, at
du er en synder, og var du ikke det, så ville jeg ikke hellige
dig; da trængte du heller ikke ordet. Men just fordi du er
en synder, helliger jeg dig.
Den anden hellighed er en hellighed i gerninger, nemlig kærligheden, som gør, hvad der er Gud velbehageligt.
Der taler ikke Gud alene, men jeg beflitter mig også på at
følge og adlyde Gud, som taler med mig. Men fordi der
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endnu bestandig klæber svaghed ved os, derfor er denne
retfærdighed ikke ren, men Fadervor må råde der, og man
må bede: helliget blive dit navn, Matt 6, 9. Dette har hensyn til vor hellighed i gerninger, som kaldes sanctitas formalis og henhører til De Ti Buds hellighed og Fadervor.
Men den første hellighed henhører til credo, til troens artikler. For med De Ti Bud griber jeg ikke ordets forjættelse, heller ikke med Fadervor, men dermed griber jeg
min kærlighed og mine gerninger; men med troen griber
jeg ordet, der er renheden selv.
Men om disse ting kan man ikke tilstrækkelig tale;
man kan ikke tilstrækkelig indprente folk dem, og det er
dog en let forskel, nemlig mellem budet og forjættelsen.
Der er ét ord, som gør den troende retfærdig uden kærlighed og uden min retfærdighed, og et andet er det, når jeg
griber Guds bud om, at jeg ikke skal stjæle, ikke bedrive
hor osv. Men papisterne er sådan forkomne i sit mørke og
sådan bedækkede dermed, at de ikke hører denne lære,
selv om de hører den. Og vi selv holder heller ikke så fast
på den, som vi skulle. Derfor ser I ved disse historier, når
I læser dem, at vi i vore forelæsninger altid har opholdt os
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noget længere ved dem, nemlig når Gud taler med patriarkerne. For det er det bedste og kosteligste af historien.
Nu vil vi betragte prædikenen selv. Også af den kan
der sluttes, hvor stor bedrøvelse og angst Jakob havde i sit
hjerte. For han er, så at sige, i det yderste mørke, er fordrevet fra sit hus og fædreland, er forladt og ensom, véd
ikke, hvor han kan ligge sikkert skjult. Desuden kom også
Djævelen dertil, som på tusinde underfulde måder plejer
at plage de bedrøvede hjerter. Sådan kan man med sandhed sige, som ordsproget lyder: en ulykke kommer aldrig
alene. For Djævelen går omkring som en brølende løve, 1
Pet 5, 8, og søger, på hvilket sted han lettest kan komme
over gærdet, og med hvad slags listige anslag han lettest
helt kan vælte den vogn, som allerede hælder. Hvor gærdet
er lavest, der stiger han over, og når vognen bliver ustabil,
vælter han den ganske. Sådan forvolder han stedse de bedrøvede, anfægtede hjerter mere bedrøvelse og forøger anfægtelsen for dem, for at lede og styrte dem i fortvivlelse,
gudsbespottelse eller utålmodighed.
Dette er Djævelens gerninger, sådan plejer han uafladelig hemmelig at efterstræbe de gudfrygtige. Derfor blev
også Jakob uden tvivl truffet af Djævelens gloende pile
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angående det kors, som han havde i det ydre, og over sin
landflygtighed, og måske tænkte han, at han havde røvet
førstefødslen og bedraget sin fader. For sådan plejer Djævelen at gøre den allerbedste gerning til en skammelig og
stor synd. Og at Gud taler med ham, er et tegn på, at han
havde denne tunge anfægtelse.
For Gud plejer ikke at tale sine ord uden grund, men
der må være en stor og nødvendig årsag for hånden, som
bevæger ham til at tale. Og han plejer heller ikke at tiltale
eller trøste dem, som spotter ham, som glæder sig og trodser mod ham i vellyst eller kødelig sikkerhed, som lever i
al tryghed, uden frygt og ærbødighed for Gud. Visdom, siger Job 28, 13, findes ikke i de levendes land, men under
deres kors, som trykkes og kæmper med de åndelige anfægtelser. Her er både anledning og rum for trøst; her er
Gud nærværende og trøster de bedrøvede, så de retfærdige
ikke skal udstrække sine hænder til uretfærdighed, som Sl
125, 3 siger. Ligeledes: Herren siger til Jerusalem: fred
være med dig! Sl 122, 8. For blev han alt for længe borte,
så ville ingen i længden kunne tåle sådan tung anfægtelse
og djævelsk plage og dog forblive standhaftig. Derfor er
dette en stor trøst i Jakobs store skræk, som mere var årsag
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til hans søvn, synes det, end hans ydre træthed efter rejsen.
For Djævelen kom også til hans flugt og elendighed og
forfærdede ham indre i hjertet.
Men dette er den drøm, som Jakob havde: der stod en
stige på jorden, som med spidsen nåede op til himlen, og
Guds engle stege op og ned derpå, og Herren selv stod
oventil og talte forjættelsen til denne tredje patriark. Han
talte ikke ved noget menneske, men personlig, hvilket omhyggelig må mærkes i fædrenes historie, som vi har set.
Men stigen er et billede, som nødvendigvis må betyde
noget. For englene er ånder og ild, som der står i Sl 104,
4: han gør sine engle til ånder, sine tjenere til gloende ild.
Derfor trænger de ingen stige til at gå op og ned på; meget
mindre trænger Gud til at stå på stigen, når han vil tale til
Jakob, forjættelsens arving. Men denne stiges billede er
blevet udlagt på mange slags vis, og det er ikke umagen
værd at samle og fortælle alle udlæggelserne deraf.
Lyra siger, at ved trinene på stigen skulle de patriarker
menes, som opregnes i Kristi slægtsregister i begyndelsen
af Matthæus’ evangelium. De to sider deraf betyde, at Kristus nedstammer såvel fra syndere som fra retfærdige eller
fromme. Englene, siger, han, skulle betyde åbenbarelsen
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af Kristi menneskebliven, som skete ved fædrene, profeterne og apostlene. Opstigningen udlægger han sådan, at
den skal betegne de helliges eller troendes andagt, når de
beder. Det er ikke slette tanker, som Lyra havde om denne
stige; men dog synes det ikke at være den rette udlægning
eller allegori.
Den almindelige fortolkning (glossa ordinaria) udlægger det sådan, at englene, der stiger op, skulle betegne de
salige, som tjener Gud oppe i himlen; at de stiger ned, skal
betyde at de tjener mennesker, som skrevet står i Hebr 1,
14: er de ikke alle tjenende ånder, udsendt til tjeneste for
dem, som skal arve salighed? Og Dan 7, 10: tusinde gange
tusinde tjente ham, og ti tusinde gange ti tusinde stod for
ham.
Gregor forstår ved englene præsterne, som stiger op
og har sine tanker og spekulationer om Kristus, og derefter
stiger ned til menigheden og kirken, for at tjene kirkens
lemmer. Men hvem ville vel opregne alle de forskellige
meninger herom? De er vistnok i sig selv gudelige og
gode, men er ikke anvendt på rette sted, som man så ofte
ser hos fædrene. Det er sandt, at en præst først skal stige
op ved bønnen for af Gud at modtage ordet og den rette
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lære; deslige skal han også studere, lære, læse og flittig
eftertænke Skriften. Dernæst skal han stige ned og lære
andre. Det er præsternes dobbelte lære, at de vende sig til
Gud med bønnen, og til folket med god lære. Men dette
skal man lade forblive på det sted, hvor det hører hjemme.
Men fordi denne stige omtales i Johannes’ evangelium
kap. 1, vil vi hellere betragte teksten der. For der synes
Herren selv at udlægge dette billede. Da Filip fører Natanael til Kristus, siger Kristus om ham: se, det er sandelig
en israelit, i hvem der ikke er svig. Derved vil han, som
Augustin siger, minde os om denne stige, som Jakob så,
der også kaldes Israel. Kristus siger fremdeles i v. 51: tror
du, fordi jeg sagde, jeg så dig under figentræet? Du skal
se større ting end disse. Og fremdeles: sandelig, sandelig
siger jeg jer: fra nu af skal I se himlen åbnet og Guds engle
stige op og stige ned over Menneskesønnen. Denne udlægning af vor frelser Jesus Kristus må vi tro og lade os nøje
med. For han forstår det bedre end alle de andre udlæggere, som dog alle stemmer vel overens deri, at denne
drøm skal have betegnet Kristi menneskeblivens uendelige, uudsigelige og underfulde hemmelighed; for Kristus
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skulle nedstamme fra patriarken Jakob, som Gud siger: i
dit afkom osv.
Sådan åbenbarede han Jakob selv, at han skulle være
Kristi stamfader, og at Menneskesønnen skulle fødes af
hans afkom. Det talte Gud ikke forgæves; ja, han malede
just sådan denne stiges billede, for derved at styrke og trøste Jakob i troen på den kommende velsignelse. Sådan gav
han ovenfor også Abraham (kap. 22, 18.) og Isak (26, 4.)
den samme forjættelse, for at de skulle lære den og udbrede den til efterkommerne, som den der var vis og ikke
kunne slå fejl, og at de sådan skulle vente frelseren af sit
kød. Sådan styrker Gud den elendige Jakob, der i det fremmede land var som en unyttig klods, og henvender med
dette nye billede al velsignelse på ham, for at forvisse ham
om, at han var den patriark, fra hvem den Abraham forjættede afkom skulle komme.
Derfor må vi forstå englene i deres rette betydning, ligesom Kristus i Joh 1, 52 kalder dem Guds engle, det er,
de salige; disse stiger op og ned i Kristus og over Kristus.
Stigen betyder deres op- og nedstigen, der sker på stigens
trin. Borttager du stigen, så er dette det samme som deres
op- og nedstigen. Men englene behøver ingen ydre stige
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af træ eller andet stof, som man kunne forestille sig; og
dog er det en op- og nedstigen, det er, en englestige. Dette
er den fornemste betydning, ligesom Kristus selv taler om,
at englene stiger op og ned over Menneskesønnen.
Men hvad er dette for en op- og nedstigen? Svar: det
er just den hemmelighed, at der i den ene og samme person
er sand Gud og sandt menneske. Derfor er personens enhed opfyldelsen af denne hemmelighed, og vi, som tror,
opfylder Kristi ord i Joh 1, 52: I skal se Guds engle stige
op og stige ned over Menneskesønnen. For vi tror på den
ene herre, Guds enbårne søn, født af jomfru Maria, han,
som er sand Gud og sandt menneske. Denne hemmelighed
er så stor, så høj og uudsigelig, at endog englene selv ikke
tilstrækkelig kan forundre sig over den, langt mindre begribe den, men, som Peter siger i 1 Pet 1, 12: hvilke ting
englene begærer at gennemskue. For englene kan ikke tilstrækkelig glæde og forundre sig over denne uudsigelige
forbindelse mellem naturerne, som dog er hinanden såre
ulige, som de ikke berører, hverken med sin opstigen eller
sin nedstigen. Når de vender sine øjne opad, så ser de Guds
ubegribelige majestæt over sig; ser de nedenfor sig, så ser
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de, hvordan Gud og den guddommelige majestæt er underkastet djævlene og alle skabninger.
Dette er, siger jeg, underfulde ting; at se et menneske
og den allerringeste skabning, som har fornedret sig under
alle andre, og dog på samme tid også se den samme sidde
ved Gud Faders højre, ophøjet over alle engle; at se Guds
søn i Faderens skød, og straks efter se ham Djævelen underkastet, som der står i Sl 8, 6: du har ladet ham lidt blive
ringere end englene. Og Ef 4, 9: han nedfor til jordens lavere egne. Dette er en underfuld op- og nedstigen af englene, nemlig at se det højeste og det laveste forenet i én
person, så den højeste Gud ligger i krybben. Derfor tilbeder englene ham der, glæder sig og synger Luk 2, 14: ære
være Gud i det højeste! Og atter, når de betragter den menneskelige naturs lavhed, stiger de ned og synger: og fred
på jorden!
Og når vi få dette at se i det andet liv, vil vi også være
anderledes til sinds og tale anderledes end nu, da det allerede nu er sådanne store ting, som end ikke englene begriber og kan blive mætte af; ja, de begærer uafladelig at betragte denne uudsigelige godhed, visdom, nåde og barmhjertighed, som er udgydt over os, al den stund den person,
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som er den allerhøjeste, herlig over alle skabninger og forfærdelig i sin majestæt, bliver den allerlaveste og foragteligste person. Dette underfulde skuespil skal vi få at se i
hint liv, og det vil være en evig fryd for de salige, ligesom
det er englenes eneste lyst og glæde, at de ser ham, der er
herre over alt, i den samme person at være intet, det er, den
allerlaveste.
Vi kødelige og rå mennesker forstår ikke dette og agter
heller ikke disse høje ting stort; vi har næppe smagt mælk,
og slet ingen hård føde af denne uudsigelige forening og
forbindelse mellem den guddommelige og menneskelige
natur, som ikke alene består deri, at menneskenaturen er
påtaget, men denne menneskenatur er også blevet døden
og Helvede underkastet, og har dog i denne fornedrelse
opslugt Djævelen, Helvede og alt; det er communio idiomatum, den nøje forbindelse mellem den guddommelige
og menneskelige naturs egenskaber i Kristus. Gud, som
har skabt alle ting, og som er over alt, han er den højeste
og den laveste, så vi må sige: det menneske, som blev hudstrøget, som under døden, under Guds vrede, under synden
og al ulykke, ja under Helvede er den allerlaveste, han er
den højeste Gud. Og hvorfor det? Svar: fordi han er én og
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samme person. Vistnok er der to naturer; men personen er
dog kun én. Derfor er begge dele sande, når jeg siger: den
højeste guddom er den laveste skabning og er blevet alle
menneskers træl, ja, er blevet Djævelen selv underkastet;
og atter: den laveste skabning, menneskenaturen eller
mennesket, sidder ved Faderens højre, er blevet den allerhøjeste og gør sig englene underdanig, ikke for den menneskelige naturs skyld, men på grund af den underfulde
forening, som er dannet mellem de to naturer, som er lige
modsat hinanden, og ellers ikke kan sammenføjes i én person.
Dette er nu den artikel, hvorover al verden, fornuften
og Djævelen forarger sig. For her er i den ene person to
sådanne ting, som er hinanden stik modsat. Han, som er
den allerhøjeste, så end ikke englene kan gribe ham, han
gribes ikke alene, men omfattes endog sådan, er så endelig, at intet er mere endeligt eller mere omfattes. Og omvendt. Men han gribes ikke uden i ordet, ligesom det moderbryst, hvori mælken er udgydt, hvilket ord troen griber,
idet vi siger: jeg tror på Guds søn, vor herre Jesus Kristus,
som er undfanget af Helligånden, født af jomfru Maria (det
er moderbrystet), pint under Pontius Pilatus, korsfæstet,
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død og begravet, nedfaren til Helvede, på den tredje dag
atter opstanden fra de døde, opfaret til himmelen, sidder
ved Guds, den almægtige Faders, højre, og alle engle er
ham underdanige. Her er Gud og menneske, den højeste
og den laveste, den uendelige og den endelige, i én og
samme person, der udtømmer alt og opfylder alt.
Dette er nu Guds engles og de saliges op- og nedstigen,
som betragter dette, tager fodfæste derpå og priser det,
som man kan se på Kristi fødselsdag, da de for ned, som
om der ingen Gud længere var oppe i himlen. De kommer
til Betlehem, siger til hyrderne i Luk 1, 10-11: se, vi forkynde jer en stor glæde; for jer er i dag en frelser født. Og
i Hebr 1, 6 står der, at når han indfører den førstefødte i
verden, siger han: alle Guds engle skal tilbede ham; nu
nemlig, da han ligger i krybben, ved sin moders bryst, tilbeder de ham; ja, de tilbeder ham og underkaster sig bestandig denne laveste, på korset og da han farer ned til Helvede, da han ligger under synden og Helvede og bærer al
verdens synd. Sådan stiger englene nu op og ser den Guds
søn, som er født fra evighed af, og farer atter ned, når de
ser ham, som han i tiden er født af jomfru Maria; enten de
stiger op eller ned, så tilbeder de ham dog bestandig.
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På denne måde udlægger Kristus denne stige. Og jeg
tror, at dette er den fornemste og egentlige betydning af
denne tekst. Og dette er menneskeslægtens store og uudsigelige herlighed, som ingen kan udsige, nemlig at Gud
ved denne underfulde forening har forenet den menneskelige natur med sig selv.
Ambrosius og især Bernhard har sin store lyst og
glæde af denne tekst, som er over al måde liflig, og af Kristi menneskeblivens store gerning. Og de gør ret og vel
deri; for denne lyst skal blive en glæde over al glæde og
den evige salighed, når vi hisset skal se vort kød, som er
os ligt i alt, og som er både på det højeste og det laveste
sted. For alt det gjorde han for os, nedfor til Helvede og
opfor atter til himlen. Dette betragter englene i himlen bestandig. Og det er det, som Kristus siger i Matt 18, 10:
deres engle ser altid min faders ansigt, som er i himlene;
de betragter stedse guddommen. Og nu, da Gud er blevet
menneske, farer de ned fra himlen og betragter Kristus,
forundrer sig over hans menneskeblivens store gerning; de
ser, at han er blevet menneske, fornedret, ligger i sin moders skød, og tilbeder sådan det menneske, som er korsfæstet og forkastet, og erkender ham for Guds søn.
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Bernhard elskede såre Kristi menneskebliven, ligeså
Bonaventura, og disse to lærere priser jeg såre for denne
artikels skyld, som de så gerne og herlig tænker på, hvori
de også øver sig selv med stor glæde og gudsfrygt. Bernhard har disse tanker, som er gudelige nok, at Djævelen
faldt på grund af misundelse, idet han misundte mennesket
den herlighed, at Gud skulle blive menneske. For da Satan
endnu var en god engel, skal han på Guds åsyn have set,
at det engang ville ske, at guddommen ville fare ned og
påtage sig dette ynkelige og dødelige kød, men ikke ville
påtage sig englenaturen. Ved harme og misundelse herover skal Satan være blevet bevæget til at larme mod Gud,
så han udstødte ham af himlen. Dette er Bernhards tanker,
som ikke er unyttige; for de kommer af hans forundring
over Guds store kærlighed, nåde og barmhjertighed.
Djævelen var en såre skøn engel og en såre kostelig,
ædel skabning; men da han så, det var bestemt, at Gud ikke
ville påtage sig englenatur, men menneskenatur, blev han
misundelig, vred og uvillig mod Gud, fordi han ikke ville
påtage sig hans natur, der var en såre skøn engel, og fordi
han sådan ikke skulle blive delagtig i guddommen og den
høje majestæt. Det gjorde ham ondt, at det arme, elendige
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menneskelige kød skulle foretrækkes for ham, da dog guddommen havde passet sig bedre for ham end for dette syndige kød, som var døden og al ulykke underkastet. Og det
må man såre forundre sig over, at denne mening også hemmelig er kommet ind i Koranen, hvem der nu end har bragt
den ind, eller hvordan den nu end er kommet der. Det lader
sandelig næsten til, at Djævelen selv må have indgivet Koranens forfatter det, nemlig at de gode engle blev djævle,
fordi de ikke ville tilbede Adam. Denne sin egen synd
kunne Satan ikke fordølge eller holde hemmelig; derfor
indgav han dette sit redskab den, for at gøre Gud forhadt,
og forfalskede faldets årsag; ret som om englene skulle
være blevet tvunget til at tilbede Adam, det er, en skabning, og som om de, da de vægrede sig derfor, skulle være
blevet stødt ud af himlen og blevet til djævle.
Dette stemmer næsten med Bernhards tanker, og Djævelen forråder sådan selv, hvori hans synd bestod. Han
ville være Gud lig. Da han så, at Gud engang ville fornedre
og nedlade sig sådan, at han ville påtage sig menneskelig
natur, mente han, at denne ære med rette tilkom ham. Sådan forstå de gamle lærere teksten i Es 14, 13, og forklarer
den om Djævelens fald, når profeten der siger: du sagde i
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dit hjerte: jeg vil opstige i himlen, ophøje min trone over
Guds stjerner; for da var han sandelig blevet Gud lig, hvis
Gud havde forbundet sig med ham i personens enhed, som
han gjorde med mennesket. For at han nu har påtaget sig
menneskelig natur, det gør mennesket til Guds søn, som
det er én person. Dette menneske, født af jomfru Maria, er
Gud selv, som har skabt himmel og jord. Den samme ære
og herlighed ville også englene have haft, hvis Guds søn
var blevet en engel og havde påtaget sig denne skønne åndenatur; for da havde man sagt: denne Lucifer er den sande
Gud, himlens og jordens skaber.
Det begærede han just, siger Bernhard; men da det
nægtedes ham, optændtes han af had, vrede og misundelse
mod Gud, fordi han så højt ville hædre den menneskelige
natur med den guddommelige, og fordi han nu måtte tilbede menneskeheden i guddommen. Deraf kommer Djævelens og verdens bitre had og grumme vrede, hvormed
han hemmelig efterstræber vor natur og prøver på at fordærve den, med hvad slags pile og skudvåben han blot
kan. For han er optændt af det største had og fjendskab
mod kvindens afkom, Guds søn; ham er det, det gælder.
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Og det er et gammelt had, som han fattede allerede i himlen, og som begyndte dér og slog rod hos ham, sådan at
det aldrig kan udryddes. Sådan er denne stige den underfulde forening af guddommen med vort kød, på hvilken
englene stiger op og ned og i evighed ikke tilstrækkelig
kunne forundre sig over. Det er nu den enfoldige mening
efter historien og bogstaven.
Dernæst er der en anden forening, hvorved vi forenes
med Kristus, som Johannes såre skønt udtrykker, når Kristus siger i Joh 14, 10: jeg er i faderen, og faderen er i mig;
det er det første. Det andet er, hvad han siger: I i mig, og
jeg i jer. Dette er stigen efter allegorien eller den hemmelighedsfulde udtydning. Men allegorien skal tjene til at
styrke troen, skal ikke lære om det, som vedkommer os,
eller om vore gerninger. Sådan henrykkes vi nu ved troen
og blive ét kød med Kristus, som han siger i Joh 17, 21: så
de må alle være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at
de også skal være ét i os. Sådan stiger vi op til ham og
henrykkes ved ordet og Helligånden og hænger fast ved
ham, så vi ved troen er ét legeme med ham og han med os;
han er hovedet, vi er lemmerne. Og atter farer han ned til
os ved ordet og de hellige sakramenter, hvorved han lærer
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og øver os i sin erkendelse. Sådan er den første forening
den, at Faderen og Sønnen er forenede med hinanden i
guddommen, den anden, at guddommen og menneskenaturen er forenede i Kristus, den tredje, at Kristus og kirken
forenes.
Dette er den rette mening, som Djævelen hader, og
som han måske har forudset i himlen; derfor ophører han
ikke at stride mod stigen og denne op- og nedstigen for at
trække os bort derfra. Det prøver han på ved alle sekter og
kættere, nemlig at føre folk bort fra Kristi erkendelse, fra
hans menneskenatur og guddom, og rive hele kirken og
dens lemmer bort fra Kristus.
Sådan har Gud dunkelt villet vise denne såre hellige
mand denne store hemmelighed med sin søns menneskebliven, ikke alene for derved at trøste ham, for at han i
denne store trængsel og elendighed kunne have en forfriskning eller vederkvægelse ved troen, men også for at
det skulle være en profeti og spådom om det kommende
for alle efterkommere. For hvad Moses har skrevet om patriarkerne, har han ikke især skrevet for deres skyld; for de
tiltrængte ikke hans skrift, og er nu døde og forsamlede til
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sine fædre, men for at kirken og Guds menighed derved
kunne undervises og styrkes ligetil verdens ende.
For vi kan ikke omhyggelig nok indprente og lære
denne store Guds nåde og den ære og herlighed, som er
vederfaret os derved, at Gud, den himmelske fader, har
sendt sin søn i vort kød; kunne heller ikke gribe det ved
nogen forskning. Ja, hvad endnu mere er, englene kan ikke
blive mætte deraf, som sagt er, at de stiger op til himlen og
betragter Guds søn der, og atter farer ned, når de ser ham
ligge i krybben, da han blev korsfæstet, døde og nedfor til
det nederste Helvede; men atter opfor han fra Helvede og
sidder ved Faderens højre.
Kort sagt, det skal man lære, at Gud og menneske er
én person. Den, der tror denne artikel, han véd nu, at alt er
skjult og indeholdes i denne person. Som Paulus siger i
Kol 2, 3 og 9: i hvem alle visdommens og kundskabens
skatte er skjulte, og i ham bor hele guddommens fylde legemlig. At nu Satan misunder os denne erkendelse og ære
og herlighed, er intet under; for han er en såre hovmodig
ånd, der ikke kan betragte denne ydmyghed sådan, som de
gode engle gør, men altid ser op til himlen og vil være den
allerhøjeste lig; derfor faldt han også så gruelig.
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Hvad mere der indeholdes i denne prædiken, herom er
der ofte blevet talt og handlet ovenfor, og det bliver også
endnu mere gentaget- og bekræftet i det, som sidenhen følger. Det første er, at Gud her nævnes i flertal; for han kaldes Elohim; dernæst, at Gud ikke er de dødes Gud, men
levendes. Disse tre patriarker, Abraham, Isak og Jakob
lever endnu, selv om de er døde. Derfor skal også vi leve,
når vi er døde, da vi har den samme Gud. Dette gentages
og bekræftes altid.
Endelig forjættes Kana’ans land den tredje patriark,
uagtet de ikke havde en fodbred deri til eje, som Stefanus
siger i ApG 7, 5. Men med denne forjættelse modtog de et
andet land og håbede derpå, og forstod, at Gud, da han
talte med Abraham og de andre fædre i disse legemlige
forjættelser, også gav de døde forjættelser, hvilke ikke
alene skulle have dette land, men også det kommende fædreland i troen. Om afkommet siger han: dit afkom skal
blive, som jordens støv. Ovenfor (kap. 26, 4.), hvor han
taler med Isak, sammenlignede han den med himlens stjerner, sandet ved havet; men her kalder han den jordens støv,
hvorom ovenfor blev talt.
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v14b-15. du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I
dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil
være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil
føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre,
hvad jeg har lovet dig.

Her bruger Moses et nyt ord, som forhen ikke har været
brugt i denne forjættelse, nemlig parazta, du skal udbredes. Moses bruger det sidenhen kap. 38, 29: da Perez, Judas søn, bliver født, siger jordemoderen: for din skyld er
sket en sønderrivelse; der står på hebraisk parazta; og i 2
Sam 5, 20, siger David, da han havde slaget filistrene:
Herren har adskilt mine fjender for mit ansigt, som vand
adskilles; derfor kalder man det samme steds navn Ba’alprazim. Deraf kommer ordet pariz, en røver, Sl 17, 4. Og
deraf kommer også navnet på den fugl, som på latin kaldes
parix, en kødmejse; for den er en morderisk fugl. Sådan
har dette ord en underfuld betydning, når Moses siger: du
skal udbredes; du skal bryde frem, du skal skride mægtig
frem og rase på alle fire verdens kanter. Det er nu talt med
andre og mere omfattende ord, end som han sagde ovenfor
i v. 13: jeg vil give dig dette land; du skal, siger han, ikke
alene udbredes, men du og dit afkom skal bryde frem fra
denne krog mod alle fire verdenshjørner. Han opregner
verdenshjørnerne i en underlig orden, nævner først vest,
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dernæst øst, til sidst syd. Derved antydes ikke alene arven
af Kana’ans land og af den kommende velsignelse efter
forjættelsen, men at Jakob også skal herske i alle verdens
fire hjørner. Og siden udlægger han det.
Men han tilføjer et herligt stykke, når han siger: i dit
afkom skal alle slægter på jorden velsignes. Han mener:
du skal ikke alene besidde det land, som du ligger på, men
skal bryde frem sådan, at det velsignede afkom uden nogen modstand skal gå frem og med magt udbredes over
hele verden. Sådan taler Gud ganske fortrolig med Jakob.
Som om han ville sige: slangen vil prøve på at modsætte
sig denne velsignelse og forhindre den, og vil ikke alene i
landet Kana’an have et sted, som skal have herredømmet
og den legemlige velsignelse; men vil også modsætte sig
den del, som skal udbredes over al verden mod alle fire
verdenshjørner; der vil den af al magt stride mod den åndelige velsignelse. Den vil ikke stoppe eller ophøre; for
dens fjendskab har ingen ende, hvorom der blev talt ovenfor i den første velsignelse. Men den stakkels lille hob,
som har den åndelige velsignelse, er svag og bedrøvet; den
er en ringe hjord, som Kristus siger i Luk 12, 32.; den er
forkastet og foragtet; synes ikke at fortjene navn af kirke,
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ikke engang af folk, langt mindre af Guds folk. Hvad skal
den lille arme hob kunne udrette, vil Djævelen tænke; jeg
vil tilintetgøre og sluge den hel og holden i et øjeblik. Men
lad ham kun tilintetgøre, dræbe, forfølge, modstå og forhindre (siger Herren, og foreholder ham atter ordet om udbredelsen), jeg vil også bryde frem lige så meget som han,
som det på hebraisk lyder: pariz mod pariz.
På denne måde trøster Gud Jakob og med ham kirken,
for at han skal være vis på sine efterkommere. For skønt
Esau har herredømmet, da Jakob er forkastet og forstødt i
elendighed, og imidlertid må være konge og præst, så at
alt synes at være ganske tabt, og intet, synes mindre troligt,
end at Jakob skulle kunne blive arving og hersker i huset
eller kirken: så har det dog intet at betyde, vil Herren sige;
vær du kun stærk og standhaftig, for du skal ikke alene
blive arving i huset, og dig skal ikke alene Abrahams velsignelse og dette lands arv tilegnes; men jeg lover dig
også, at du skal blive en patriark over al verden og fader
til det velsignede afkom, ved hvem alle folk skal velsignes. Og det vil jeg udrette, idet jeg bryder frem med magt
imod den, som bryder frem med magt.
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Sådan vil nu Gud herved give så meget at forstå, at han
ved Guds og Helligåndens styrke og kraft vil bryde frem
mod al denne verdens fyrstes visdom og magt. Og vi véd,
at dette sådan er opfyldt, og erfarer, at det også fremdeles
opfyldes. Djævelen har altid med forfærdelig, grum vrede
raset mod Guds folk, fra dommernes, kongernes og apostlenes tid af indtil verdens ende, så man ikke kan tænke sig
noget grueligere eller forfærdeligere end denne verdens
fyrste og Gud. Men jeg, siger Gud, vil også være en ret
pariz; jeg vil også bryde frem, så han skal få føle, at der i
denne pariz bor en uovervindelig kraft og magt. Og det
udretter Gud ved sin kraft og ikke ved vor visdom og magt;
for alt, som er hos os, er svagt og intet. Men i sådan svaghed og intethed beviser Gud sin kraft, som der står i 2 Kor
12, 9: min kraft fuldkommes i skrøbelighed. Når I mener,
at I er ganske opslugt og ødelagt, så vil jeg bryde frem og
bevirke, at I skal opstå og herske. Sådan var Kristus allerstærkest, da han døde og var allersvagest; for i denne svaghed fordømte han verden og denne verdens fyrste med al
deres magt og visdom.
Derfor skal man omhyggelig mærke dette ord, og Moses har vel uden tvivl forstået det og haft stor glæde deraf.
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Sådan betragtede også patriarkerne flittig disse herlige og
eftertrykkelige ord. Han havde vel kunnet bruge et simplere og mere enfoldigt ord, som han før enfoldigt har
sagt: du skal formeres; men han ville hellere bruge et mere
eftertrykkeligt og krigerisk ord. Og Paulus så også hen til
dette ord, da han sagde i 2 Kor 10, 4: vore stridsvåben er
ikke kødelige, men mægtige for Gud til at ødelægge befæstninger. Og alle ordets tjenere kaldes også krigsfolk og
hærførere, og Gud kaldes også i Skriften en hærskarers
Gud og en Gud for stridsfolk, der strider uden kødets magt,
uden menneskelig kraft og visdom, men af Helligåndens
kraft, i den højeste svaghed, lavhed og ydmyghed.
Men hvad bliver udgangen og enden på denne strid?
Svar: som der følger i teksten: i dit afkom ska alle slægter
på jorden velsignes. Det skal ikke være noget kødeligt
voldsherredømme; ikke sådan vil jeg bryde frem, at jeg
skal gøre nogen skade dermed og forfølge folk, hvilket
denne verdens mægtige plejer at gøre, som i sin vold bryder frem med sværdet og grum vrede, kun for at herske
over de andre og øve grumt tyranni mod dem, som er under dem; men mit frembrud, siger Gud, min kraft og min
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sejr skal være gavnlig, velsignet, god, nådig og levendegørende; den skal ikke gøre noget menneske skade eller
ondt, men velsigne enhver, hjælpe alle mennesker og forløse dem fra synd, død og djævel. Og ved dette frembrud
vil jeg ødelægge Djævelens tyranni og rasen; denne sejr
skal ved dit afkom komme al verden til gode. Sådan forklarer nu Gud dette frembrud ved de ord: i dit afkom skal
alle slægter på jorden velsignes.
Men ovenfor (kap. 26, 4.) sagde han alle folk; her siger
han alle slægter, hvilket ord ikke har så vidt omfang som
det andet. For ethvert folk indeholder mange slægter. Derfor skal dette afkom ikke alene udbredes blandt alle folk,
men også komme hver enkelt slægt blandt folkene til gode.
Ikke som om alle af alle slægter skal modtage velsignelsen; men nogle af alle slægter skal antage den. Derfor er
velsignelsen på dette sted noget klarere og eftertrykkeligere; den er udtrykt med vægtigere og eftertrykkeligere
ord. Her sættes verbet ikke i den fjerde konjugation: de
skulle velsigne sig selv; men her står simpelt passiv: de
skal velsignes. Det ord, som han brugte ovenfor, er noget
stærkere; men dog har han, ved at sige: de skulle velsignes,
tilstrækkelig udtrykt, at han skulle udbredes mod alle fire
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verdens parter. For når han siger: de skulle velsignes, da er
det så meget som om han ville sige: de skal høre prædikenen. Men der er forskel på disse to ting, at høre prædikenen og at tro og modtage den prædiken, som man hører.
Sådan betegner ovenfor ordet ikke blot den prædiken, som
man har hørt, men også den, som modtager den hørte prædiken, som der står i Sl 34, 3: min sjæl skal rose sig i Herren; det er, jeg skal ikke blot roses i Herren, men min sjæl,
som er rost i Herren og derved styrket, skal atter rose sig;
når den hører prædikenen om velsignelsen, giver min sjæl
den rum og modtager den.
Sådan vil han nu derved give at forstå, at denne velsignelse, som kommer fra Jakob, skal udbredes. For evangeliet om frelseren Kristus kan ikke prædikes, uden at også
det tilføjes, at han nedstammer fra Abraham og Jakob. For
vi må jo have et sikkert bevis for, at han var en virkelig
menneskesøn, et ret, naturligt menneske, og intet spøgelse,
intet blot opdigtet menneske, som den kætter Mani indbildte sig. Derfor har vi hans forfædre, som var rette, virkelige mennesker. Og han kan ikke nævnes uden disse
fædre, uden Abraham, Isak, Jakob og Adam, så han kan
have en bestemt slægt, en virkelig fader og ret moder, og
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for at det kan være sikkert, at han er kommet af menneskelig sæd, at han ikke har påtaget sig engles eller nogen anden skabnings, men kun menneskelig natur.
Derfor bestemtes der for fædrene og profeterne et bestemt sted, hvor Kristus skulle fødes; der blev nævnt visse
personer, fra hvem han skulle nedstamme, for at vi ikke
skulle kunne tvivle på, at han virkelig er vort kød og blod,
ben af vore ben. Derfor, hvor han forkyndes og prises, der
nævnes tillige også hans stamfædre, fra hvilke han påtog
sig kødet, og vi er også blandt dem, for hvis skyld han er
blevet Abrahams, Isaks og Jakobs afkom og ikke engles
afkom. Derfor foreholder han os dette så omhyggelig og
gentager dette så ofte: ved dit afkom. Som om han ville
sige: du skal visselig vide, at du skal få efterkommere. Du
er nu alene, uden hustru, uden børn, er landflygtig og jaget
ud i elendighed, men siden skal du få børnebørn; ja, du
skal have ham til søn, der skal være Guds børns fader.
Sådan er dette en stor, herlig forjættelse, ikke alene for
dette nærværende liv, skønt den også angår det, men også
for det kommende. For skal han opfylde verdens fire hjørner, så kan han ingenlunde være død, eller, om han end
dør, så må han dog atter opvækkes fra de døde. Derfor er
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det en stor forjættelse, såre høj og langt større, end at Jakob skulle have begrebet den, ligesom heller ikke vi i vore
hjerter kan begribe dens storhed. For det menneskelige
hjerte er alt for snævert til at kunne forstå eller fatte sådanne store ting. Og jeg tænker, at patriarken Jakob, da
han vågnede af søvnen og tænkte på denne forjættelse,
blev så glad, at han ligesom blev henrykt og forfærdet derover.
Men dette skal man nu anvende sådan, at det også kan
tjene til vor forbedring, så vi kan erkende Guds store nåde,
som er åbenbaret og skænket os ved evangeliet. For vi absolveres ved ordet, og på den herre Kristi befaling siges
der til os: jeg døber dig; jeg giver dig Kristi legeme og
blod, og river med magt din sjæl ud af Djævelens gab; jeg
forløser dig fra den evige død og fordømmelse og gør dig
til et Guds børn og en arving til det evige liv. Disse ord,
som Gud taler med os, er så store, evige og uendelige, at
vi ikke kan begribe dem. For min natur er for svag til at
kunne tåle sådanne ord; denne svaghed holder os tilbage
og hindrer os fra at fornemme så megen fryd og glæde,
som disse ord og den guddommelige forjættelse i virkeligheden fører med sig. For kunne jeg modtage og gribe
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dem sådan, som jeg ønsker og begærer, var det intet under,
om jeg pludselig døde af glæde. For kære, tænk dog, hvilken stor ting er ikke det, at ved et menneskes ord og hans
hænders pålægning forkyndes og gives os Guds rige, dertil
sejervinding mod djævel, synd og død, at vi hensættes i
englenes samfund og i de himmelske og evige goders arv?
Men hvem er der vel blandt os alle, der tror dette sådan, som han med rette skulle? Langt mindre kan vi begribe det; men vi griber det, som vi bedst kan. Og dog er
det alt sammen ganske vist og sandt, og vi må sandelig dø
i denne tro, ellers går vi glip af vor salighed og kan end
ikke et øjeblik holde stand og klare os mod Djævelen; for
han larmer gruelig, er rasende og grum, når han hører, at
det læres sådan, og forfølger dem, som prædiker det, og
dem, som hører og modtager denne lære.
Men vi skal høre det med taknemlige hjerter og glæde
og skal dog i al fald tro med en svag tro. Kun at vi ikke
strider derimod og spotter, ikke forfølger, ikke forkaster
eller fornægter. At vi ikke så fast og fuldkomment griber
det, dertil er vort stakkels elendige kød grunden; desuden
er også vort hjerte så snævert, at det ikke kan fatte den
store, ubegribelige herlighed, som Paulus siger i 2 Kor 9,
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15: Gud ske tak for sin uudsigelige gave! Men vi anstrenger os og stræber efter endelig at gribe det, ligesom også
vi er grebet, Fil 3, 12, og med vor svage tro fatter vi det så
meget vi kan, og vi må holde os til den trøst, at Gud befaler, at man skal modtage de svage i troen, Rom 14, 1. For
loven i mine lemmer stræber imod, strider og tager mig til
fange, og tillader mig ikke stærkere at gribe og fatte de
mange og store goder. For Gud forjætter og skænker os en
uudsigelig skat, nemlig syndernes forladelse, det evige liv,
sin nåde, de himmelske goders arv, dertil sejr og magt til
at træde Djævelen under fode.
Så skal nu jeg stakkels elendige menneske og orm
kæmpe mod så mange djævle, mod fyrster og mægtige,
mod mørkets herskere, Ef 6, 12, og det uden ydre våben,
uden kraft, uden visdom og uden styrke? Hvordan skal jeg
dog bære mig ad dermed? Svar: jeg tror på Abrahams afkom, Guds søn; denne tro er vor sejr, som sejrer over verden, overvinder Djævelen og ødelægger Helvedes porte.
Men det er endnu kun såre svagt, vi fatter og griber dette,
og vi har kun en ringe gnist tro; derfor, da vi endnu er så
aldeles svage til at gribe dette, ser man endnu ikke, hvad
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det er for en stor ting, vi tror på. Herren giver os dog nåde
til at forblive i troen og blive standhaftige indtil enden.
Dette er nu en dobbelt forjættelse om Jakobs afkom,
ved hvem alle folk skal velsignes, det er, om Kristus, som
han medindbefatter i den timelige forjættelse, der er noget
ringere, ligesom et lille barn svøbes i tørklæder, og ligesom man indfatter en ædelsten i guld, eller som en kostelig
skat holdes og opbevares i et lerkar. Den timelige velsignelse er stor nok, men denne er større, at han skal udbredes
over al verden. Men han gentager den timelige forjættelse
og binder den sammen til ét knippe med denne timelige
forjættelse om efterkommerne. For han siger: se, jeg er
med dig. Som om han ville sige: du har nu den evige og
timelige forjættelse om efterkommerne; nu vil jeg dertil
også føje dette tredje stykke, at jeg på rejsen og i din landflygtighed vil være med dig; hvad din person angår, vil jeg
også beskytte og forsvare dig. For skal disse ting, som jeg
har forjættet dig, opfyldes, så må du leve og beskyttes. Din
broder Esau efterstræber dig hemmelig; Djævelen hader
dig, enten du sover eller våger; men jeg vil vandre med dig
og være din ledsager på rejsen. O hvad er ikke han for en
ønskelig og stærk ledsager! Jeg vil ikke alene gå med dig
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for at lede dig på ret vej; men jeg vil være din mur og din
beskyttelse; jeg vil stride for dig, jeg, som skal blive din
søn af dit afkom, ved hvem alle jordens slægter skal velsignes. Jeg vil være med dig, vil beskytte og beskærme
dig.
Dette er sandelig en stor trøst, som Jakob griber og
tror, men med en tro, der er svag nok, ligesom vi sidenhen
hører, at han prøves med såre tunge anfægtelser, under
hvilke alt ser ganske anderledes ud, end Gud forjættede
ham. For han må lide og tåle, at Satan gør ham uret og
plager ham i hele tyve år. Er det at bevare en dag og nat?
Dog holdt Gud sin forjættelse, og det fik til slut det udfald,
som forjættelsen lød på; skønt det efter kødet ser ud, som
om ganske det modsatte skulle ske.
Derfor er det en herlig forjættelse, og man skal, som
jeg forhen sagde, flittig betragte den. For dette stykke er
især at mærke i fædrenes historie, at de hører Gud tale. For
vort liv består i den indre hellighed, som er ordet eller den
velsignelse, der tilegnes os; det kommer ikke an på vore
gerninger, som de påstår, der endog er de allerbedste
blandt vore modstandere. Dog nægter vi ikke, at man skal
gøre godt, at man skal spæge legemet og modstå kødets
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lyster. Men verden har lyst til sådant hykleri og gerningernes skønne skin, når den blot kunne få Guds ord bort fra
øjnene. For menneskers dårskab kan ikke gøre forskel
mellem Guds ord og vor gerning, skønt denne forskel er
såre let og meget nødvendig; men for hyklerne er det vanskeligt og umuligt, ikke at forstå, men at modtage det.
Vore modstandere skriger heftig på, at det er uomgængelig fornødent, at man har en ydre gerningshellighed.
Derover forundrer verden sig og priser det højt. Men er det
nok, at du roser en mand endog for at være den allerhelligste? De hellige har vistnok gjort store og priselige gerninger, og vi bekender også, at kærligheden er nødvendig,
at man må afholde sig fra de kødelige lyster og døde kødet
osv. Ja, siger modstanderne; men I gør det ikke. Svar: om
vi nu gjorde alt dette, var vi så derfor retfærdige? Og hvorfor priser du disse ting så højt og forundrer dig derover
som over en kostelig ting? Det gør du, for derved at undertrykke den anden, guddommelige hellighed.
Vi indrømmer vistnok gerne, at man må have retfærdighed i gerninger, dog sådan, at den ikke foretrækkes for
den anden retfærdighed, og at man skelner mellem det dyrebare og det ringe, mellem det store og det små, hvilken
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forskel er fornøden både i hele livet og især i denne lære;
ja, endog de ufornuftige dyr forstår jo, at der er forskel på
foderet; en hund forstår, at kød er bedre end brød.
Lad derfor gerningshelligheden være noget, og lad den
endog være nødvendig; men vi vil, at man over den skal
ophøje og for den foretrække ordets hellighed, det er forjættelsen, sådan nemlig, at vi lever for Gud, ikke ved den
formale og iboende hellighed, men ved ordets og troens
hellighed.
Derfor skal man gøre en ret forskel, sådan nemlig, at
ét er gerningernes hellighed, et andet ordets eller troens.
Denne overvinder Djævelen og gør mig til Guds børn,
hvilket ikke sker ved kødets eller gerningernes hellighed,
heller ikke ved De Ti Buds, hvori vi ikke engang kan fatte
denne hellighed; for vi har kun en begyndelse deraf. Derfor skal dette være den første og fornemste prædiken, og
den skal man ikke ringeagte eller formindske, ligesom
modstanderne med list driver på gerningernes hellighed,
for derved at fordunkle ordets eller troens hellighed. Vi
priser patriarkernes dyder, såsom deres mådehold, tålmodighed, ydmyghed, kyskhed, kærlighed, og at de påtog sig
sin pilgrimsstand med ret, gudelig lydighed og stedse
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øvede sig i andre gudfrygtighedens gerninger; det samme
lærer også vi og efterfølger dem deri. Men dette må vi dog
langt foretrække derfor, at Gud taler med dem. At man hører Guds ord, som giver forjættelsen og velsignelsen, er
noget ganske andet, end når du hører et bud, hvori der befales dig at gøre eller lide noget.
Det er klart og åbenbart nok, at der er forskel på det
ord, hvori Gud forjætter noget, og det bud, hvori han befaler at gøre noget. Derfor skal man også dele de helliges
historier og hele livet i disse to stykker, nemlig Guds ord
og vore gerninger. Det første tilhører Gud alene; men dette
er vort, nemlig kærligheden, tålmodigheden, og at vi spæger og korsfæster kødet. Dette er et liv, men et gerningsliv,
der ikke griber ordets hellighed, som er sjælens liv. Derfor
går dette også med nødvendighed i forvejen; for det er
Guds ord og forjættelse, som tager os til nåde og forlader
os vor synd. Ja, det skal og må gå i forvejen: min søn, dine
synder er dig forladte, Matt 9, 2.; jeg er din Gud, frygt ikke
for Djævelen; jeg er med dig, jeg vil bevare dig; jeg vil
ikke forlade dig. Men efter syndernes forladelse følger da
fremdeles: stå op, tag din seng og gå, Matt 9, 6. Det går i
forvejen: min søn, vær frimodig; det er, du skal allerførst
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erkende, at jeg er dig nådig og forsonet med dig, at jeg er
dig gunstig og venlig, at jeg absolverer dig og løser dig fra
dine synder. Du skal først tage imod min velgerning og
mine gaver, for at forløses fra synd og død. Derefter, når
du er blevet karsk, så tag din seng op, og gå hen, undervis
andre og gør gode gerninger. Sådan også Jakob; da han
først er blevet styrket i troen, i henseende til nåden og velsignelsen, går han dernæst også hen, gør godt og lider,
hvad der lægges på ham; som der følger i teksten: og Jakob vågnede af sin søvn og sagde, osv.
Sådan har vi nu hidtil hørt den store, herlige forjættelse, som er blevet givet patriarken Jakob, ikke alene om
efterkommernes velsignelse og om Kristus, men også om
at Gud vil være hos ham, lede ham og beskærme ham i
hans elendighed, for at han kan være vis på sit liv og sin
næring, dernæst også om, at han atter skal komme tilbage
fra sin elendighed og overvinde al lidelse og trængsel, som
i fremtiden skal møde ham. For siden skal vi se, med hvor
stor ulykke han måtte kæmpe, før denne forjættelse blev
opfyldt, og dog skal han gennem denne mange slags dødsfare og så uendelig megen ulykke atter komme til sin arv,
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skal forblive den velsignede og være den rette arving til
efterkommerne og den kommende arv.
Sådan er dette såre mærkelige eksempler; for de viser
ikke alene, at Gud talte med fædrene, men bevidner også,
at Gud ikke lyver i sit ord, om det end ser ud, som om alt
skulle få et ganske modsat udfald, og om end verden er
rasende, kødet, modstanderne og Djævelen med alle Helvedes porte raser og larmer. For han byder, så sker det.
Men det er såre vanskeligt for os troende at bryde igennem; for Djævelen retter sin grumme vrede kun ene og
alene på dette, at han måtte få revet os bort fra ordet, så vi
skal blive trætte og forsagte, enten over den megen trængsel, eller fordi det varer så længe, og vi sådan skulle forlade og forkaste ordet. Derfor sættes nu disse to stykker
hos hinanden, nemlig Guds almagt og det menneskelige
hjertes svaghed eller vanmagt, som skal give tål, lide og
vente så længe, indtil ordet opfyldes. Sådan taler Bernhard
om jomfru Marias tro, da englen havde forkyndt hende, at
hun skulle blive Kristi moder, at jomfruens tro, idet hun
kunne tro englens ord, ikke var et mindre under end ordets
eller Guds søns menneskebliven selv. Derfor er det største
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i de helliges historie de ord, som Gud taler med dem. Vistnok skal man prise deres dyder og gerninger, og Gud vil
også have dem; men man skal stille dem på nederste plads
ligesom fødderne. Men hovedet i de helliges liv er Guds
eget ord.
Men at alt får et så urimeligt udfald og, som det synes,
det modsatte sker af, hvad Gud forjætter i ordet, det sker
på grund af Djævelens magt og vort køds svaghed, som
endnu altid tvivler på det forjættede ord, om det virkelig
også er evigt og sandt. Sådan skal vi siden hører, at disse
store og rige forjættelser, at Gud siger til Jakob: jeg vil
være med dig, osv., anfægtes stærkt.
Vi, der ikke er i sådan fare og besvær som den, hvormed Jakob kæmpede, læser kun dette overfladisk og søvnig. Vi mener, at det er en simpel og let sag; men var vi i
hans sted, så ville vi være ganske anderledes til sinds. For
vi, som tror Gud i hans forjættelser og er frelst ved Kristi
blod, ser, at alt hos de kristne går sådan til, som om det var
umuligt, så at mennesket ganske må dødes med kødet og
med al visdom og fornuft og alene må hænge ved ordet,
som vel kan ses også hos de hellige patriarker. Og den, der
ikke foretrækker ordet og sætter det højere end sit eget råd
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og sin visdom, ja end sit eget liv, kan gerne fare hen og
blive en hedning og livsnyder; for han vil aldrig bringe
frugt eller gavne, hverken sig selv eller andre. For han vil
med sin visdom og sit råd styre de ting, som er umulige og
ubegribelige; derfor er det ude med ham. Sådan går ikke
alt efter vor vilje og mening. Det må man sandelig lære og
holde for vist og sandt.
Når vi sådan absolveres fra synder, har vi ordet, som
er grundet og står fast i Guds forjættelser. Men må vi ikke
lide meget, som strider lige derimod, og føre en skarp strid
mod Djævelen, døden, Helvede og vor fornuft eller forstand? Og det gør kødet meget ondt. Dog opfylder Gud
imidlertid alligevel trolig sine forjættelser til dem, som
tror og håber på ham i tålmodighed, som der står i Hebr
11, 33, at de hellige ved tro overvandt riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt. Sådan havde patriarken Jakob
især trøst behov, både i denne elendighed og også sidenhen, da Laban hårdt trængte ham. Denne trøst kunne han
ikke beholde uden stor kamp, skønt Gud havde givet ham
klare og sikre forjættelser, idet han siger: jeg vil ikke
slippe dig, før jeg har gjort, hvad jeg har sagt til dig. Sådan
glemte disciplene i lidelsens stund ganske Kristi ord og al
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trøst. Han havde holdt dem en lang prædiken, som Johannes har optegnet i tre kapitler, idet han sagde til dem: disse
ting har jeg talt til jer, for at I ikke skal forarges, Joh 16,
1. Men hvad nytte denne herlige trøst og formaning skaffede dem, så man godt, da han blev korsfæstet. Da tænkte
de ikke på noget af det, som de forhen havde hørt og set,
at Kristus havde talt og gjort. Men dette foreholdes os, for
at vi skal lære, hvad troen er for en stor ting, at den ikke
er nogen kold, og ufrugtbar egenskab, som papisterne
drømmer om.
v16. Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på
dette sted, og jeg vidste det ikke!«

Denne åbenbarelse eller dette syn blev ikke Jakob til del i
vågen tilstand, som ellers sædvanligvis tilfældet er med de
helliges syn, sådan som ovenfor kap. 18, 1, hvor Herren
åbenbarede sig for Abraham i Mamre ved englene. Sådanne syn sker for de vågne, og de er noget sikrere end de,
som sker i drømme; og dog, hvis ikke også disse får sin
rette udtydning eller fremkalder en rørelse i hjertet og tro,
er de ikke rette eller sande.
Men om drømmene er det ikke så let at tale noget; for
både de gudfrygtige og de ugudelige har drømme, ligesom
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der også i den hedenske historie beskrives drømme, såsom
af Julius Cæsar, af Galba, Brutus, Cassius og flere andre,
der havde sådanne drømme, som sidenhen virkelig gik i
opfyldelse; og det gik ikke alene sådan, som drømmene
lød på, men de forstod også drømmene, da de vågnede af
søvne. Og sådanne drømme er også Faraos, 1 Mos 41, 1
ff., og Nebukadnezars, Dan 2, 1 ff., der stå i Den Hellige
Skrift.
Derfor vil vi gøre en sådan forskel mellem drømme.
Nogle drømme angå borgerlige eller private ting, det er,
de er drømme om borgerlige eller private anliggender.
Disse har sin egen art og sin egen form; derfor skal man
henføre dem til det, som de angår, og vi vil her ikke tale
om denne slags drømme. Men andre drømme, hvorom
Den Hellige Skrift taler, angår kirkelige anliggender og salighedssagen. Det er de drømme, hvorom der må tales på
dette sted.
Faraos drøm angår de frugtbare og de ufrugtbare år;
den er derfor en borgerlig og verdslig drøm. Sådan var Nebukadnezars drøm også en timelig drøm, der angik det
samme rige. Af sådanne drømme er der mange, som Gud
uddeler, blandt hedningerne, ligesom han også giver dem
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mange andre gaver, som der står i ApG 14, 17: han gjorde
os godt og gav os regn og frugtbare tider fra himlen, idet
han fyldte os med føde og vore hjerter med glæde. Sådan
har han uddelt riger og kroner lige så vel blandt de gudfrygtige som blandt de ugudelige.
Men overhovedet må det mærkes angående de borgerlige drømme, at også de må stemme overens med virkeligheden og frembringe et indtryk i hjertet, så den, som
drømmer dem, bevæges derved. De må ikke være sådanne
tågeagtige indbildninger, der ikke stemmer med virkeligheden, hvorom der tales i Jesu Siraks bog kap. 34, 4:
hvad kan blive rent af det, som er urent? Og hvad kan blive
sandt af løgn? Der kaldes alle drømme urene, og den, som
agter på dem, bedrages. Og Cato siger også: Agt ikke på
drømme.
Men man har altid tvistet om drømmene, om man skal
tro på dem eller ikke. De falske profeter plejer højlig at
prise sine drømme; derfor forbyder Gud os ofte at tro dem.
For når en drøm ikke stemmer med virkeligheden, så besmittes den, som tror på den, og drømmen er forfængelig
og falsk. Men ikke desto mindre véd man med vished, at
der også indgives onde, ugudelige mennesker drømme,
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som er sandfærdige og går i opfyldelse. Om sådanne
drømme har man opstillet flere regler. Sådan skal det for
det første ikke være usikre billeder eller tanker, som snart
forgår eller forsvinder, men de må indeholde en bestemt
skikkelse eller et billede af en nærværende ting; dernæst
skal de bevæge hjertet sådan, at den, som har drømmen,
ængstes og forfærdes derved, som Daniel siger til kong
Nebukadnezar i Dan 2, 29: dine tanker opsteg hos dig på
din seng, om hvad der skal ske derefter. Derved viser han,
at kongen var bekymret i drømme for sit rige og for, hvordan det skulle gå dermed efter ham. Derfor må der være
en bekymring derhos og dernæst et stærkt indtryk på den,
som har drømmen.
Men derom taler jeg ikke; for vi må se hen til de
drømme, om hvilke Moses taler, uagtet han på andre steder fordømmer drømme. For sådan siger Herren til Aron 4
Mos 12, 6-8: hvis nogen er jeres profet, vil jeg, Herren,
give mig til kende for ham i et syn, i en drøm vil jeg tale
med ham; sådan er ikke min tjener Moses; han er trofast i
mit ganske hus; jeg vil tale mundtlig med ham og synlig,
osv.; det er, hvis nogen har det kirkelige embede at forvalte, vil jeg tale med ham ved mit ord eller ved et syn eller
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ved en drøm. Men med Moses, siger han, vil han tale på
en ganske anden og højere måde, ikke ved en prædikant
eller en profets discipel, heller ikke i et syn eller en lignelse, heller ikke i en drøm, men mundtlig. Her bekræfter
Gud sin åbenbarelse, først i ord, dernæst i et syn, som der
beskrives i Es 6, 1, for det tredje i drømme.
Disse tre slags bekræfter Gud, men hos profeterne, det
er, hos dem, som er i det kirkelige embede, og især når
drømmene angår ordet og stemmer med ordet. Da må man
give agt på, om de også gør stærkt indtryk på den, som har
drømmen, og om de har sin betydning og ikke er imod ordet, og da har de samme betydning og gyldighed, som når
ordet selv foredrages, enten i et syn eller ved de vågnes
røst. Sådan har visselig også Jakob ordet og godet selv; for
han har modtaget velsignelsen og er af Gud kaldet til at
være en patriark; han er indsat til biskop og herre for at
styre Guds kirke, dertil også sin faders hus, og det er sket
ved Guds ord og hans faders, Isaks, velsignelse. Har man
nu grundvolden, skal man se efter, om drømmen også
stemmer med denne grund eller ikke; man skal se, om det
er strå eller guld, der bygges på grundvolden, som Paulus
siger i 1 Kor 3, 12.
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Ganske på samme måde er grunden også lagt i den
borgerlige regerings embede. Skønt hedningerne ikke har
ordet, så har de dog tingen selv og kaldet, hvorved de er
beskikkede og indsatte i ordentlige embeder i krig og fred.
Indgives der nu en hedensk konge eller anfører en drøm,
som har sin rette betydning, det er, som stemmer overens
med virkeligheden og med hans egne tanker, da skal man
ingenlunde holde denne drøm for forgæves og unyttig.
Derfor skal man meget mere anse Jakobs drøm for
sand, og være vis på, at den må have sin betydning; for der
var jo gået i forvejen et åbenbart kald af Gud, hvorved han
var blevet beskikket og indsat i præstedømmet og førstefødslen, og den rette grundvold er forjættelsen. Men han
er bekymret over, hvordan den hele bygning skal blive opført på grunden og fuldbragt i fremtiden, al den stund der
møder ham så megen modgang, at det ser ud, som om hele
bygningen vil falde omkuld. Da begynder hans hjerte at
vakle og tvivle om den lykkelige fremgang og forjættelsens opfyldelse. Derfor kommer nu Gud og giver ham en
såre klar drøm, der også stemmer skønt overens med den
sag, som var ham forjættet, og der tillige har en sådan be-

641

tydning, som stemmer med grundvolden. Desuden modtog han også et stærkt indtryk deraf, som teksten siger: han
frygtede; det er, han blev henrevet til ærefrygt, da han så,
at drømmen stemte så skønt overens med grundvolden.
Dette er rette og betydningsfulde drømme, der aldrig
sker af uden sin virkning, ligesom ordet selv heller ikke
bliver uden frugt; de indeholder den rette grund og gør et
indtryk på hjertet, der stemmer overens med grundvolden;
dertil kommer da også troen, der rimer sig med begge dele.
Men når det er forgæves, unyttige drømme, sådanne
som de falske profeter roser sig af, da skal man se hen til
reglen, om vel også dit hjerte er blevet forskrækket og bevæget derved; og kan Satan end udrette og tilvejebringe et
sådant indtryk, så skal du dernæst sammenholde drømmen
med ordet. Drømmer du noget andet, end ordet går ud på,
skal du vide, at drømmen er falsk og opdigtet. Men denne
drøm, som Jakob havde, stemmer såre skønt overens med
det guddommelige ord, som han hører komme ned fra
himlen: jeg er Herren osv.
Derfor farer de ugudelige vild i sin udlægning og mening om drømme, ligesom de tager groft fejl, når de skal
udlægge tegn og undere; for de giver ikke agt på ordet, ja,
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de har intet ord. Sådan gik det med gendøberne i Münster,
der havde set en bue i skyerne og en blodig hånd derhos;
dette udtydede de for sig, som et tegn på sejr for dem, da
det dog var en trussel for dem om undergang, som også
udfaldet viste. Men de fejlede i udlæggelsen, fordi de ikke
agtede på grundvolden og kaldet; for de havde intet ord
om og ingen myndighed til at føre sværdet, da de ikke var
regenter efter guddommelig ordning og kaldelse. Var noget sådant sket med tegn, undere eller drømme i Alexanders eller Julius Cæsars regering, så havde man let kunnet
udlægge det, fordi de havde Guds ord og beskikkelse. Sådan er også de verdslige drømme falske og forgæves, når
de er uvisse og uden grundvold, det er, når personen ikke
er en offentlig bekræftet eller sidder i et guddommeligt
embede, og når de ikke frembringer noget indtryk eller
ikke kan udtydes rettelig efter reglen.
Men de drømme, som angår kirken eller religionen,
der har ordet, den rette grund og regel, de er sikrere, ligesom en kristen især forlader sig på, at han er døbt. Når nu
drømmen stemmer overens med grundvolden, så den tjener til de gudfrygtiges styrkelse og de ugudeliges skræk,
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en sådan drøm kan man uden fare antage. For sådan styrkes også Jakob ved denne drøm, der går ud på det samme
som hans velsignelse. Han véd, at han er velsignet, og at
Gud vil være hans fader, hans beskyttelse og beskærmelse,
som forjættelsens ord lyder; men da hans hjerte er bekymret og forskrækket af frygt for hans broder, der hemmelig
efterstræber ham og har truet med at dræbe ham, åbenbarer
Herren sig for ham i denne hans store sorg og taler med
ham i drømme. Denne drøm stemmer overens med det,
som var ham forjættet, og kan rettelig udtydes efter reglen;
for den samme herre taler med ham og taler det samme,
som han forhen havde hørt i velsignelsen. Det er den
samme herre, det samme ord, som han havde hørt i sin faders hus.
Men den samtale, som Jakob havde med Gud, er langt
herligere end den, som han havde haft med sin fader. Da
han derfor vågner af sin søvn, forundrer han sig og siger:
jeg havde tænkt, at Herren alene var i min faders hus; derfor har jeg hidtil hørt Guds ord i min faders menighed; men
jeg finder Gud også på dette sted. For netop den samme
herre, som jeg har hørt prises og forkyndes i min faders
hus, taler også her med mig. Ja, denne samtale er langt
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herligere, så det lader til, at Guds hus meget mere er på
dette sted end i min faders hus; og dog lå dette sted midt
blandt fjenderne.
Sådan lærer Jakob, at Guds kirke også er midt iblandt
fjenderne, som der står i Sl 110, 2: hersk midt iblandt dine
fjender! Det er sandelig herligt. For der skal Guds menighed være, hvor vi mener, der er utallig mange djævle, ligesom det sted, hvor Jakob sov, er nærved Jerusalem, hvor
kana’anæerne og Djævelens magt herskede, så man ikke
skulle have troet noget mindre, end at Guds hus havde været der. Og Jakob tænkte blot: kunne jeg kun én nat blive
sikker og uskadt her, så vil jeg være tilfreds dermed; i morgen tidlig vil jeg stå op og flygte videre. Han kunne ikke
tro andet, end at han der sov midt iblandt fjenderne, hvor
denne verdens fyrste og Gud herskede. Men se: sandelig,
Herren er på dette sted, siger han, og jeg vidste det ikke.
For jeg mente, at der ingen Gud var uden for min fader
Isaks hus, hvor han er præst, og hvor velsignelsen blev mig
givet; men jeg ser nu for vist og erfarer, at Gud underfuldt
opfylder sin forjættelse: dette land vil jeg give dig. Og nu
forstår jeg, at jeg skal blive dette lands herre, hvorpå jeg
nu ligger, hvilket jeg aldrig havde kunnet tænke eller håbe
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i min store skræk og sorg. På denne måde trøster Gud rigelig Jakob ved denne drøm, og Jakob styrkes sådan underfuldt, idet han i forvejen er blevet forfærdet og stærkt
bevæget ved denne drøm, der havde sin rigtige udtydning
efter reglen og stemte overens med virkeligheden. Derfor
var det en rigtig, sand drøm.
Man tvister også om stedet Betel, hvor det vel kan have
ligget, eftersom det oftere omtales i profeterne og hele Den
Hellige Skrift, især hos Hoseas, som Hos 12, 5: han fandt
ham i Betel. Og sidenhen holdt Israels folk stedse dette
sted højt og i ære, så også Jeroboam, der var en såre klog
og forstandig mand, udvalgte dette sted til at opstille en
guldkalv på hen ved Jerusalem, ligesom han opstillede den
anden i Dan mod nord, 1 Kong 12, 28-29. For disse to guder eller afguder opfandt og opstillede kongen efter sin
fornufts kloge råd på de to yderste punkter i landet; dertil
kom da sidenhen også kalvene i Samaria. Men Betel lå på
den yderste grænse af Israels rige, i Efraim; og templet i
Jerusalem, som blev bygget af Salomo, var tolv mærkesten
fra Betel, det er knap 20 km. Derfor tænkte Jeroboam listigt sådan: jeg vil oprette afgudsdyrkelse på to steder, for
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at folket i mit rige på begge steder kan have en vis gudsdyrkelse og et bestemt sted, for at det kan holde sig inden
for landet.
En sådan stor forargelse får han i stand og gør det på
et sådant belejligt sted, nær ved Jerusalem, hvorhen folkets
masse ofte løb og gav både Guds ord og hans tempel en
god dag, skønt også mange blandt israelitterne foragtede
det. Men profeterne lå uafladelig i fejde med disse afgudsdyrkere, indtil landet blev ganske ødelagt og ødelagt. Søg
ikke Betel, og kom ikke til Gilgal, råbte profeterne Hos 4,
15, Am 5, 5.; gå ikke op til Bet-Aven (sådan kaldte de Betel); for der søgte de særlige gudsdyrkelser, ofre, røgelser,
bøn og påkaldelse, blot for at templet og gudstjenesten i
Jerusalem måtte blive foragtet, om hvilken Gud havde
sagt: dette hus har jeg helliget og udvalgt osv. 2 Krøn 7,
16.
Men dette deres afguderi forsvarede de med et underfuldt skin af hellighed; for de vidste højt at prale af, at patriarken Jakob på dette sted havde fået en sådan herlig
åbenbarelse; her så han stigen; her talte Gud med Jakob,
og ikke i Jerusalem. Derfor talte profeterne, især Hoseas,
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heftig derimod og fordømte dette afguderi. Men de udrettede intet dermed, ligesom heller ikke vi kan udrette meget
hos modstanderne. Når vi så ofte og klart indprente folk
læren om troen, at den alene retfærdiggør, så foreholder
også modstanderne os sit Bet-Aven, sin kirke, fædrenes
anseelse, hvilket sandelig ikke er nogen ringe anfægtelse,
ved hvilken mange folk drages bort fra den rette erkendelse og beskæftigelse med evangeliet.
Men Betel betyder Guds hus; her bor Gud. Denne
store, herlige titel og dette prægtige navn bevægede folket
over al måde meget, så de sagde: du ser, at dette visselig
er sandt, som også Moses bevidner; dette sted er det rette
Betel og Guds hus; Jerusalem er ikke det rette sted til gudstjenesten; for her åbenbarede Gud sig og talte med Jakob.
Derfor skal man også tilbede ham her, ligesom Jakob tilbad ham og gjorde et løfte, at han ville indstifte en gudstjeneste her og give Gud tiende. Dette var en stor forargelse, hvorover profeterne og især Hoseas, klager bitterlig.
I pavedømmet har vi intet, som har et sådant prægtigt skin.
Men næsten alle de, som har udlagt denne bog, er imod
denne opfattelse, idet de siger, at dette sted Betel skal være
Jerusalem og templet selv. Sådan vil de også om Moria
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bjerg, hvorom ovenfor er talt, sige, at det skal være det
samme sted som Betel, hvor Sem og de andre fædre tilbad
og ofrede, og hvor sidenhen også templet blev bygget, sådan at Betel allerede før patriarken Jakob skal have været
et Guds hus, hvor fædrene tilbad og ofrede og hvor Abraham havde villet ofre sin søn Isak, hvorfor der ingen tvivl
er om, at dette sted var forordnet til, at menigheden der
skulle komme sammen til gudstjeneste. Men at dette sted
skal have været byen Jerusalem selv, vil de ikke let få mig
til at tro; for historien og profeterne vidne, at dette sted lå
uden for Jerusalem, henved tolv mærkesten fra byen. Lyra
angiver to vers, hvori otte navne på byen Jerusalem indeholdes, der lyde sådan:
Solymo, Luza, Bethel, Hierosolyma, Hiebus, Helia,
Urbs sacra Ierusalem dicitur atque Salem.
Men jeg tvivler endnu angående de to navne Luz og
Betel, og dette er min mening om denne sag: forandringerne på byers navne er underlige eg mangfoldige, og hvis
deres mening er sand, som giver byen Jerusalem dette
navn, så vil jeg vistnok indrømme, at denne by en tidlang
kan have heddet Betel, men dog sådan, at den ikke beholdt
dette navn, men det blev tillagt byen Jerusalem, eller også
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har det ikke været et egennavn for den, men kun et fællesnavn. For beskrivelsen af disse byer hos Josva kap. 8, 1. 9
stride derimod, som viser, at Ai og Betel var byer lige ved
Jerusalem, hvis ellers denne by Betel stod ligetil Josvas
tid, og det synes, at den har været en ringe landsby lige
ved byen Ai, ligesom der ovenfor (kap. 11, 8.) blev sagt,
at Abraham lejrede sig mellem Betel og Ai.
Kaldte nu Jakob byen Jerusalem Betel, så gjorde han
det på den måde, at det skulle være et fællesnavn (”Guds
hus”) og ikke et egennavn. Som om han ville sige: her bor
Gud. Ellers kan jeg ikke rime de andres mening sammen
med profeterne. Beretningen i dommernes og Josvas bøger stemmer også overens dermed, at Moria bjerg var et
sted i Betel, som også rimer sig med Jakobs ord: sandelig,
her bor Gud. Ellers er det vist at byernes navne forandres
ofte og på forunderlige måder.
Men nok herom. Jeg vil også gerne tænke mig det sådan, at dette sted var bjerget Golgata. Og er end disse tanker ikke ganske sikre, så er de dog gudelige; for på dette
sted blundede Herren selv. Og man siger, at det også var
på det samme sted, at det træ stod, af hvis frugter det var
Adam og Eva forbudt at spise. Derfor ville Gud, at Kristus
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skulle korsfæstes og dø der, og det sted, hvor Jakob så stigen, skal være netop det samme sted, hvor Kristus, den
rette Jakob, hvilede i graven og opstod, og hvor englene
fór ned og op. Sådan skulle dette sted kunne kaldes det
rette og sande Betel. Men dette er kun et gæt; og skulle
disse tanker end ikke være sande, så er det dog uden al fare
at have dem, og det er heller ingen fare derved, om vi så
slet ikke har bestemte navne på stederne. Jerusalem og Betel lå på Abrahams og Josvas tid 20 km fra hinanden; om
nu de egentlige navne er gåede over til fællesnavne eller
ikke, ligger der ringe magt på. De otte navne, som Lyra
opregner, betyder alle det samme; for der blev Herren set
i en sådan skikkelse, hvori man kunne mærke hans fred.
Men dette vil vi overlade til de sprogkyndige; os er det
nok at vide, at Jakob her styrkes i troen på den guddommelige forjættelse, at han så den samme herre og Gud,
hørte det samme ord, ja i søvne så den samme kirke og
menighed, som han havde set hjemme i sin faders hus,
skønt han her er alene, og ingen anden er der, end han selv,
for at vi skal lære, at Guds kirke er der, hvor ordet læres
og høres, det være så midt i Tyrkiet eller i pavedømmet
eller i selve Helvede. For Guds ord er det, som gør kirken.
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Det er herre over alle steder; hvor det blot høres, hvor dåben, alterets sakramente og absolutionen rækkes, skal du
være vis på, slutte og sige: her er visselig Guds hus; her
står himlen åben. Men ligesom ordet ikke er bundet til noget bestemt sted, sådan er heller ikke kirken bundet til noget enkelt sted. Man skal ikke sige: paven er i Rom, derfor
er også kirken der; men hvor Gud taler, hvor Jakobs stige
er, hvor englene stiger op og ned, der er kirken, der åbnes
Himmerige.
v17. Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted
frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens
port!«

Dette er en såre underlig tale, hvis lige ikke findes i hele
Den Hellige Skrift, hverken i det Gamle eller Nye Testamente. For dette sted kaldes Guds hus og Himlens port,
hvilket navn kun forekommer på dette sted alene og på intet andet. Og det er intet andet end at kalde det Himmerige
og Himlen selv. For Guds hus er et sådant sted, hvor Gud
bor. Men hvor bor Gud? Er det ikke sandt, at han bor i
himlen? Derfor sætter han himlen til jorden og jorden til
himlen og sammenbinder sådan disse to. Han sætter den
himmelske bolig og Guds rige på dette sted og siger: her
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er Himmerige, her er himlens port, hvor vejen går til himlen, og hvor man går ud af Guds hus. For han skelner mellem himlen og jord, det er, mellem det nærværende og
kommende liv; for han forjætter sig selv efter dette liv det
evige liv og Himmerige, som tager sin begyndelse i dette
nærværende liv. Ja, Jakob fornemmer, at han allerede nu
er i Himmerige og lever deri. Derfor har profeterne af
denne tale uden tvivl hentet såre mange herlige åbenbarelser. Deraf er de spådomme i profeten Daniel kommet og
på andre steder, hvor Jerusalem sammenlignes med Himmerige. For sådan står der i Dan 8, 10: det voksede indtil
himlens hær, og det kastede til jorden nogle af hæren og
af stjernerne og nedtrådte dem. Der betegnes intet andet
end kirken og lærerne og tilhørerne i den.
Sådan beskrives her den sande kirke, hvor den er, og
hvad den er. For hvor Gud bor, der er kirken, og intet andet
sted. For kirken er Guds hus og himlens port, hvor indgangen er til det evige liv, og hvor man går fra dette timelige
liv til det evige liv; men hvor Gud ikke har talt eller boet,
der har der heller aldrig været nogen kirke.
Vi har nu til dags en heftig strid med de fordømte papister angående kirken, hvis navn og titel de med stor trods
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tillægger sig og roser sig højt af, at hos dem er kirken og
det i deres lære og ceremonier. Nu bekender vi vistnok, at
der hos dem er en kirke; for de har jo dåben, absolutionen,
evangeliets tekst, og der er også mange gudfrygtige folk
iblandt dem; men når de vil have det tilføjet, at paven og
deres store kirkestads skal være kirken, da vil vi ingenlunde indrømme dem det, og forholder dem denne tekst,
som er imod dem. Guds hus og Guds kirke er ét og det
samme, som Kristus siger i Joh 14, 23: om nogen elsker
mig, skal han holde mit ord, og min fader skal elske ham,
og vi skal komme til ham og fæste bolig hos ham. Guds ord
må være der, og det må man elske; for Gud fæster ikke
bolig hos os, medmindre vi har hans ord. Skal kirken være
Guds hus, så må den også have Guds ord, og Gud alene
må være husfaren i dette Guds hus.
Men vi gå ikke ind på denne tilføjelse af papisterne,
som skriger: I har fra os fået nøglerne, alterets sakramente,
kaldet og embedet, som jo er de rette tegn, hvorpå man
erkender den rette kirke; men der mangler jer endnu ét
stykke, nemlig at I ikke vil holde og erkende paven og
hans kardinaler for kirken. Derom kæmper nu vi og papisterne. Vi vil ikke vide af fjenden ved siden af husfaren;

654

for Kristus og Satan kan ikke sammen regere et hus; for
hvad overensstemmelse er der mellem Kristus og Belial?
2 Kor 6, 15. Skulle vi hædre paven, så må vi fornægte Kristus; for han tåler ikke, at Satan regerer i hans hus. Vil vi
have en kirke, så må den ikke besmittes og mænges med
nogen djævlelære. Men de papistiske menneskesætninger
er ugudelige og stik imod Guds ord, og for dette ords skyld
alene er det, at Gud vil feste bolig hos os. Derfor skal man
fly sådanne menneskesætninger og vogte sig for dem; for
Belial og Kristus kan ikke være herrer og husfædre i
samme hus.
Derfor skal man flittig mærke denne tekst og flere andre sådanne for deraf at lære, at paven og hans tilhængere
ikke er kirken. Men forekaster man os: De har jo dog dåben, Herrens nadver osv., da svarer jeg derpå sådan: De,
som har det rene ord og dåben, henhører til os og til den
sande kirke; men de som har menneskesætningernes kirkestads derhos, de er ikke kirken. Om de end har dåben og
evangeliets tekst, så har de den dog forgæves. For Kristus
stemmer ikke overens med Belial. For sengen er for knap,
så den ene må falde ud, og tæppet er for kort, det kan ikke
bedække dem begge, som der står i Es 28, 20: sengen er
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så kort, at man ikke kan strække sig ud, og dækket er for
smalt, når man vil dække sig dermed.
Men nu tragter de ene og alene efter at indføre ved siden deraf sine grueligheder og forsvare dem. Derfor skal
man altid foreholde dem det, som står i 1 Kong 18, 21,
hvor Elias siger: »Hvor længe vil I halte til begge sider?
Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham; hvis det er
Ba'al, så følg ham!«. Herren og Ba’al stemmer ikke
overens, hvilke dog Akab prøvede på at forlige og få til at
stemme sammen; han ville tjene Gud med det rene ord, og
ville dog alligevel også blande menneskesætninger med
ind. Men nu kan to ting, som er stik modsatte, ikke bestå
sammen; men den ene ophæver altid den anden.
Derfor siger nu Jakob sådan: dette sted, hvor jeg har
sovet, er Guds hus og kirke. Her har Gud selv oprejst en
prædikestol, og han er den første, som prædiker om efterkommerne og om, at kirken bestandig skal bestå uden afbrydelse; men Jakob, med sine efterkommere endnu i sine
lænder, og englene i himlen, de er tilhørerne. For når der
kun er én eneste person, som hører ordet, samt englene,
som tillige er derhos, da er det allerede nok. Men han be-
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skriver såre prægtig denne kirkes herlighed, nemlig at porten og indgangen til himlen er der. For sådan fører og regerer Gud os, at altid himlens dør står åben her på jorden,
hvor han taler med os. Dette er sandelig en stor, herlig
trøst; når vi kun hører ordet og døbes, da går vi ind til det
evige liv.
Men hvor finder man dette sted? Svar: her på jorden,
hvor stigen står, der når op til himlen, på hvilken englene
farer ned og atter stiger op, mens Jakob sover. Det er et
legemligt sted; men man stiger op i himlen uden stiger af
noget jordisk stof, uden vinger og fjer. Troen siger: jeg går
hen til det sted, hvor ordet læres, hvor nadveren og dåben
rækkes, og alt, som sker der i mit påsyn, på det legemlige
sted, er idel himmelske, guddommelige gerninger og ord;
stedet er ikke alene jord eller land, men noget langt større
og herligere, nemlig Guds rige og himlens port. Her går
vejen til stjernerne, som digteren siger. Du behøver ikke at
løbe til Jakob eller gemme dig i en krog eller gå i kloster.
Vogt dig, søg ingen ny og tåbelig indgang til himlen; men
se i troen hen til det sted, hvor ordet og sakramenterne er;
styr din gang derhen, hvor ordet lyder og sakramenterne
forvaltes, og skriv der det navn: Guds port. Dette ske nu
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enten i kirken og menighedens forsamling eller i kammeret, når vi trøster og oprejser de syge, eller når vi absolverer den, som sidder til bords med os; her er himlens port.
Som Kristus siger i Matt 18, 20: hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg midt iblandt dem. Dér er Guds
hus og himlens port over hele verden, hvor kun ordet og
sakramenterne læres purt og rent.
Men det ydre sted skal vi ikke betragte alene med legemlige øjne, sådan som de ufornuftige dyr plejer; heller
ikke skal vi mene, at ordet kun er en tom lyd, der kun i det
ydre klinger i ørene. Vistnok er det en menneskelig
stemme og den, der taler ordet, er også et menneske; kirken er bygget af sten og træ, og når man ikke kommer sammen i den, så er den ikke Guds tempel eller kirke, medmindre man ville tillægge den dette navn i relativ betydning.
Men når man prædiker, rækker sakramenterne, ordinerer
og bekræfter kirkens tjenere til læreembedet i den, da skal
du sige: her er Guds hus og himlens port; for Gud selv taler
der, som Peter siger i 1 Pet 4, 11: Den, der taler, skal tale
med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft,
Gud giver.
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Men vore hjerters blindhed og uforstand ligger os for
øjet som en tyk sky, så vi ikke kan se denne store herlighed. Det er sandelig en stor herlighed og majestæt, når
man siger: det er Guds ord. Jeg hører et menneskes
stemme, jeg ser menneskelige gebærder; brødet og vinen i
nadveren er legemlige ting; ved kirkens tjeneres ordination lægger mennesker, som er kød og blod, hænderne på
dem; i dåben er vandet vand; sådan og ikke anderledes
dømmer kødet om alle disse ting. Men hvis du med åndelige øjne betragter dette, som kommer dertil, nemlig hvis
ord det er, som tales og høres der, at det ikke er et menneskes ord (for er det et menneskes ord, så taler Djævelen
det), men Guds ord, da forstår du, at det er Guds hus og
himlens port. Huset af træ eller jorden selv fortjener ikke
dette navn; men det land eller sted, hvor man hører Guds
ord lyde, er Guds land, ikke som skaber, men som den, der
styrer sin kirke og fører sine hellige sådan, at de kan indgå
i Himmerige. Sådan er også det vand, der i dåben øses og
gydes over barnet, vand ikke af skaberen men af frelseren.
Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, som strider
mod troen, Rom 7, 23. For jeg véd vel, at dette er sandt,
og dog kan jeg ikke gribe det med ret fast og fuld tillid;
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jeg kan ikke tro så fast og stærkt, som jeg gerne ville. Sådan er det fat med mig. Ja, end ikke englene selv kan fatte
og tilstrækkelig gennemskue, hvilken stor ting det er,
hvorom der her handles og tales, så de ikke kan blive
mætte af at betragte det. Men jeg ønsker, at jeg kunne gribe
det så fast, som jeg gerne ville. Men det kan heller ikke
ske; for kød og blod, dertil den tunge byrde synden, som
omgiver os, kæmper altid derimod, om hvilken synd der i
Hebr 12, 1 står, at den let besnærer os; den undertrykker
ånden, som gerne vil fatte dette og øse det så rigelig, at
den kunne beruses deraf; men den må lade sig nøje med
en lille smule, så tungen alene kvæges og forfriskes.
Men imidlertid må vi vænne os til at gøre den tilføjelse
dertil, som Jakob og himlens engle på dette sted gør; for
kødet vender øjnene alene hen til vandet, brødet og vinen
og jorden, som Jakob sov på. Men ånden skal se vandet fra
Gud, Guds hånd og ord og Gud i vandet. Kødet ser så
skarpt, at det dømmer, vandet er vand, og udelukker Gud,
som nadverfornægterne og gendøberne gør. Derfor skal
man lære, tværtimod kødets betragtning, at det ikke er noget simpelt ord eller nogen tom lyd, som kun klinger i
ørerne, men at det er et ord af himlens og jordens skaber.
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Sådan er håndspålæggelsen ikke nogen menneskesætning,
men Gud indsætter og ordinerer kirkens tjenere, og det er
ikke præsten, der absolverer dig, men kirkens tjeners hånd
og mund er Guds mund og hånd.
Derfor skal vi erkende og højagte denne Guds underlige ære og herlighed, hvori han åbenbarer sig for os i sin
kirke. For kirken er ikke et sådant hus, hvori han skaber,
ligesom han i begyndelsen skabte alt af intet, men hvori
han taler med os, bor hos os, nærer og forsørger os, enten
vi sover eller våger. Men hvor mange er der vel, som tror
det? Det er en sand ting og et stort ord, hvoraf englene i
himlen har sin lyst og glæde, og når de hører det, bliver de
glade derover på grund af denne erkendelse af kirken, og
kan ikke blive mætte af at betragte det og forundre sig derover. For kirken indeslutter Gud, der vandrer med os og
bor hos os, sådan at han levendegør os, bevarer og frelser
os, og ved dette nære samfund bevirker han, at Guds hus
og himlens port er i dette liv.
Dette er sandelig uendelige og underfulde ting; derfor
skal vi lære at ophøje kirkens ære og herlighed efter fortjeneste og holde den højt og i ære. Vi skal ikke agte den
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ringe, skal heller ikke sætte kirkens rette værdighed i sådanne tåbelige, skændige ting, som ikke er noget værd, sådan som de kirkerøvere papisterne plejer at gøre, som indbilder sig, at kirken er en ydre forsamling, der består i mad,
drikke, klædedragt, osv., skønt også vor kirke har mange
legemlige og ydre ting, såsom brød, vand, jord, osv. Men
der er en stor forskel mellem de ting, som papisterne praler
af, og de legemlige ting, som vi har. For deres er antaget
og bruges imod Guds vilje, ikke Gud til ære eller efter
Guds ord. Derfor er deres kirke kun et forgæves hykleri og
en tom indbildning. Den er et falsk skin. Derimod er det
en såre stor ting, at Jakob så rent ud siger, at der er Guds
hus, hvor Gud bor hos os, hvor vi er husfolket, ja, hans
sønner og døtre og han vor fader, som taler med os, omgås
med os og i det fortroligste forhold bevirker, at kirken er
himlens port. For derfor bor han hos os, for at vi skal indgå
i Himmerige, og, hvad der er det allerlifligste, han er først
kommet og har åbenbaret sig på stigen, stiger ned, har omgang med os og taler og virker i os.
Sådan tilvejebringes og oprettes nu kirken blandt folk,
når Gud bor hos mennesker, så at der må være en himlens
port, og for at vi kan gå over fra dette jordiske liv til det
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evige og himmelske. Hvem kan nu tilstrækkelig forundre
sig derover og begribe dette, at Gud bor hos mennesker?
Ja, dette er det evige Jerusalem, som farer ned fra Gud i
himlen og har Guds klarhed, som der står i Åb 21, 2.
Og dette er den rette og egentlige beskrivelse af kirken, hvad den er efter sit væsen, nemlig at man siger: kirken er et sådant sted eller folk, hvor Gud bor, fordi han vil
bevirke, at vi kan indgå i Himmerige; for den er himlens
port. Og deraf følger der såre skønt, at i kirken intet skal
ses eller høres, uden hvad Gud gør, som Peter siger i 1 Pet
4, 11: Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der
tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver. Men er jeg uvis
på ordet eller den guddommelige kraft, så skal jeg tie
stille; så ofte derimod, som jeg forretter mit embede, det
er døber eller absolverer, skal jeg være vis på, at min gerning ikke er min, men Guds, som virker gennem mig. Dåben er en Guds gerning; for den er ikke min, skønt jeg låner hånd og mund dertil som redskaber. Når jeg sådan absolverer dig eller kalder dig til det kirkelige embede og
lægger hænderne på dig, skal du ikke tvivle på, at det sker
ved den kraft, Gud giver, som Peter siger. Dette er den
rette, fuldkomne beskrivelse af kirken, nemlig at den er
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Guds bolig på jorden; ikke som om vi skulle forblive på
jorden, men derfor rækkes sakramenterne, derfor prædikes
ordet, for at vi skal ledes hen til Himmerige og gennem
kirken indgå i himlen.
Det så Jakob, og hans efterkommere så det, og vi ser
det også, og alle, som nu er kirken eller efter os skal blive
kirken, nemlig at den er Guds hus, som fører os fra jorden
ind i himlen. Og kirken har sin plads i templet, i skolen, i
huset, i sovekammeret. Hvor to eller tre kommer sammen
i Kristi navn, der bor Gud, Matt 18, 20.; ja, når én person
taler med sig selv og betragter Guds ord, da er Gud og
englene derhos og virker og taler så, at der står døren til
himlen åben.
Derimod bor Gud ikke i menneskesætningerne; for der
taler han ikke. For man må altid se hen til, at Jakob hører
Gud tale og virke. Det er de rette gerninger, som hører
hjemme i kirken, og som fører os til Himmerige. Men den
pavelige kirke er ikke Himmerige; for den tragter kun efter
guld, sølv og denne verdens riger og kroner. Det er dens
nøgler: hvad du binder på jorden, det er, når du afsætter
konger og med vold indtager riger osv. Det er den rette vej
til Helvede. Lad os derfor med patriarken Jakob høre, ikke

664

pavens eller menneskesætningers røst, men Guds ord. For
hvor han taler, der står vejen og porten til himlen åben.
v18. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som
hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.

Det hebraiske ord mazebah, på latin in statuam, in erectionem, han oprejste stenen, er det samme ord, som også
står i Sl 2, 2, hvor vi læser: jordens konger rejser sig. Han
oprejste stenen, så den stod og ikke længere lå, ligesom jo
et alter eller en søjle plejer at stå. Men om Jakob sov i byen
Luz eller uden for den på marken, kan jeg ikke med vished
sige. Nogle påstår, at han sov på marken, andre, at han lå
i byen Luz, og det synes, som om teksten går ud derpå.
Men Betel kaldes det sted, som ovenfor kaldes Moria,
og det havde fra begyndelsen dette navn, Guds hus. Derfor
er det vel troligt, at det ofte er blevet ødelagt af Djævelen
og atter opbygget. For mellem Gud og Djævelen er altid
en bestandig krig; nu styrter Gud Djævelen og driver ham
bort, så kommer Djævelen igen, og efter at have forfalsket
læren sætter han en morderkule i kirkens sted og besmitter
det sted, hvor Guds tempel er. På Davids tid besad jebusitteren Aravna dette sted og havde på det bygget en tærske-
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plads til at male hvede på, hvilket skete sådan på Djævelens tilskyndelse af had og foragt for dette sted, ligesom
han også forhen ofte havde besmittet det. Men David tilkøbte sig stedet efter den store pest, som kom over folket,
og byggede der et tempel eller alter og ofrede til Herren,
fordi han var blevet bønhørt, som der står i 2 Sam 24, 21.;
for jeg mener, at det var dette sted, hvor Jakob havde sovet; og Gud elskede særlig dette sted for fædrenes skyld,
for Sems skyld, som havde prædiket og gjort undere der,
og også for de andres skyld før og efter Sem, som Abraham, Isak, Jakob, og Kristus selv.
Men Djævelen er en stolt, hovmodig ånd; derfor tager
han gerne i besiddelse de hellige og rene steder, sådanne
som dette var. Dette bevidner også Jakobs ord, idet han
siger: det må være et helligt sted. Som om han ville sige:
Moria er et helligt sted for Guds skyld, som er herlig og
hellig; han havde og har endnu sin gudstjeneste på dette
sted. Og af den grund kaldte han dette sted Betel, som forhen kaldtes Moria, fordi Gud åbenbarede sig der.
Men imidlertid, mens Jakob bor i Egypten med sit hus,
og sidenhen gennem hele dommertiden havde hednin-
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gerne og Djævelen dette sted i besiddelse, indtil David atter renser det og Salomo bygger templet der. Dog kunne
det vel være, at just det sted, hvor Jakob lå og sov, var
blevet ganske og aldeles ødelagt, siden Hoseas og dommernes bog klart vise, at byen Betel lå tolv mærkesten fra
Jerusalem. Var nu Moria det sted, hvor Jakob sov, så har
det mistet sit navn, og det var da sidenhen et andet sted,
som blev kaldt Betel. Dog forstår jeg ordet Betel sådan, at
det er et fællesnavn, et nomen appellativum, på vort sprog:
her bor Gud.
Men hvorfra fik han den olie, som han overøste stenen
med? Svar: hvis der var en by der, sådan som teksten antyder, så kunne han let finde folk, af hvem han kunne købe
den. Men derved, at han øste olie på den, ville han ikke
antyde andet, end at han bestemte og viede stedet til herefter at være Guds hus og bolig, fordi Herren der selv
havde talt, og englene havde været hans tilhørere. Men
fordi der ingen mennesker var til stede, som havde kunnet
høre og erindre det, så tænkte han, at han ville, når han
kom tilbage fra Mesopotamien, bygge en kirke eller et alter der og forherlige og prise denne Guds herlige og høje
åbenbarelse. Olien betegner en salvelse og indvielse; med
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den salvede man konger og præster, ligeledes også redskaber og klæder, for derved at afsondre dem fra verdsligt
brug og indvie dem til helligt brug. Deraf er det kommet,
at vore aber i pavedømmet også bruge olie, men uden
Guds ord. Jakob derimod udvalgte ikke på egen hånd dette
sted, men kom tilfældigvis derhen og hørte der Guds ord.
Sådan blev stedet indviet af Gud selv, hvem det behagede sådan, at han ville bo der. Derfor udråber nu Jakob,
at dette sted er helligt. Og for at efterlade efterkommerne
sit vidnesbyrd derom, gyder han olie på stenen og lover, at
han vil indvie stedet til et Guds hus, når han lykkelig kommer tilbage fra sin pilgrimsvandring. Han blev ikke bevæget dertil ved egen indskydelse, heller ikke ved menneskers bestemmelse og råd, men fordi han frygtede der, det
er, tjente Gud på det hellige sted, på grund af det Herrens
ord, som han der havde hørt. Allegorien eller den hemmelighedsfulde udtydning om den åndelige indvielse vil jeg
lade stå.
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v20-22. Så aflagde Jakob et løfte: »Hvis Gud er med mig og
bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og
hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal
Herren være min Gud; stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg
give dig tiende af.«

Det sidste stykke i dette kapitel handler om det løfte, som
Jakob gjorde, hvorom Lyra taler i syv lange og syv brede.
Men for det allerførste spørges der: hvorfor tvivler den
hellige patriark sådan eller taler i al fald som en, der tvivler: hvis Gud vil give mig brød at spise; hvis jeg kommer
igen til min faders hus med fred, osv. For havde han ikke
skullet holde det for ganske vist og sandt, da han havde
modtaget forjættelsen om, at han skulle få alt dette, og at
der herefter ikke skulle mangle ham på noget sådant, da jo
Gud, som har forjættet ham børn og efterkommere, ikke
kan lyve? Skal han nu blive en fader til mange folk, så må
han jo leve; for de, som er døde, kan ikke få børn. Skal han
nu leve, så må han også have dette livs næring og anden
nødtørft. Men hvorfor taler han nu sådan, som om han
tvivlede på alt dette? Desuden er han jo blevet styrket og
bekræftet ved den herlige åbenbarelse, idet Gud gentog
forjættelsen og sagde: jeg vil ikke forlade dig, før jeg har
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fuldkommet det, jeg har sagt dig. Hvoraf kommer da
denne store tvivl efter disse sikre forjættelser af Gud?
Jeg vil lade det fare, som er så såre højt og kunne anføres på dette sted, og vil holde mig til det lave. For ovenfor (§ 52) og på mange andre steder har jeg ofte sagt, at
jeg synes meget godt om, og at det også er os nyttigt og
gavnligt at høre de helliges svagheder; for sådanne eksempler på svaghed hos de hellige er os nødvendigere og bringer os mere trøst, end eksemplerne på den store, herlige
styrke og de andre dyder, som de hellige havde, ligesom
det kun kan hjælpe mig lidt, at David dræbte Goliat, bjørnen og løven.
For i sådanne ridderlige bedrifter kan jeg ikke følge
ham efter; for dette overgår alle mine kræfter og tanker.
For ved sådanne eksempler på store bedrifter prises de hellige for deres kraft og store styrke som tapre helte; men de
kommer ikke os ved; for de er for høje til, at vi skulle nå
dem og efterfølge dem deri. Men når der foreholdes os eksempler på svaghed, synder, skræk og anfægtelse hos de
hellige, sådan som når jeg læser om Davids klager, suk,
skræk og angst, da styrker dette mig over al måde og giver
mig en stor trøst. For da ser jeg, at de ikke gik til grunde
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eller omkom i deres angst og skræk, men at de oprejste og
trøstede sig med de forjættelser, som de havde fået; deraf
slutter jeg, at jeg heller ikke skal fortvivle. For når de ligger i kamp med Helvede og er forfærdede i samvittigheden
og må kæmpe derimod, da er de sådan til sinds, taler også
sådan, som om de slet ingen forjættelse havde, og dog opholdes de til slut ved ordet.
For betragt Paulus, der i 1 Kor 2, 3 siger om sig selv:
jeg var hos jer i skrøbelighed og med frygt og med megen
bæven; ligeledes 2 Kor 7, 5: i det ydre var der strid, i det
indre frygt. Taler du sådan, Paulus? Passer det sig for et
sådant udvalgt redskab, som har den forjættelse, at han
skal bringe Kristi navn for hedningerne? Hvor går du nu
hen, kære Paulus? Til Helvedes fængsel, skræk og fortvivlelse? Hvad skal der blive af os, når du tvivler og næsten
fortvivler om dit sikre kald? Men sådan må det gå, selv
med de største hellige. For de guddommelige forjættelser
gives os ikke på den måde, at de skal gøre os trygge, men
sådan, som Paulus siger i 2 Kor 12, 7: mig er givet en torn
i kødet, nemlig en engel fra Satan, for at han skal slå mig
på munden. Og hvorfor det? Svar: så jeg ikke skal hovmode mig af Guds store gaver, nåde og barmhjertighed.
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Derfor sender Gud sine sådan kamp og anfægtelse og
strid, for at vi fra dag til dag stedse skal forstå og beholde
Guds forjættelser klarere og sikrere, hvilket ikke kan ske,
hvis de hellige altid skulle være i besiddelse af sådan ridderlig styrke; da ville de til slut blive trygge og miste forjættelserne og alt håb. Derfor må de sådan prøves, så de
må beholde troen og håbet og bie på forjættelsen. Og derved forbedres og trøstes vi, når vi ser, at patriarkerne og
profeterne har været os lige, at de er blevet anfægtede med
svaghed og tvivl og kommet derhen, at de næsten har forsaget og har været nær ved at miste troen.
Hvad nyttigere og trøsteligere kan nu foreholdes os
end Peters eksempel? Han gik på vandet for at komme til
Kristus, Matt 14, 29, og i førstningen, da han trådte ud af
skibet, gik han på vandet, som evangelisten siger; han løb
i stærk fart, med et højt mod og en sikker ånd, fordi han
vidste, at Kristus var der, og havde ordet og forjættelsen i
ordet på sin bøn, da han sagde til Herren: hvis det er dig,
da byd mig at komme til dig på vandet, Matt 14, 28. Men
straks der hævede sig en svag vind, faldt hans mod, så han
begyndte at frygte. Hvad nu? Hvor er hans store mod og
ånd henne? Hvorfor tvivler du? Men det behagede den
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herre Kristus, at Peter skulle prøves på denne måde; for
var han ikke blevet prøvet, så var han blevet stolt og opblæst. Men nu er det bedre at prøves, end at blive stolt og
opblæst; for derved beholder man forjættelsen, og sådan
lærer vi at forstå de helliges suk. Sådan i Sl 6, 1: herre,
straf mig ikke i din vrede osv. For David var også en sådan
stor mand, at Gud gav ham det vidnesbyrd i 1 Sam 13, 14:
Herren har fundet sig en mand efter sit hjerte, og dog beder han sådan og kæmper med vantroens og fortvivlelsens
tunge anfægtelser.
Sådan er også vi kaldet og har sådanne forjættelser,
som er langt klarere og herligere end de, som fædrene
havde. Sådan priser Peter denne hellige nåde, når han siger
i 2 Pet 1, 19: vi har det profetiske ord mere stadfæstet, og
I gør vel, når I giver agt derpå, som på et lys, der skinner
på et mørkt sted. Nåden og det evige liv er os forjættet og
tilbudt på en langt herligere måde end dem. For Sønnen er
kommet, og alle forjættelser er opfyldt. Vi hører Sønnen
selv; vi har sakramenterne, absolutionen, og evangeliet
forkyndes os dag og nat og siger: du er hellig, dine synder
er dig forladt, du er salig osv. Men hvad gør vi? Vi skælver
endnu bestandig og bliver liggende i vor svaghed, så længe
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dette liv varer. Men hvorfor opvækkes vi ikke ved patriarkernes eksempel, som troede med en fuldkommet tro?
Svar: de var også svage, ligesom vi, skønt vi har rigere
forjættelser end de. Men så går det, som Guds ord lyder,
der blev sagt til Paulus, 2 Kor 12, 9: min kraft fuldkommes
i skrøbelighed. For ellers kunne Gud ikke opholde og opfylde sin forjættelse i os, hvis han ikke dødede det rå, hovmodige og sikre kød i os.
Just derfor anførtes også ovenfor Isaks og Rebekkas
eksempel, som også frygtede og af frygt måtte sende sin
søn ud i elendigheden, hvilket jo dog var imod de forjættelser og den velsignelse, som var ham givet; men de fristede ikke Gud og turde ikke uden årsag sætte sønnen i
fare, skønt forjættelserne var faste og sikre. For sådan er
jeg også blevet absolveret ved ordet og har brugt alterets
sakramente. Skal jeg da nu derfor sige: jeg vil ikke arbejde, jeg vil sidde ganske ledig; skal jeg leve, så lever jeg
nok alligevel? Det var at friste Gud. Nej, du skal altid
bruge de midler og goder, som Gud af sin nåde har givet
og skænket dig. Du skal regere, arbejde og stræbe for din
næring, for ikke at friste Gud. Du skal ikke give dig ud i
fare, skal ikke gå ud i elven og gå forbi broen, selv om du
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har den forjættelse, at Gud ikke vil forlade dig. For sådan
ville heller ikke Isak og Rebekka friste Herren; men skønt
de har en sikker forjættelse, følger de dog det råd, som Gud
har givet dem; for Gud opfylder sin forjættelse ved visse
midler. Man skal ikke sige som de løse sværmere, der mener, at alt er forudbestemt: er jeg udvalgt, så bliver jeg salig; hvis ikke, så må jeg blive fordømt. Skal jeg dø, så hjælper det mig ikke, om jeg end plejer mit legeme og giver
nøje agt på mit liv; skal jeg blive lærd, så kan jeg vel også
blive det uden bøger osv. Men Gud har ikke givet sin forjættelse på denne måde, som der står i Rom 8, 30: dem,
som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem,
han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han
har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Han vil
ikke uden midler opfylde sin forjættelses endemål, men vil
gøre det ved midler; han har givet os skabningerne; dem
skal de kristne bruge, indtil vi kommer til den guddommelig forjættelses endemål, ligesom også Jakob, der har
mange forjættelser, dog alligevel bruger sted, tid og person
som midler.
Dette siger jeg sådan til et eksempel, hvorved man måske kunne undskylde den hellige patriark, at han nemlig
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ikke fristede Gud. Men jeg vil ikke undskylde ham, lige så
lidt som andre hellige, som om de aldrig havde tvivlet eller
syndet; for det er os et gavnligt og såre trøsteligt eksempel,
langt velbehageligere, end om Samsons eller Davids store
ridderlige bedrifter foreholdes os, om hvilke de ingen forjættelse havde, men hvortil de havde en ridderlig ånd i
troen.
Nu må vi også tale om det løfte, som Jakob gjorde. For
papisterne anfører denne tekst og bruger den imod os, som
revser og forkaster deres klosterløfter. Jakob, siger de,
gjorde et løfte og holdt det; deraf følger, at den, der gør et
løfte, også er skyldig at holde det. Derhos anfører de også
teksten i 4 Mos 30, 3, hvor Moses siger: når en mand lover
Herren et løfte eller sværger en ed, så han med en forpligtelse forpligter sin sjæl, han skal ikke vanhellige sit ord;
han skal gøre efter alt det, som er udgået af hans mund.
Ligeledes 5 Mos 23, 21-22: når du lover Herren din Gud
et løfte, da skal du ikke tøve at holde det; for Herren din
Gud vil bestemt udkræve det af dig, og det skal være dig
til synd; men om du undlader at love, skal det ikke være
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dig til synd. Disse og mange andre sprog og eksempler anfører munkene mod os, for dermed at bekræfte sine løfters
grueligheder.
Men for at kunne gendrive deres grueligheder og vildfarelser, skal man først flittig mærke denne regel, at retfærdiggørelsen, syndernes forladelse, nåde og barmhjertighed er det første og den rette hjørnesten; dette kommer
ene og alene af nåde og kan ingenlunde fortjenes ved gerninger. Denne regel skal vi altid have for øje, at vi hverken
bliver retfærdige ved gerninger eller ved loven, men uden
fortjeneste, sådan at Guds nåde går foran alle vore gerninger og vor fortjeneste, som der står i Es 65, 1: jeg blev
fundet af dem, som ikke ledte efter mig. Dette skal være
hjørnestenen, og Gud skal være begyndelsen til vor salighed, han som åbenbarer sig for os, for at vi kunne lære at
erkende ham. Dette er hovedstykket og den grund, som foreholdes os i hele Den Hellige Skrift.
Det allerførste er Guds ord selv, ligesom også skabningen er det prædikede ord, ved hvilket alle hedninger
skal erkende Gud, som Paulus siger i Rom 1, 19 ff. Der må
være noget, enten det nu er ordet, eller en eller anden gerning, som går i forvejen og bevæger os, og denne første
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bevægelse må komme fra Gud, det er vist. Først bliver personen Gud velbehagelig. Ja, siger jeg, den bliver velbehagelig ved den nåde, som gør retfærdig, og ved Helligåndens gave, hvorved mennesket erkender Gud for at være
en sådan frelser. Dette er ret den første nåde, hvorved vi
ikke gør noget, men der gøres noget med os: Vi hører, at
Gud taler sit ord, og fornemmer, at han virker i os ved det
mundtlige ord og sakramenterne, hvorved han vækker den
erkendelse i os, at vi lærer at erkende ham.
Er nu dette sådan, hvilket visselig er det første, så følger slutningen deraf, nemlig, at de gode gerninger umulig
kan være andet end en taksigelse, hvorved Gud prises, det
være nu hvad for gerninger, det vil, enten almisser eller
løfter eller lidelse eller døden selv; alt dette skal man henregne til takofre. For vi kan ikke give Gud noget, kan heller ikke fortjene eller bevirke, at vore personer blive retfærdige. Men nu er klosterløfterne rent ydre gerninger; for
jeg og alle munke lover Gud kyskhed, armod osv. Men
hvorfor gør vi det? Svar: for derved at fortjene syndernes
forladelse og blive salige. Derfor er sådanne løfter lige
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imod artiklen om retfærdiggørelsen og de skændigste grueligheder og gudsbespottelser; ja alle klosterløfter er ugudelige og røver Gud hans ære.
For munkene henhører til deres tal, som leder efter
Gud, hvilke Gud forkaster og fordømmer, og imod hvem
han siger i Es 65, 1: jeg blev fundet af dem, som ikke ledte
efter mig. Ligeledes: tag selv jeres ofre og spiser dem; jeg
vil ikke have jeres ofre; jeg bryder mig ikke om jeres løfter: mener du, at jeg vil spise ørnes kød? Sl 50, 13.; og Es
66, 1: hvor er det hus, som I vil bygge mig? Hvor boede
jeg, før jeg gjorde himmel og jord? Men dette har jeg sagt
jer: hør min røst; alt folk i Juda skal høre Herrens ord; mit
ord skal være hos jer, så jeg kan være begyndelsen til jeres
salighed. For jeg er fundet af dem, som ikke ledte efter
mig, så du kan vide, hvad retfærdiggørelse uden fortjeneste eller syndernes forladelse er, hvorved personen bliver
velbehagelig for Gud, ikke for nogen gernings skyld, det
være hvad for gerning det være vil. Sådan anstrenger og
slider jøderne nu til dags sig såre meget for at finde nåde
hos Gud og stille Guds vrede; men de udretter intet dermed. Det er nu vist og sikkert nok.
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Derfor er der nu en stor forskel mellem Jakobs løfte og
klosterløfterne. Det løfte, som Jakob gjorde, er intet løfte
for retfærdiggørelse eller syndernes forladelse; ja, var ikke
personen i forvejen Gud velbehagelig ved syndernes forladelse og et Guds barn, så blev han heller ikke retfærdig
ved løftet, og, hvad der er endnu mere, han ville heller ikke
gøre noget løfte. Løftet gør intet træ, ligesom træets frugt
heller ikke er træet; men løftet er en frugt af troen.
Sådan forkaster og fordømmer vi nu overalt klosterløfterne og alle ofre, også dem, som var foreskrevne i loven og hos Moses. For også om disse siger Gud: jeg vil
ikke have jeres ofre. Og hvorfor det? Svar: I vil anvende
den talefigur hysteron proteron derpå; I vil vende mig det
frem som det første, der er det sidste; I vil søge mig og
forsone mig med jeres offer. Det vil jeg ingenlunde finde
mig i, at I skulle bidrage noget til at forsone mig; men erkend mig for retfærdiggøreren og giveren; da vil jeres gerning behage mig, om den sker mig til taksigelse eller næsten til gavn og et godt eksempel. Men vil I give mig okseeller bukkekød at spise eller noget andet offer, da er det
forgæves og ganske spildt; for jeg vil ikke spise jeres kød;
jeg vil ikke tage imod jeres offer og gudstjeneste, med
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hvilken I søger og vil fortjene, at jeg skal skænke jer min
nåde. For nåden skal være uden fortjeneste og for intet;
ellers er det ikke nåde.
Men derefter vil jeg tage imod jeres gudstjenester, jeres brændoffer og andre ofre, fordi du da ikke ofrer til mig
i den hensigt, at forsone mig dermed, men erkender mig
som gavegiveren og retfærdiggøreren, der giver dig alt af
nåde; da vil jeg tage imod dit offer som en taksigelse og
noget, hvorved jeg prises, som Paulus siger i Rom 1, 21
om hedningerne: Skønt de kendte Gud, så ærede eller takkede de ham ikke som Gud. Gud åbenbarede og gav dem
det; men da de skulle takke og prise ham, da gjorde de noget andet, da blev de forfængelige i deres tanker og deres
uforstandige hjerte blev formørket.
Den første gave er, at man erkender Gud; derpå skal
prisen og taksigelsen følge; men de blev til dårer i sit råd
og gjorde sig andre, afguderiske guder, som de ville
skænke og ofre til, men ikke får eller modtager noget af.
Det er at gøre en afgud og forlade den rette, sande Gud, at
prise sig selv og ikke Gud. For sådan tænker de: Gud vil
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give mig det evige liv for min fortjenestes, for min munkekappes og øvrige gerningers skyld. Det er en gruelig
Gudsbespottelse.
Sådan viser nu denne tekst, at Jakob ikke gjorde et sådant tåbeligt og ugudeligt løfte, men det var et løfte om
taksigelse; for sådan siger han: hvis jeg kommer tilbage
med fred osv. Som om han ville sige: jeg vil nu forpligte
mig til det, som jeg er skyldig til, og vil også holde og
betale det, når jeg atter kommer tilbage. Hvad skal det da
være? Jeg vil bygge en kirke og skole der, og for at indrette
og vedligeholde den vil jeg give tiende af okser, geder,
æbler, mælk og smør. Alt dette behøver Gud vistnok ikke;
for han spiser ikke brød og drikker ikke vin, som Sl 50, 13
siger: mener du, at jeg vil spise ørnes kød? osv. Hvad gør
du da nu? Svar: Jakob er allerede nu retfærdig, derfor gør
han ikke løftet for dermed at forsone Gud; men han tænker
på at gøre dette for derved at takke og prise Gud, fordi han
vil føre ham frem og atter bringe ham tilbage, efter forjættelsen. Men hvem får da tienden? Svar: englene, sol og
måne skal ikke få den; men han vil gøre den herlige gerning for dermed at opholde det kirkelige embede, for at
man derved kan stifte skoler og kirker, hvor profeterne og
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profeternes børn kan opholde og ernære sig, hvilke ellers
må lide sult og tørst, være nøgne, fattige og elendige.
Sådan kan man nu til dags se, hvor få der er, som lader
denne armod og elendighed gå sig til hjerte, og hvor knapt
og uvillig de, som er rige og har fuldt op af guld og gods,
giver eller bidrager til, at ungdommen, som skal komme i
deres sted, der nu forvalter læreembedet, kan få opdragelse
og undervisning.
Derfor synes jeg såre godt om, at den høje herre og
fyrste hertug Henrich af Sachsen, der efter sin broders,
hertug Georgs, død er kommet til regeringen i hans sted,
har sagt og udtrykkelig befalet, at man skal give aflønninger til skoler og kirker; for dette er hans ord: jeg må dog
give mine præster at spise og drikke. Men der er såre få
både blandt fyrster og simple folk, som taler sådanne priselige ord eller følger dette eksempel. Derfor står kirker og
skoler i stor fare, eftersom der snart herefter vil være mangel på sådanne folk, som kan ernære og opholde skoler og
kirker.
Derfor er dette løfte, som Jakob gjorde, ikke alene højt
at prise, men det var også såre fornødent. Og sådan skal
man forstå Moses, når han siger i 5 Mos 23, 21: når du
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lover Herren din Gud et løfte, skal du ikke tøve at holde
det. Men hvad er det at gøre et løfte, eller hvem mener han,
når han siger: Herren din Gud? Svar: det vil sige at give
tiende til profeternes disciple, børn og ægtehustruer, som
er elendige, fattige og trængende; dem skal man ernære og
underholde af den tiende, som er Gud givet; derved ernæres Gud. For hvad du giver til præsternes og profeternes
børn, siger Gud, ved hvilke læren udbredes, det skal du
komme i hu gives mig, ikke som om jeg vil retfærdiggøre
dig for gerningens skyld, men jeg vil antage det som en
taksigelse og et takkeoffer for, at jeg har retfærdiggjort dig
og velsignet dig også i det timelige, at jeg også fremdeles
vil velsigne dig, hvis du vil hjælpe profeternes stakkels
børn, ernære og underholde dem.
Det er en stor ting, at Skriften hos Moses, i Salomos
bøger og Salmerne så ofte gentager: når du lover Herren
din Gud et løfte, skal du ikke tøve at holde det. Og dette
bud angår allermest præsterne, så at det kirkelige embede
kan få sit underhold. Når du lover at beskytte og underholde skolerne, så se til, at du også holder det. Og Kristus
siger også i Matt 26, 11: I har altid fattige hos jer, især da,
når evangeliet åbenbares.
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For det går Guds ord og dem, som lærer og forkynder
det, ligesådan som det går alle andre kunster, som man siger i ordsproget: kunsten går efter brød. Derfor lyder den
guddommelige forjættelse i Sl 41, 1 sådan: salig er den,
som handler forstandigt imod den ringe. For du har allerede fået den første nåde og er allerede blevet retfærdig af
nåde og for intet; det skal du erkende og takke Gud derfor;
da vil jeg, siger han, velsigne dig sådan, gøre dig så rig og
overøse dig med velgerninger, at du skal erkende, du får
nok tilovers. Og dette skal især formane os til gerne at
hjælpe både disciple og lærere; for sådanne almisser kaldes på dette sted tiende, som ikke gives dem, men Gud; og
Kristus siger også selv i Matt 25, 40: sandelig siger jeg
jer, så meget som I har gjort for én af disse mine mindste
brødre, har I gjort for mig.
Præsterne og levitterne havde efter moseloven ingen
del og arv med Israels folk i landet og fik intet af sine brødres arv; for jeg, siger Herren i 4 Mos 18, 20, er din del og
din arv midt iblandt Israels børn. Men hvad havde Herren,
eller hvordan kunne han være deres del? Svar: løfterne,
ofre og tiende, sagde han, vil jeg give jer til dermed at opholde og ernære jer og jeres hus, for at I derhos kan passe
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min gerning og min tjeneste, at I nemlig selv lærer og lærer
andre og sådan opholder mit ord. Derfor havde præsterne
ingen egen arv, havde heller ikke nogen del i landet blandt
Israels børn; de havde intet at spise af sine agre eller sin
arv, men de spiste med vor herre Gud, af hans tiende. Og
den kaldes ofre og løfter til Gud, som om vor herre Gud
selv skulle spise deraf og ellers måtte dø af sult.
Giver du nu fattige disciple noget, så har du givet Gud
selv det og skal vide, at du dermed har gjort Gud et såre
velbehageligt offer og en sådan tjeneste, som har denne
høje og herlige titel, at den kaldes et løfte til Gud. Men
den, der tror og gør det, skal vide, at det er en særlig Guds
gave. For verden agter ikke derpå, og derfor kommer muslimerne og tager alt bort med magt, hvad vi har sammenskrabet og vægret os for at give til dem, som vi med rette
skulle have givet det til. For Gud vil spise med os, eller
også vil han ikke lade os beholde noget af de goder, som
vi har. Men er ikke det en herlig ære, som vi alle sammen
med rette skulle længes efter, at jeg ernærer og bespiser
Gud selv, når jeg ernærer en lærer eller discipel? For derved giver du tiende til Guds hus, som ikke kan vedligeholdes uden skoler og disciple.
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Sådan så Jakob på denne rejse Sems børn bo ved Moria bjerg, hvilke igen havde sønner, døtre, børnebørn, dertil også andre slægtninge, der alle var elendige og fattige.
For efter at dette bjerg forhen var blevet hærget af voldsmænd, genoprettede Eber det måske på ny; og efter Eber
har måske også Abraham og Isak genoprettet det og bygget der, når de så, at det var hærget. Sådan ser nu Jakob, at
patriarkernes børn, både deres sønner og døtre, lider sult
og nød på dette øde sted; derfor gør han et løfte om, at hvis
Herren atter fører ham frisk og sund tilbage, vil han give
ham tiende, det er, han vil atter genopbygge patriarkernes
skole og give til den det, som er fornødent til dens vedligeholdelse.
Løfterne i loven, såsom nasiræerløftet, var oprettet
uden for den almindelige regel og var overflødige. Men
det er et ret løfte, som følger på retfærdiggørelsen og kan
kaldes et kærlighedsløfte, sådant som dette, patriarken Jakob her gør. For det højeste og fornemste løfte er i det første bud, hvori vi slutter en pagt med Gud om, at han skal
være vor Gud, og at vi vil tro på fædrenes Gud; det er pagten i den første tavle, som blev antydet ved de levitiske
løfter og ofre, og er et nådens og retfærdighedens løfte.
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Men dette er et kærlighedens løfte, sådanne som falder af
sig selv og altid har været i brug, hvorom der siges i 5 Mos
23, 22-23: når du undlader at love, skal det ikke være dig
til synd; men det, som er udgået af dine læber, skal du
holde og gøre. Vi er ikke forpligtede eller tvunget til at
gøre løfter på en bestemt måde eller efter regler.
Men hvis kirkens tjenere ikke ernæres eller underholdes, da bliver dette løfte et naturligt og faderligt bud, som
er fornødent i dette liv, nemlig at enhver blandt os på sit
sted hjælper til at underholde præste- og kirkeembedet.
Sådan giver hans højhed hertug Johan Frederik, kurfyrste
af Sachsen, årlig tretusinde gylden til vedligeholdelsen af
universitetet her i Wittenberg. Det er sandelig et ret Jakobs-løfte. For skønt han ikke med udtrykkelige ord siger,
at han giver Gud det eller gør løftet til ham, så er det dog
sandelig et guddommeligt løfte, idet han sætter sig i så stor
omkostning for at ernære og underholde præsterne, lærerne og professorerne i de forskellige videnskaber. Og
hans kurfyrstelige nåde er også skyldig at gøre det. Skønt
det sådan ikke er noget egentligt løfte, så er det dog i grunden og med rette et løfte; for vi er alle skyldige på grund
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af vor kristne religion til at gøre sådanne løfter og give til
skolerne, om vi så end ikke gør et ordentligt løfte derom.
Lyra siger, at hvad der henhører til nødtørften, det skal
ikke være underkastet løftet, men er et frivilligt løfte. Sådan lover munkene lydighed, kyskhed og armod, hvilke
stykker vistnok ikke er nødvendige før løftet; men efter
løftet bliver de såre nødvendige. Et sådant løfte er et kærlighedens løfte, når jeg lover at give en fattig ti gylden,
som han behøver; da er jeg skyldig at gøre, hvad jeg har
lovet; ja, jeg er også, når jeg ser min næste lide nød, skyldig til at komme ham til hjælp i hans trang; for jeg skal jo
ikke tillade, at Kristus lider sult, at han er nøgen eller fattig.
På denne måde lover nu Jakob, at han på Moria vil oprette en skole og give profeternes børn og disciple nødtørftigt underhold. Når jeg kommer hjem igen, siger han, vil
jeg give jer Ebers børn tiende for Guds hus’ skyld, der har
velsignet mig og vist mig dette syn og himlens port.
Deraf kommer det, at i salmernes bog løfter her og der
kaldes taksigelser, som ellers er fornødne og påbudt for
alle mennesker, og det er ikke alene en handling i ord, men
den rette gerning hører også dertil. Som der står i Ordsp 3,
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9: ær Herren af dit gods og af al dit indkommes første
frugt. Dette må ikke alene forstås om ord eller om ære med
munden, ej heller om knæfald, men om gerningen selv, ligesom også den hæder, som man er skyldig at vise sine
forældre, ikke alene kræver, at vi tager hatten af for dem,
tiltaler dem venligt og er dem lydige, men også at vi ernæret dem og sådan hædret dem i gerningen. Og Paulus siger
også i 1 Tim 5, 18: de ældste, som er gode forstandere,
skal man holde dobbelt ære værd; ligeså Gal 6, 6: den som
undervises i ordet, skal dele alt godt med den, som underviser ham.
Når derfor Gud kræver, at man skal hædre ham, mener
han dermed, at man skal ofre ham ikke alene det mundtlige
offer, men også ærefrygt og ærbødighed i hjertet; ja, han
vil også have gerningen selv. Han vil have, at enhver af os
skal hjælpe til at befordre det kirkelige embede og give
bidrag til, at eleverne underholdes under sine studeringer,
og læren på den måde udbredes. Derved loves og prises
Gud ret i sandhed; du skal gøre et løfte og sige: jeg lover
og forpligter mig til at bidrage noget til kirkens hjælp. Det
er den hellige patriark Jakobs løfte.

690

Sådan betegnes nu to slags løfter ved løfterne i loven.
Det ene er det, som henhører til troen på Gud, som slutter
pagt med os om, at han vil være vor Gud, som vi ovenfor
sagde om det første buds løfte. Det andet er et kærlighedens løfte, som er ganske frit i henseende til budet og ordet, nemlig når jeg ikke véd om, at min næste lider nød,
eller når han ikke trænger til min hjælp; men nødvendigt
bliver det, når han trænger til min hjælp og andre ikke vil
hjælpe ham. Om jeg nu end ikke ligefrem har lovet Herren
det, skal jeg dog hjælpe min næste i dette tilfælde. For Kristus lærer og byder os dette, når han siger i Luk 6, 30: giv
den, som beder dig.
Men verden foragter ikke alene sådanne gerninger og
løfter, men den berøver også kirker og skoler den tiende,
som andre folk har givet dertil, og tragter kun efter, at vi
altid skal sulte og lide trang.
Derfor skal man flittig foreholde folk dette eksempel,
at Jakob lover tiende, ikke som om Gud selv skulle spise
eller beriges deraf, men han giver den til de fattige kirkens
tjenere og dem, som altid er Kristi ringeste brødre eller disciple på jorden. For alle andre videnskaber har sin vin-
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ding, og man kan erhverve noget dermed; men deres bestilling, som forvalter det kirkelige embede, trænger til
hjælp og bidrag. Vi må leve af alteret, som Paulus siger.
Den, der nu er gudfrygtig og elsker Guds ord, han giver
noget; men den, der hader læren samt lærerne og disciplene, han røver og river til sig, hvad han blot kan.
For øvrigt har Gud forordnet og befalet, at vi skal leve
og have vort underhold af løfter, ofre og almisser, som efter guddommelig ret tilkomme os; og når gudfrygtige folk
ser kirkens og skolens tjeneres armod og trang, gør de løfter og er også skyldige til at give tiende, som Jakob gjorde,
der ret vel forstod dette embedes storhed og herlighed. For
han så, at kirken dengang var ynkelig og forladt, og ganske
var på vildstrå, dertil også ofte forfulgtes og sønderreves
hårdt af tyrannerne, når Sem og de andre patriarker forkyndte forjættelsen om det kommende afkom.
Desuden vidste Jakob godt, at dette var den linje og
orden, af hvilken Kristus skulle komme, ligesom ovenfor
kap. 10, 21. Sem kaldtes fader til alle Ebers børn, fordi
Kristus skulle fødes af Ebers efterkommere. For Eber
havde to sønner, nemlig Peleg og Joktan, og Joktan igen
havde tretten sønner, og alle disses fader blev Sem kaldt.
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Af disse Ebers børnebørn blev mange præster, som i skolerne og kirkerne forkyndte læren om det kommende afkom, skønt disse skoler og kirker ofte blev ødelagt, som
man vel kan se af disse patriarkers, Abrahams, Isaks og
Jakobs eksempel, der ofte må flygte og søge en anden bolig, og som var fremmede snart i Gerar, snart i Egypten,
snart i Kana’ans land. Sådan må altid kirkerne og skolerne
i verden flakke omkring og drage fra et sted til et andet,
omtrent som de folk, der kaldes nomader, gør; derfor
trængte de til ofre, tiende, almisse og anden virksom
håndsrækning. Og da Jakob så, at der var mangel derpå i
den samme forsamling, gør han et løfte og lover, at han vil
give tiende der, når han kommer tilbage, og sidenhen i
kap. 35, 1, bød Gud ham atter at drage til dette sted og
bygge Gud et alter der.
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Niogtyvende kapitel
v1-3. Jakob fortsatte sin rejse til landet, hvor Østens folk bor.
Han fik øje på en brønd på marken, hvor der lå tre fårehjorde;
fra den brønd gav man nemlig hjordene vand. Der lå en stor
sten over brønden, og først når alle hjordene var samlet, kunne
man vælte stenen væk fra brønden og give dyrene vand. Så væltede man stenen på plads over brønden.

Hidtil har Moses beskrevet den hellige patriark Jakob,
hvordan han har øvet sig i troens og det guddommelige
ords høje og ret åndelige gerninger, hvilket stykke i alle de
helliges historie fortjener flittig at mærkes, nemlig når de
hører Guds ord, tror det og prøves i troen ved mange slags
trængsel og lidelse. For om de end er svage i troen, så er
de dog her helt gudelige og himmelske mennesker, er helt
og holdent rene og hellige, og lever og vandrer ikke for
mennesker, men for Gud.
Dette er de hellige fædres rette værdighed og højhed.
Sådan bliver også vi, når vi øver os i kirken med Guds ord,
bruger de hellige sakramenter, prøvede med mange slags
anfægtelser, og vor tro prøves som guldet i ildovnen. Det
er den rette hellighed, af hvilken vi kaldes hellige og også
er det. For Helligånden, som modtages i tro ved ordet helliger os og døder kødet ved lidelsen og trængslen, så de
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hellige sådan kan levendegøres og fremstille sine legemer
til et levende, helligt, Gud velbehageligt offer, som Paulus
siger i Rom 12, 1. Dette er det højeste punkt i de helliges
liv.
Men for at vi ikke skal fortvivle i vore hjerter, om vi
hørte om de hellige fædre, at de ikke foreholdtes os på anden måde end alene på dette høje standpunkt og i dette
hellige liv, så fører Gud dem atter ned fra himlen til jorden
og beskriver dem som de allerringeste mennesker, der er
ganske foragtede, så man end ikke kunne nævne noget ringere og mere foragtet, dog sådan, at deres synder alligevel
ikke roses.
4. For øvrigt beskrives de helt ringe som de, der stedse
kryber omkring i det huslige og borgerlige livs støv og er
lave nok. For de omgås med sådanne gerninger, som synes
at være slet intet værd og uden al hellighed, mens papisterne derimod kun tragter efter et sådant liv og højlig beundre alene det, som ganske er afsondret fra verdslige forretninger og fri for enhver bekymring både i det huslige og
borgerlige liv. Et sådant liv, der på denne måde er adskilt
fra alle legemlige og verdslige forretninger og gerninger,
kalder de hellighed og retfærdighed; men de tager højlig
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fejl deri. For på den måde skal vi søge troen og retfærdigheden, at vi alligevel også giver tiende af mynte, dild og
kommen; dette skal man gøre, og ikke forsømme det andet,
som Kristus siger i Matt 23, 23, det er, så længe vi bor og
lever i kødet, må vi derfor også passe legemet og kødet,
dog synden undtagen.
Man må forvalte det borgerlige og huslige liv, al den
stund vi endnu ikke er i Paradis og heller ikke endnu er
englene lige, men endnu lever i kødet, i dette naturlige liv,
som tiltrænger mad, drikke, klæder, hus, børn og jordens
dyrkning; man trænger også til verdslig regering og beskyttelse mod de onde forbrydere, som krænker os. Derfor
er det fornødent, at man beholder i gang de to embeder,
som må finder sted i dette liv, nemlig ernæring og beskyttelse; i huset ernærer man børn og ansatte, men den verdslige regering beskytter og beskærmer alt dette.
Sådan beskrives nu, siger jeg, de hellige fædre lave og
kødelige nok, i dette livs simple stand, der er det ureneste
og foragteligste i papisternes øjne. Sådan siger de jo, at her
intet andet foreholdes os end at de tog hustruer, avlede
børn, malkede køer og geder, hvilket er ganske verdslige
og hedenske gerninger. Men Herren har nu givet os det
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rette skøn; derfor skal vi være ham taknemlige. For vi kan
betragte alt dette rettere og nøjere, end papisterne, som
ikke ser andet end de kødelige gerninger, der dog alligevel
ikke er så kødelige som deres gerninger, der styres af Djævelen og sker uden Helligånden. For om de end faster, afholder sig fra ægtestanden og står og mumler i sine kirker,
så er der dog i deres bøn ingen ånd, ingen hjertelig andagt,
og det er ingen ret gudstjeneste, som de giver sig af med;
alt er fuldt af gerrighed, afguderi, forfængelig ære og
gudsforagt.
Men vi lærer sådan, at man allerførst skal se hen til
personen, om den er retfærdig og gudfrygtig, hvilket den
bliver ved ordet, som den tror. Dernæst udfører den sin
gerning i kirken eller menigheden, det er, den lærer, formaner, beder, lærer selv og hører ordet; den bærer korset
for ordets skyld; den dødes efter kødet. Det er en hellig,
levende person, Gud velbehagelig; den går hen og gør
også andre gerninger, når den har hørt ordet og tror det,
dertil bedt og udført sin kirkelige gerning.
Når sådan David har forrettet gudstjenesten, antager
han sig regimentet og forvalter det, hører, hvad hans undersåtter har at andrage om, fører krig, ruster sit stridsfolk
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til kamp, angriber fjenderne, dræber dem og udgyder blod.
Dette er ikke egentlig åndelige gerninger, men verdslige,
som angår det borgerlige liv. Ville nu en sige: David er jo
dog ikke hellig, siden han er en krigsmand og fører sværdet, så dømmer han groft om sagen, som papisterne gør.
For hvem er den David, som udgyder blod og fører krig?
Svar: han er en sådan person, som er retfærdiggjort i kirken ved ordet og troen; men derefter har han et embede i
det borgerlige liv, derfor dømmer han, erklærer skyldig og
uskyldig, forvalter regeringen, straffer de skyldige, fører
krig, og forbliver ikke desto mindre et fromt, troende menneske og et godt træ. Men sådan blodsudgydelse behager
Gud vel, skønt verden og munkene samt alle andre hyklere
såre forarges derover, fordi de kun betragter masken eller
de ydre gerningers skin. De ser ikke ordet og troen, heller
ikke Guds Ånd, og hvordan Gud driver ham til sådanne
gerninger, han som styrer og leder mennesket ej alene i de
høje, men også i de simple gerninger, som angår det huslige og borgerlige liv. For dertil er David kaldet af Gud, til
at gøre al hans vilje, som Skriften siger; denne Guds vilje
befalede ham også at ydmyge og slå filister, damascener,
malakitter og ammonitter osv.
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Men hvad er dette, siger papisterne; han skulle i stedet
derfor have bedt, ofret og tjent Gud i templet. Det er ret
talt, og han gør også i sin tid og i tilbørlig orden, hvad der
sømmer sig at gøre i kirkens og religionens sager. Om
morgenen bad han, talte om Guds ord, troede det, sang salmer og tog sig med iver af, hvad der angår kirken og religionen. Men derpå antager han sig også det borgerlige og
huslige liv, avler børn, forsørger sine husfolk, spiser og
drikker. Sådan fører David en gudelig og hellig vandel i
alle tre guddommelige ordninger, nemlig i det kirkelige,
borgerlige og huslige liv.
På denne måde skal vi også indrette vort liv, så vi lader
os finde i en sådan stand, der tækkes Gud vel efter hans
ord. Fremfor alle ting må du huske på at tro ordet og offentlig bekende det, og være beredt til at lide og dø for
ordets skyld. Dernæst må du også, hvad enten du nu er regent eller husfar, passe din gerning i dit kald. Et sådant liv
tækkes Gud vel, og han giver dertil stor løn og lader alt gå
vel ved sin velsignelse.
Sådan skal man nu betragte fædrenes eksempler og
handle om dem på det høje standpunkt, dog sådan, at man
ikke foragter det huslige og borgerlige livs ringe, kødelige
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og urene eksempler, som papisterne anser det for. For nu
stinker de ikke, er heller ikke ringe og foragtelige, når de
sker af en sådan person, som er troende. Gud velbehagelig,
hellig og gudelig, som véd, at alt, hvad den gør, tækkes
Gud vel; dog sådan, at den rette orden ikke kuldkastes,
men at man forbliver og lever i troen; derefter tækkes også
de gerninger Gud vel, som en sådan person gør i sit kald.
På denne måde beskriver Moses patriarken Jakob,
hvordan han kom til Karan og der sandt sin morbrors datter, fik pigen kær, tog hende til hustru, avlede børn og røgtede får, hvilket alt sammen er tåbelige og kødelige gerninger, så de end ikke hos hedningerne kunne findes kødeligere. For ingen ser den rette, væsentlige forskel mellem en hedning og denne patriark Jakob. For Esau og Ismael dyrker også jorden, røgter får, malker køerne, har
sine tjenere, giver sit kvæg foder, hvilke gerninger alle ligner de helliges gerninger, men dog ikke er hellige. Og
hvorfor det? Svar: fordi der er en stor og ubegribelig forskel mellem begge parters gerninger. Her hos Jakob er
troen og ordet; men hist er intet ord, men kun lutter vantro.
Derfor er Jakobs gerninger så vidt forskellige fra Ismaels
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eller Esaus gerninger, som himlen er fra jorden, skønt det
efter det ydre skin ser ud som de samme gerninger.
Sådan priser Erasmus såre højt dyden hos hedningerne, såsom hos Sokrates, Cicero, Atticus osv., og anstiller en sammenligning og siger: du vil hos de kristne næppe
finde sådanne folk, som skulle gøre, hvad Pomponius Atticus eller andre hedninger har gjort; ja, hos de kristne, findes der mange folk, som åbenlyst er onde og skændige
mennesker, hvorimod hedningerne har været langt bedre
end de. Men derpå skal man svare sådan: efter filosofien
og hvad angår stand og stilling eller det ydre liv er det det
samme; men når man lægger mærke til forskellen derimellem, så er der ingen sammenligning. For om så end Cicero
eller Sokrates havde svedet blod, så ville de alligevel ikke
have kunnet tækkes Gud. Og der spørges ikke om, hvilke
og hvor store bedrifter Alexander den Store, Julius Cæsar
og Scipio har udført, om hvilke man véd, at de har udført
større bedrifter, end nogensinde en kristen kunne udføre;
for du vil ikke let hos nogen kristen konge finde sådan
kraft i krigen, fremdeles sådan tålmodighed til at bære alle
slags ulykke og møje; ja, end ikke engang hos kongerne i
Israels folk, såsom David og de andre. Hvorfor vil du da
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ikke hæve dem højt og foretrække dem for alle konger hos
de kristne, for David og de andre?
Svar: hvis jeg skulle vælge, ville jeg heller have en kristen bondes eller tjenestepiges gerning, hvor uren og simpel den end kunne være, end alle den store Alexanders,
Julius Cæsars og andre hedningers store sejre og triumfer.
Og hvorfor det? Svar: fordi Gud er her, men Djævelen er
der, hvilket er den rette, væsentlige forskel. Gerningerne
gå vel ud på det samme; men når man betragter dem nøjere
og ser hen til forskellen, hjælp Gud, hvor ulige er de ikke
da! For Gud siger: denne kvindes eller piges gerninger og
det huslige arbejde, som hun gør, at hun fejer huset og adlyder husmoren, behager mig vel. For han ser hen til sin
tjenerindes ringhed, hvor der heller ikke er store, herlige
gerninger, idet hun kun hjemme forretter tjenestepigearbejde, enten i køkkenet eller med kvæget. Sådanne piger
var også disse to, Lea og Rakel, som passede sin faders
får, førte dem til vandet for at drikke, og desuden malkede
køerne og gederne. Disse gerninger behagede Gud vel.
Men Hannibal, Alexander, Scipio og Cicero behager ham
ikke. Men hvorfor det? Svar: fordi deres gerninger vistnok
er af samme slags som de andres, eller endog langt overgår
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dem, men når man betragter den rette forskel, overgår de
andre disse langt.
Men det kan ikke alle mennesker se, og Erasmus selv
så det heller ikke; de troende derimod ser, hvor kostelige
og vigtige de kristnes gerninger er. Men troen og ordet gør
gerningerne vigtige, kostelige, dyrebare og store; for da er
Gud og Helligånden selv hos den, som gør gerningen.
Men mennesker er som hest og mule: de lader det ydre
udseende så såre bevæge sig. Og da jeg selv var munk i
klostret, var jeg langt helligere end nu, hvad den ydre maske og skinnet angår. Jeg bad mere, jeg vågede, fastede,
spegede mit kød, kort, mit hele liv havde et stort skin for
andre folks øjne, skønt det ikke havde sådant skin for mine
øjne; for jeg havde en sønderknust ånd, og var altid bedrøvet. Men nu spiser jeg og klæder mig på almindelig
måde; nu ser man ikke i mit levned noget afstikkende eller
særligt fremfor hos andre folk. Dengang, da jeg endnu var
munk, gjorde jeg intet andet end at tilbringe tiden slet, nedbrød mit helbred, ja, hvad mere er, jeg sårede og besværede min samvittighed med gerningshellighed, så den
næppe endnu lader sig læge. For foruden den naturlige tilbøjelighed til stedse at rose sig af gerninger, gjorde jeg
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mig det endnu desuden til en vane stedse at se hen til mine
gerninger og min værdighed. Men det véd jeg vist, at nu
en læsning i Den Hellige Skrift eller ét Fadervor gælder
mere og også er Gud velbehageligere end alle de bønner,
som jeg i klostret fremmumlede i hele femten år; for nu
ved jeg med vished, at jeg bønhøres, og jeg tiltrænger ingen nattevågen eller særlig faste og spægelse; for Gud har
givet mig en engel fra Satan (2 Kor 12, 7.) tillige med megen anden besvær og kors i denne verden, som skaffer mig
mere at bestille end alt de andet tilsammen.
Og hidtil har vi kun talt om det stykke, at den hellige
patriark beskrives som så ganske simpel og ringe, så der
ikke engang er nogen forskel mellem ham og den allerringeste hedning. Men læseren må dog mærke forskellen
mellem en kristen og en hedning og deres begges gerning.
For er en person en kristen, så se til, om han også holder
ordet i ære, hører og elsker det, og om dette er ham en
hjertesag, om han desuden er besværet og plaget med kors
og trængsel. Er det sådan, da kommer han i kirken, hører
gerne ordet, har sin lyst og glæde deraf, tror det af hjertet,
beder, takker Gud og har en god samvittighed. Ser du
dette, da skal du slutte og være forvisset om, at han er et
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helligt menneske og Gud velbehagelig, og skal prise ham
som et helligt menneske og forundre dig over ham, og alt,
hvad han derefter gør, det være nu i det borgerlige eller
huslige liv, skal du sige er Gud tækkeligt og velbehageligt.
Og Gud vil også lønne det, ikke alene i dette, men også i
det kommende liv, som der står i Åb 14, 13: deres gerninger følger med dem; ikke alene de gerninger, som angår
kirken og religionen, men også de, som henhører til det
borgerlige og huslige liv. Men de ugudeliges og hedningernes gerninger behager ikke Gud, derfor følger de ikke
med dem, men de dør uden ære, uden ihukommelse, uden
beundring. Vore gerninger derimod har den ære, at Gud
og englene betragter dem, og de følger med os i hint liv.
Men nu ville vi betragte teksten. På latin står der levavit pedes, han opløftede sine fødder. Det er en egen talemåde i det hebraiske sprog. I den almindelige latinske
oversættelse står der: profectus est, han rejste videre. Men
se, hvor ulig udrustningen til denne rejse er den budsending, hvorom Moses talte ovenfor (kap. 24, 2 ff.), da Abraham sender sin tjener, for at hente en hustru til hans søn
Isak, forjættelsens arving. For der udsendes tjeneren på
den måde, at han tog med sig guld, sølv og andre smykker,
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dertil nogle kameler og et anstændigt følge. Hvorfor udrustes da ikke også hans søn Jakob på samme måde, da jo
dog også han efter velsignelsens modtagelse var indsat til
arving efter forjættelsen? Han må drage til fods, uden kameler, uden ledsagere, uden nogen omkostning; han har
næppe rejsekost på vejen. Derfor skal man vel mærke sig
denne talemåde på hebraisk for sammenligningens skyld:
levavit pedes, han opløftede sine fødder, gik til fods og gav
sig ikke god tid på vejen, men drog med il afsted; han gik
hastigt, som der står om jomfru Maria, da hun drog til
bjergegnen, Luk 1 39.
Sådan skildrer Moses den hellige patriark Jakob og
velsignelsens arving som ganske foragtelig og ringe; han,
der dog nu ligesom alene er pave i verden. For Eber er
blevet gammel, der endnu levede året i forvejen; Isak er
blind og ganske udygtig til at herske; hans søn Jakob alene
er biskop og fyrste i huset, men man lader ham drage bort
med højeste foragt, med fare og i stor elendighed, så han
må drage afsted til fods og uden ledsager. Der manglede
ham vistnok ikke på tjenere, kameler, guld og sølv; men
han må være så elendig og fattig, har intet i sin pung uden
en knap rejsekost for vejen.
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Og hvad er årsagen hertil? Svar: dette er grunden, som
vi hørte ovenfor i kap. 28, 49 ff.; Rebekka, hans moder,
sagde til ham: min søn, hør på min tale, stå op og flygt!
Her har du grunden, nemlig at han måtte flygte, og at hans
broder Esau var vred og havde truet med at slå ham ihjel.
Derfor handlede Rebekka viselig i at udruste ham hemmelig og forsyne ham med rejsekost, for at han uden sin broders og nogen tjeners vidende hemmelig kunne drage derfra. Han måtte liste sig bort. Ti stille, sagde hun vel, og gå
bort i hemmelighed, fly så hurtig, som du blot kan. Denne
hans flugt og fare tillod ham ikke at udruste sig åbenlyst
til rejsen og tage mange ledsagere med, for at han ikke
skulle opholdes og forsinkes, da man nemlig må drage
langsomt med kvæg og kameler, og sådan skulle tages
igen af sin vrede broder.
Jøderne kommer på dette sted uden grund frem med
sine løgne og sit unyttige snak, idet de påstår, at det ikke
vel er troligt, at Isak skal have udsendt sin søn Jakob medmindre hæder og herlighed, end Abraham ovenfor (kap.
24.) afsendte sin tjener med; derfor opdigter de, at Elifas,
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Esaus ældste søn, skal have forfulgt Jakob med en flok bevæbnede mænd, og efter at have indhentet ham have berøvet ham alt, hvad han ejede og havde.
Dette går Lyra ind på. Men det er lutter jødiske fabler
og løgne. For Jakob udsendtes ikke på den måde af sine
forældre, at han skulle have haft ledsagere med sig, sådan
som Abrahams tjener, der var sikker og uden al fare og
ikke behøvede at flygte. Jakob flygter hemmelig bort,
uden at nogen af alle hans slægtninge ved noget derom, ja
uden sin broders vidende, med hvem han ikke engang tog
afsked, fordi han var vred og efterstræbte ham. Derfor siger teksten: han løftede sine fødder og flygtede osv.
Og det var sandelig et såre klogt råd af hans moder,
der mere bekymrede og bemøjede sig for, at hendes søn
måtte forblive i live og uskadt, end om at udstyre ham med
stor udrustning og med ledsagere, for ikke derved uden
nødvendighed at bringe ham i fare. Og Jakob adlyder
smukt sin moder, modsætter sig hende ikke, nøler heller
ikke længe, men drager straks afsted og giver sig på vejen.
Dette, sagde vi ovenfor, skal man hårdt drive på imod
de dumdristige hoveder, som siger: har jeg forjættelsen, så
får jeg også det, som er mig forjættet, om jeg så end selv
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ikke gør det mindste dertil. Disse tanker skal man fordømme og forkaste med dette Jakobs eksempel, der adlyder sin moder og flygter, skønt han har forjættelsen. Han
siger ikke: jeg har forjættelsen, derfor er jeg sikker og vil
forblive uskadt, om jeg så end ikke følger min moders råd.
For forjættelserne gives os ikke, for at vi derefter skal
snorke, blive dovne og dorske, eller for at vi skal gøre,
hvad der strider imod forjættelsen; men vi skal arbejde
derhos, være årvågne og kække, og bringe frugt. Sådan
døbes jeg og bruger Herrens nadver og bliver absolveret,
ikke for at jeg så hjemme skal snorke og sove; men når du
har forjættelsen, dåben og absolutionen, så husk på, at du
er kaldet til at våge og med omhu og omhyggelighed udrette det, som angår troen og dit kald. Vi som er afdøde fra
synden, siger Paulus i Rom 6, 2, hvordan skulle vi endnu
kunne leve i den? Vi bliver dog ikke absolverede fra vore
synder, for at vi derefter skal leve i dem og tjene dem, men
for at vi skal modstå dem og forblive faste i forjættelsen;
for at jeg skal spæge og døde mit kød og lide med tålmodighed, når Gud pålægger mig korset, for sådan at renses
og bære rigere frugt. Derved, siger Kristus i Joh 15, 8, forherliges min fader, og I skal være mine disciple, det er,
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såfremt I lider, som jeg led, og bliver ligedannet med mig.
For den, der ikke er et korsmenneske, er heller ikke et kristenmenneske; for han er ikke ligedannet med sin mester,
Kristus.
Det er nu det første, at denne såre store patriark, der
dengang var den eneste biskop og et brændende lys for den
hele verden, der har velsignelsen, forjættelsen og ordet,
dog lever og vandrer sådan, som om han slet intet havde.
Og hvorfor det? Svar: fordi han der ikke er et åndeligt
menneske, men en husfar og helt elendig, forretter simpelt
husligt arbejde, hvorom Gud ikke har sagt eller bestemt
noget særligt i sine forjættelser, ligesom han heller ikke
har sagt noget om, på hvad måde han vil styre og føre ham,
heller ikke, hvad udgangen skal være, ligesom han heller
ikke har givet os noget løfte om, at der skal være fred i
dette år, eller at kornet skal slå vel til.
Derfor må jeg ikke sige: jeg véd ikke, hvordan det vil
gå, derfor vil jeg heller ikke gøre noget. Nej, Gud siger
meget mere: gør du, hvad der sømmer sig at gøre for dig i
din stand, og lad mig sørge for resten. Han har ikke sagt:
alt skal lykkes; men: du skal gøre, hvad der efter din stand
og stilling tilkommer dig; du skal ikke vide, hvad udfald
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det vil få, eller hvordan det vil gå. Du er retfærdiggjort,
derfor gå nu hen og øv din tro på gerninger i det huslige
og borgerlige liv. Og for denne erkendelse af Guds vilje
og for det kald, hvortil enhver er kaldet, skal man takke
Gud, at nemlig et åndeligt menneske, det er, en som har
ordet og troen, véd, at han er Gud velbehagelig, også i sin
simple stilling, i det huslige og borgerlige liv, enten det er
en tjener eller en tjenestepige, en fyrste eller en undersåt;
kan han kun være et lem i det huslige eller borgerlige liv,
skal han takke Gud og vide, at han har en nådig Gud, som
er ham gunstig og velbevågen.
Dernæst tjener dette os også til trøst, når de hellige patriarkers eksempler foreholdes os, ikke alene hvad angår
de høje og heltemodige dyder, men også i de simple og
ringe gerninger, ja i husholdningens urene og foragtelige
gerninger, så vi ikke skal fortvivle eller mene, at vi er foragtede og forsmåede af Gud, når vi belæsses med disse
huslige gerninger; men vi skal vide, at alt helliges ved ordet og troen.
Skønt verden ikke ser denne hellighed, men når den
hører, at sådanne simple, almindelige gerninger fortælles
om de helligste mennesker, så mener den, at det er idel
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forgæves arbejde, og at man tilbringer den kostbare tid slet
med at læse sådanne historier. For den er ikke værdig til at
se Guds ære og herlighed, som skrevet står: bort med den
ugudelige, at han ikke skal se Guds herlighed. Alene de
troende ser og forstår Guds gerninger; derfor er dette for
vore, ja for Guds øjne kostelige gerninger.
Og du behøver ikke at tænke på eller undre dig over,
hvorfor Helligånden har lyst til at beskrive sådanne simple
og foragtelige gerninger, men hør, hvad den hellige Paulus
siger i Rom 15, 4: hvad som helst der tidligere er skrevet,
er skrevet os til lærdom, så vi skulle have håb ved tålmodigheden og skrifternes trøst. Hvis vi fast troede, sådan
som jeg, skønt i svaghed, tror, at Helligånden selv og Gud,
alle tings skaber, er den rette forfatter af denne bog og til
sådanne simple, foragtelige ting, der synes kødet at være
usle og ringe, da ville vi have den største trøst deraf, som
Paulus siger; ja, vort hjerte ville rose sig deraf og være
stolt af, at Gud nedlader sig til endnu sådan at komme
disse patriarker i hu og ikke glemmer dem, og at han ikke
alene vil, at deres ridderlige dyder skulle roses, men også
de urene, simple gerninger, som med denne beskrivelse
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skulle prydes ligesom med guld og ædelstene og foreholdes al verden, for sådan at udbredes, læses og erkendes.
Derfor tjener alle ting de troende til gode; ja, hvad der også
i forvejen var ringe, urent og foragtet, må tjene dem til ære,
idet de ser, at Gud har lyst til sådanne ringe ting, så han
ikke alene vil besynge og lovprise de helliges store og herlige dyder, men også deres ringeste gerninger. For de er
Guds gerninger; derfor har Gud lyst og glæde af sine gerninger, hvad enten de er store eller små, og det til vor store
trøst, som der står i Sl 147, 11: Herren har behag i dem,
som frygter ham, og som David siger i Sl 56, 9: Du fører
bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog.
Hvordan? Har da Gud intet andet at bestille end at
tælle Davids tårer? Har han ikke ellers nok at bestille med
at regere verden? Eller med at høre på englenes kor, der
uden ophør lover og priser ham? Hvad forunderligere kan
der dog siges? Og dog er det sandhed, og Gud sørger også
for at tælle Davids tårer og hans elendighed, som der står
i Sl 9, 13: den, som hævner blod, kommer dem i hu, han
har ikke glemt de elendiges skrig. Ligeledes i Sl 116, 15:
det er kosteligt for Herrens øjne, når hans hellige dør. Ja
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Moses siger til Farao i 2 Mos 10, 26: endogså vort kvæg
skal gå med os; der skal ikke en klov blive tilbage; ikke
alene mænd, kvinder, børn og kvæg skal drage ud af Egypten; men alt, hvad vi har, endog den mindste klov, vil vi
have med os.
Derfor, siger jeg, er ikke alene de store og ridderlige
dyder kostelige og dyrebare for Herren, dertil også de
store, herlige gerninger, som han virker ved os, eller de
helliges blod, død og store, svære kampe; men de allerringeste klove er også dyrebare for ham. Ja, hør Kristus; han
gør det endnu bedre i Matt 10, 30: men også alle jeres hovedhår er talt; I skal ikke miste ét hår. Kære, hvad er dog
ringere og foragteligere på menneskets hele legeme end et
hår eller en negl? Og dog er de også talt, og faderen i himlen sørger for dem.
På denne måde skal man handle om eksemplerne på
ringe og simple gerninger hos de hellige, for at vi deraf
kan hente lærdom og trøst. For vi nægter ikke, at de er
ringe og foragtelige, når vi kun betragter det redskab
alene, ved hvilket de sker; men man må se hen til Gud,
som selv er den rette udøver af dem. For hvad enten du ser
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urenheden eller ædelstenen ved de hellige og deres gerninger, så behager de dog Gud vel, da han ved dem udretter
både de simple og de skønne, herlige gerninger; for det er
Guds gerninger, og Gud virker med dem. Derfor er dette
en stor, uendelig trøst for dem, som tror. Og alt dette beskrives, for at vi skal se, hvor hjertelig Gud elsker os, hvor
gunstig han er os, og hvilken ængstelig omsorg han drager
for os. Så nøje ser han på mig, at han passer på, om jeg
mister et hår. Tæller han nu hårene og sørger for dem, så
sørger han endnu meget mere for mit legeme, sjæl, blod
og al lidelse, som kan møde mig.
Men disse ting er alt for høje, derfor tror vi det ikke,
og jo ringere og urenere gerningerne er, jo mindre tror vi
også. Gerningernes urenhed, og at de er så simple og ringe,
hindrer os fra troen; ellers ville vi over al måde prise og
forherlige Guds nåde og barmhjertighed i disse simple og
ringe gerninger, og vor tro ville derved såre styrkes. For
så stor omsorg og bekymring nærer Gud for os, at han ikke
engang kan glemme er hår, ikke en tåre, ikke en ringe ængstelse. Og det mener Helligånden, når han vandrer så lavt
nede, idet han beskriver sine hellige, at endog deres allerringeste gerninger tækkes Gud vel. Et kristenmenneske er
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dog kosteligt for Gud; han har intet så ringe, uden at det jo
tækkes Gud. At udgyde sit blod, dø, svede, stride og
kæmpe mod Djævelen er i sandhed en stor ting og tækkes
Gud såre vel; men du må slutte sådan: er du kun troende,
så finder Gud behag også i de naturlige, kødelige og legemlige gerninger, enten du spiser eller drikker, enten du
våger eller sover; hvilket jo alt sammen er legemlige og
naturlige gerninger. Så stor en ting er troen.
Derfor se allerførst til, at du bliver en kristen, og at
personen bliver Gud velbehagelig ved ordet, ved dåben og
sakramenterne. Når personen er troende og hænger ved ordet, ikke forfølger det, men takker Gud derfor, da skal du
ikke gøre andet, end hvad Salomo siger i Præd 9, 7-10: Så
spis da dit brød med glæde, og drik din vin af et glad
hjerte, for Gud har allerede sagt god for, hvad du gør.
Dine klæder skal altid være hvide, dit hoved skal ikke
mangle olie. Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det
tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din
løn i livet og i det, du slider med under solen. Alt, hvad din
hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, osv.
Hvad vil du mere? Og hvad kunne siges lifligere, venligere
og klarere?
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Det er vel sandt, at Gud også hos de ugudelige har behag i, at de er flittige og dygtige til at udrette sin gerning;
men vantroen og den forfængelige ære ligger dem i vejen,
så de ikke kan have Guds ære for øje i sine gerninger;
manglen og synden ligger hos personen, der ikke er Gud
velbehagelig. Derfor fortjene vel også de ugudelige med
sine gode gerninger belønning i dette liv; men deres gerninger tælles ikke, vor herre Gud gemmer dem ikke, som
Sl 56, 9 siger om de gudfrygtiges tårer. Men de helliges
tårer, modgang, anfægtelse, både deres små og store gerninger, de tælles og skal i al evighed roses og prises.
Derfor er det en såre liflig trøst, som den hellige Paulus
angiver, når han i Rom 15, 4 siger, at der i Den Hellige
Skrift ikke er skrevet noget uden grund. For det er sikkert,
at de såre simple og ringe gerninger af den grund foreholdes os, at derved skal vises os, at Gud har velbehag til sine
hellige; for syndernes forladelse forbliver altid, og Gud tager dem til nåde, og så længe de er i denne nåde, lever de
altid under hans vingers ly og skygge, og Gud beskærmer
og bevarer dem.
Og dette skal vi også tilegne os. For er vi kristne og i
sandhed gudfrygtige folk, så véd vi, at vi ligner de store
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hellige, om end ikke i de store, ridderlige dyders høje
standpunkt, så dog i dette livs lave og kedelige gerninger,
og véd, at hvad Guds beskyttelse og beskærmelse angår,
elskes vi ikke mindre af ham, end de blev elsket. Og på
denne Guds ømme og brændende kærlighed har vi et sikkert pant, nemlig hans kære Søn, for hvis skyld Faderen
elsker os og sætter os i det himmelske rige i Kristus Jesu,
som Paulus siger i Ef 2, 6. Desuden skal vi også vide, at
det angår os, som står i Sl 37, 23. 24: af Herren stadfæstes
en mands veje, og han skal have lyst til hans vej; falder
han, da skal han ikke bortkastes; for Herren opholder
hans hånd. Lad os kun tro og modtage denne forjættelse.
For ligesom forældrene såre flittig og omhyggelig passer
på sine børn, for at de ikke skal falde, ikke støde sig eller
lide nogen skade, og når de ser, at de er tilsmudsede i ansigtet eller har fået en plet på sig, da straks kommer og
tørrer det af dem og gør dem rene igen, hvilket en fjende
og fremmed ikke gør, og hvis en fjer hænger i deres hår,
da kæmmer og pynter børnene, sådan bærer også Gud en
lige så stor omsorg og ret faderlig kærlighed til alle, som
tror på ham.
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Dette være nu sådan i en sum talt om lærdommen i
dette kapitel. Hvad der nu herefter følger, angår ene og
alene det huslige liv; det vil vi også kort behandle og forklare, hvad der henhører til grammatikken. Han gik, siger
teksten, til landet, hvor Østens folk bor. Dette er en almindelig måde at tale på i det hebraiske sprog. På samme
måde siges også f.eks.: et dødens barn, dvs. en, som man
skal dræbe. Ligeledes: koggerets barn, det er, en pil; hovmodighedens barn, det er, et hovmodigt menneske. Vær
kækhedens børn, det er så meget sagt som så: vær kække
og uforsagte. Belials barn betyder en ond skalk.
Sådan drog nu den hellige patriark Jakob til det land,
som lå mod øst, med hvilket almindelige navn på hele landet Skriften herlig antyder, at skønt rejsen kunne anses for
simpel og ringe, så var den dog en høj og vanskelig gerning, som kom af ordet og troen. For han måtte drage omkring i et ubekendt land, hvis navn ikke engang sættes. For
han kalder det ikke Karan, men landet mod øst, hvilket
araberne og syrerne dengang endnu ikke kendte eller beboede, og hvor der intet andet var end Babel. Derfor siger
Moses kun, at han gik til landet mod øst, det er, til en ubekendt ørken. Sådan drog Abraham ovenfor (kap. 11, 31.)
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fra Kaldæa uden selv at vide, hvor han gik hen, eller hvor
han skulle sætte sin fod; han vover det i Guds navn.
Sådan var vel denne rejse simpel og ringe at se til, men
i virkeligheden var den en stor, brændende tros gerning.
For han véd ikke, til hvilket øde sted han kunne komme;
han kender ikke folkene, véd hverken sted eller vej, hvorhen han skal gå; han véd ikke, hvor han skal få passende
herberg hver nat. Sådan var det en over al måde farlig og
besværlig rejse, og desuden kæmpede han på hele rejsen i
troen med døden og Djævelen, vidste ikke, hvorhen han
skulle gå, eller hvordan det ville gå ham på rejsen, før han
kom til det sted, hvorhen han drog.
Men tilfældigvis så han en brønd på marken; derhen
begav han sig. Det er nu også kun en simpel og ringe ting;
men her begynder trøsten at vises ham, idet han kommer
til det sted, hvor han nu er noget tryggere end forhen, og
desuden hører om sin slægtning Laban.
Her véd jeg nu ikke mere at sige; derfor vil jeg intet
mere tilføje. For til allegorien eller de hemmelighedsfulde
udtydninger har jeg ingen lyst; for teksten selv efter bogstaven giver os bedre besked, end allegorien kan gøre. Det
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er os nok at vide, at disse de helliges simple og ringe gerninger tækkes Gud vel; derfor tvivler vi heller ikke på, at
når vi er i vort kald, finder Gud også behag i, hvad vi gør
eller lider, ja sådan, at han har villet lade det blive aftegnet
i denne bog og har villet, at alle disse de helliges gerninger
sådan skulle roses. Han har ingenlunde villet tillade, at
disse gerninger skulle forglemmes. Teksten er efter bogstaven klar og tydelig nok i sig selv. Efter allegorien vil
man ved de tre fårehjorder ved den ene brønd forstå treenigheden, og ved den store og tunge sten forstår de Moses. Men det bryder jeg mig ikke om; det vil jeg overlade
til andre.
v4-8. Jakob spurgte: »Hvor er I fra, brødre?« De svarede: »Vi
er fra Karan.« Han spurgte: »Kender I Laban, Nakors søn?«
»Ja,« svarede de. »Hvordan har han det?« spurgte Jakob, og
de svarede: »Han har det godt. Dér kommer for resten hans
datter Rakel med fårene.« Jakob sagde: »Det er stadig højlys
dag; det er for tidligt at drive dyrene sammen. Giv dog fårene
vand, og driv dem ud på græs!« Men de svarede: »Det kan vi
ikke, før alle hjordene er samlet; så kan stenen væltes væk fra
brønden, og vi kan give fårene vand.«

Byen Karan ligger i Mesopotamien, der hvor Crassus sidenhen led et stort nederlag og blev overvunden af
partherne. Men Laban var Nakors sønnesøn og ikke hans
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søn, og Nakor var nu død. Bethuel, Nakors søn, var Labans
og Rebekkas fader. Men Nakor nævnes af den grund, at
han er denne slægts stamfader og hoved. Jakob spørger,
om det går ham vel? Egentlig står der: er der fred for ham?
Det er talt efter det hebraiske sprogs vis, som når vi siger:
er han frisk og rask?
Om stenen over hullet på brønden gør de sprogkyndige
et spørgsmål, nemlig om det var en lov, at én alene ikke
skulle fjerne stenen og vande sin hjord, før de andre var
samlede, eller om stenen var så stor og tung, at det var
nødvendigt, at to eller tre måtte hjælpes ad for at vælte den
af? Jeg tror ikke, at der var noget eget bud, hvori det var
blevet forbudt, men at stenen var så stor og tung, at én eller
to ikke kunne vælte den af.
I Mesopotamien passede man omhyggelig på brøndene og tildækkede dem med store stene, fordi man ikke
havde meget vand i landet. Desuden var hyrderne, som
vogtede hjordene, ikke alle sammen stærke mænd, men
man brugte gutter og unge piger, sådanne som Rebekka,
dertil, og overdrog dem at røgte og passe hjordene. Disse
kom da sammen ved brønden og ventede, indtil der kom
nogle af de stærkere, som kunne vælte stenen af, ligesom
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Jakob siden træder til og gør det. Dette tror jeg var årsagen, hvorfor mange måtte komme sammen og hjælpe hinanden. Men andres mening overlader jeg til dem.
v9-12. Mens han stod og talte med dem, kom Rakel med sin fars
får, som hun vogtede. Da Jakob så sin morbror Labans datter
Rakel og hans får, gik han hen og væltede stenen væk fra brønden og gav sin morbror Labans får vand. Så kyssede han Rakel
og brast i gråd. Han fortalte hende, at han var en slægtning af
hendes far, og at han var søn af Rebekka, og hun skyndte sig
hjem og fortalte det til sin far.

I hebræernes udlægning anføres det, og det synes at teksten siger det samme, at Helligånden faldt på patriarken
Jakob, og at han derved blev så styrket, at han ved denne
Helligåndens drift og rørelse kunne løfte stenen alene. Og
da han i denne sin landflygtighed nu fandt Rakel, sin
slægtning, fatter han mod og et stærkt håb om, at han nu
endelig skal få, hvad han havde i sinde, og hvad hans fader
havde befalet ham, nemlig en hustru derfra. Så snart han
derfor ser Rakel, optændes han af kærlighed, og den naturlige tilbøjelighed til hans nære slægtning ytrer sig, så en
dobbelt drift, nemlig både troens og kærlighedens, styrkede hans legeme og hans hjerte. For han ville vise sig som
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en mand i kraft og med raskhed, for derved at indtage pigens hjerte og vinde hendes kærlighed.
Og dette er også lutter naturlige ting; men Helligånden
har ladet dem optegne, for at ingen skal mene, det er skændige eller utilbørlige ting. For det er kristent og gudeligt
at elske en jomfru, som du med ære kan tage til hustru. For
dette er en naturlig tilbøjelighed, som mænd og kvinder
har til hinanden, og skønt nu denne tilbøjelighed ikke er
ganske uden synd, så vil Gud dog ikke, at man skal foragte
den, som om den var uhæderlig i sig selv. For den er en
Guds gerning, som han har nedlagt i menneskets natur,
hvilket man ikke alene ikke skal foragte eller bespotte,
men som man skal holde i ære. For Gud vil æres i alle sine
gerninger, både de små og de store. Han vil ikke foragtes,
end ikke i sin allermindste gerning, som Kristus siger i
Matt 25, 40: hvad I har gjort for én af disse mine mindste
brødre, har I gjort for mig. Sådan skal vi ikke forkaste
endog Guds mindste bud og forordninger eller træde dem
under fode. Vil du drikke vand, så er det vel; drik det og
tak Gud derfor; men har du ikke lyst til at drikke det, skal
du alligevel ikke foragte det.
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Sådan er nu, siger jeg, dette kødelige, barnagtige og
kvindagtige, lutter foragtelige og urene ting, og dog fortælles de af Helligånden, vistnok ikke for derved at lokke
folk til utugt, ikke for derved at optænde skændig og uren
kærlighed i de unges hjerte, men for derved at opretholde
ægtestandens håb og værdighed, og for at Helligånden kan
vidne, at ægtestanden ikke mishager Gud, heller ikke
brudgommens og brudens kærlighed til hinanden, al den
stund Gud har skabt og indstiftet denne stand. Derfor skal
du ikke forhåne eller spotte den, som om den var en uhæderlig og usømmelig stand, sådan som munkene har sagt,
at ægtestanden er en farlig og uren stand.
Derfor er det min tro, at Jakob i det øjeblik, da han så
sin nære slægtning, er blevet ligesom henrykt og så stærk
i ånden, at han alene kunne løfte stenen, hvortil man ellers
behøvede fire eller fem stærke unge mænd. Og han ville
vise pigen denne venlighed og tjeneste, for at hun i tide
kunne vande sin hjord. Men hun véd endnu ikke, at han er
hendes slægtning.
Da han nu har væltet stenen fra, trådte han til og kyssede pigen som ubekendt og fremmed, før han hilser
hende. Dette anses også for uanstændigt, og nu til dags er
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det ikke brugeligt, ser heller ikke godt ud; men han havde
i forvejen hørt de andre hyrder sige: se, der kommer Rakel,
hans datter, osv. Derfor vidste han, at hun var hans nære
slægtning. Og disse folk havde den skik, at når de kom
sammen og hilste, kyssede de også hinanden, som det
endnu er skik og brug på andre steder. Vore folk giver kun
hinanden hånden eller byder i tugt og ærbarhed jomfruer
eller hæderlige koner armen. Hvert land har nu sine
skikke. Sådan er dette et bevis på kærlighed til hans nære
slægtning og kommende ægtehustru, hvilken kærlighed
han vil bevise med dette kys, ligesom om han havde taget
hende ved hånden eller givet hende en eller anden gave.
Og deraf kom hans styrke til at fjerne stenen, nemlig
af hans naturlige kærlighed til sin slægtning, dernæst også
af hans kærlighed til sin brud, som han så var ham beskikket og givet af Gud; for det tredje var han også særdeles
glad, fordi han så, at han nu var kommet i havn efter en
sådan tung og farlig rejse. Men alt dette forøgede og bekræftede Helligånden i ham. Til sidst kaldes Jakob broder
til Rakels fader efter hebraisk måde at tale på; for hebræ-
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erne kalder søstersønnen broder, ligesom Moses selv forklarer det, når han siger, at Laban hørte om Jakob, sin søstersøn osv.
v13. Da Laban hørte om sin søstersøn Jakob, løb han ud til
ham, omfavnede og kyssede ham og tog ham med hjem. Jakob
fortalte Laban alt, hvad der var sket.

Her ser du, at disse ting er ganske og aldeles beskrevet på
den samme måde, som man plejer at beskrive hyrders anliggender, og hvordan de taler med hinanden. Og Helligånden bruger dog så mange ord derom, så en verdsligsindet læser snart får modbydelighed og kede derfor. Andre
beretninger om store, vigtige ting, såsom Sodomas og Gomorras ødelæggelse og Isaks ofring, har han affærdiget
med få ord, næppe i fem eller seks vers; men når han kommer til disse urene, kødelige og tåbelige ting, bruger han
så over al måde mange ord derom, nemlig for at vi skal
vide, at Herren har behag i dem, som frygte ham. For er vi
troende og sikre på Guds nåde, som han har vist os for intet, så må vi ikke tvivle på, at jo alt, hvad vi gør, behager
Gud såre vel, og at han endog har talt hårene på vort hoved; ja, at han har velbehag i, at Jakob kysser og favner
Rakel og vælter stenen fra, hvilket alt sammen fortælles
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på dette sted som såre høje og kostelige gerninger for Guds
og de hellige engles øjne. Gud har ikke kunnet glemme
dem, men har villet, at de skulle opskrives os til lærdom
og trøst.
Om vi nu end plages hårdt i dette liv og er underkastet
megen ulykke og jammer, endelig også døden selv, så skal
vi dog vide, at det alt sammen er lutter kostelige ting, som
der står i Sl 116, 15: det er kosteligt i Herrens øjne, når
hans hellige dør. Dette skal vi også forstå om andre gerninger, enten vi spiser eller drikker, sover eller våger, som
Paulus siger i Kol 3, 17: alt, hvad I gør i ord eller i handling, skal I gøre i den herres Jesu navn, takkende Gud og
Faderen ved ham. Og i sådanne ringe gerninger skal vi øve
os, så vi efterhånden kan gå fremad og vænne os til højere
ting. Men troen, som virker store og ridderlige ting, nedlader sig også til de huslige og ringe gerninger; den røgter
fårehjorden og vander den, den malker gederne. For Gud
har skabt både dåren og den vise, den lille og den store,
det kostelige og det ringe. Derfor har han lige så meget
velbehag i tjenernes eller pigens gerning som i herrens,
lige så meget i hustruens som i mandens. Vær kun troende,
og hold for alle ting Gud i ære i de ting, som angår kirken
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og religionen; sørg for, at du forbliver ved Guds ord. Hvis
I bliver i mig, siger Kristus i Joh 15, 7, og mine ord bliver
i jer, da skal I bære megen frugt osv.
Derfor skal man se hen til troen og til personen, som
er i nåde hos Gud. For Gud har udøst så stor godhed over
os, at han tæller endog vore allerringeste gerninger og giver agt på dem. Det være hvad slags gerninger det vil, så
er de dog alle priselige og Gud velbehagelige, fordi personen tækkes ham.
Og her gælder ikke fornuftens dom, som siger: det
kunne passe sig for en eller anden hedensk forfatter at beskrive sådanne ting, der ikke er værdige til at stå i Den
Hellige Skrifts bøger; ja, ikke engang de græske eller latinske forfattere skulle skrive sådanne simple ting om sine
store, tapre helte, hvis historie de har beskrevet. For de
forstår ikke, hvad et ret gudfrygtigt liv er, hvad der er Gud
velbehageligt og hvad ikke, som ordet lyder: bort med den
ugudelige, at han ikke skal se Guds herlighed.
Derfor skal vi nu læse dette med tilbørlig ærefrygt og
takke Gud for, at vi véd, at vi behager Gud, også når vi
sover, spiser, drikker, gifter os; når mand og hustru og
børn lever sammen, når vi styrer vore tjenestefolk, malker
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geder osv. I sådanne gerninger skal vi øve os; for de er
ligeså store og underfulde som de høje gerninger, fordi de
sker af en stor person, som tror og er en Himmerigets arving. Behager det Gud, så kommer der vel også engang
den stund og dag, at vi også kan gøre store, ridderlige gerninger.
Og denne sin gode vilje og gunst har Gud også afmalet
i den kærlighed, som forældre har til sine børn. For vi ser
i det huslige liv, at fader og moder har mere lyst og glæde
af, at deres lille søn eller datter bringer dem en blomst eller
en anden ringe ting, end om tjeneren eller pigen kommer
med en stor sæk eller bjælke; de ringe gerninger er elskelige og tækkelige for forældrene hos børnene, mens de
ville foragtes hos tjenerne eller pigerne.
Derfor er det noget ganske andet at beskrive hyklernes
og munkenes historie end de rette helliges. Hyklerne foragter og spotter disse sande helliges gerninger og hele deres liv som et urent liv, og indbilder sig alligevel, at de kan
forsone Gud med sine selvvalgte og særlige gerninger.
Men disse deres gerninger er fordømte for Gud, fordi de
ikke sker af en sådan person, som er Gud tækkelig og velbehagelig. Derfor lad os nu også betragte det andet, som
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efter hyklernes dom ikke er mindre tåbeligt og kødeligt.
Og nu følger der et nyt stykke, nemlig om, hvordan Jakob
blev brudgom.
v14. og Laban sagde til ham: »Du er af samme kød og blod som
jeg!« Så blev Jakob hos ham en måneds tid.

Sagen ser i begyndelsen godt ud, som jo også hyklerne
gerne plejer at vise sig. For sådan beskrives Laban gennem
hele historien, at han var gerrig og egennyttig. Og navnet
Laban stemmer skønt dermed; for det betyder hvid. For
hyklerne har et stort skin af fromhed, tugt og gode skikke,
så ingen synes at være helligere, hæderligere og åndeligere
end de. Men han havde med større ret skullet hedde Nabal,
idet man havde vendt navnet om. Sådan anstiller han sig
nu i det ydre såre gudfrygtig for sin fætter, og lader, som
om han såre højt elskede ham. Men imidlertid tænker han:
se, her har jeg fået en såre god og nyttig tjener, som må
gøre og udholde alt efter min vilje og mit hoved, da han jo
er landflygtig og elendig, og intet andet sted kan finde,
hvor han kan opholde sig i sikkerhed. Han er fattig, sulten
og nøgen; i sådant fængsel og disse lænker, som er stærke
nok, skal han nu bindes og holdes i mit hus. For var han
uden mig, så havde han måttet dø af sult.
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Men i begyndelsen giver han ham gode ord og kærtegner ham, som hyklerne plejer at gøre. Du er, siger han, mit
ben og mit kød; løber ham i møde, favner og kysser ham,
som om han alvorlig og af hjertet elskede ham. Men snart
vil han åbenbare og lægge for dagen sit skjulte og utro
hjerte. Sådan plejer man også ellers ofte at sige: ligesom
man bliver ked af fisk, når man har spist den i tre dage,
sådan bryder man sig heller ikke mere om en gæst, når
man har haft ham i tre dage.
Derfor afmales og beskrives Laban sådan, at han har
været en sådan hykler, som havde et godt udseende, hvad
de ydre gerninger og ord angår, men som indvendig var
fuld af afguderi, hovmodighed, gerrighed og foragt for næsten og kun tog hensyn til sin egen nytte. Med en sådan
hykler må den fromme, hellige Jakob omgås. Men se dog,
hvilken ganske ringe begyndelse denne store patriarks ære
og herlighed havde; han, fra hvem så mange patriarker, så
mange konger, så mange profeter, Kristus selv og apostlene nedstammede, hos hvem det evige livs hele majestæt
er, som er konge og præst og har fået hele velsignelsen af
sin fader – han er så fattig og foragtet, at han ikke ejer en
fodbred jord. Ja, det er at skabe et menneske af intet.
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v15a. Laban sagde til ham: »Du skal ikke tjene gratis hos mig,
blot fordi du er min slægtning.«

Jakob var en måned hos Laban; men i denne tid har han
vel ikke ernæret ham for intet. For uden tvivl var han ikke
ledig, men gjorde, hvad der sømmer sig at gøre for et gudfrygtigt og trofast menneske. Og dertil drev ikke alene armod og mangel ham; men han gjorde det, fordi Helligånden var i ham, ved hvem de hellige mennesker drives til at
gøre alle slags hæderlige og gudelige gerninger, og sådanne mennesker velsigner også Gud, så de kan være
mange folk til nytte. Sådan Josef; da han intet andet havde
af sin herre end brød og klæder, gjorde han ham dog rig
og kunne dog ikke vente nogen løn af ham derfor; ja, sådanne folk er det, om hvem Paulus siger i Kol 3, 23: alt,
hvad I foretager jer, gør det af hjertet som for Herren, ikke
som for mennesker. Sådanne tjenere er meget sjældne, der
tjener så trolig, ikke for at tækkes mennesker, men Gud.
Men Jakob var i den måned en sådan tjener, og hele tiden,
da han tjente Laban; han var ikke ledig, men påtog sig selv
villig og med stor flid det huslige arbejde, udførte det, gav
kvæget foder og vand; alt dette huslige arbejde gjorde han
så trolig og flittig, som han på nogen måde kunne. Og dette
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syntes Laban, den gnier, meget godt om, da han så, at han
var så flittig og ivrig til at udføre dette ringe tjenerarbejde.
Derfor slutter han snart en overenskomst med ham om lønnen, hvorved Jakobs flid og dygtighed samt hans troskab
højlig roses.
Og det er sandelig en herlig dyd, som er meget sjælden, især mellem slægtninge, idet du vil finde såre få, som
tænker på, med troskab at tjene sine slægtninge. For de
mener, at de har en særlig ret til at sluge, rive til sig og
forøde, hvad der tilhører deres slægtninge. Sådanne svogre
eller slægtninge som Jakob og Josef er såre sjældne, eller
som Na’aman hos syrernes konge, hvem man kunne overlade omsorgen for husets bestyrelse.
Derfor så Laban, at han havde fået en tjener efter sin
smag, som var flittig og ivrig, som kunne passe kvæget
godt, som holdt god orden på tjenerne og fik i stand en
skøn tugt i huset, hvorved alt, som var i huset, såre tog til
og forbedredes. Det vidner de ord, som sidenhen følger,
når Jakob siger: du havde kun lidt, før jeg kom. Og tillige
kom Guds velsignelse dertil for den fromme, troende tjeners skyld, som i sandhed var som en frelse og en støtte
for hele husvæsenet. Derfor siger Laban: jeg vil ikke, at du
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skal tjene mig for intet. For han ser nok, at han ikke er et
dovent fæ, sådan som vore tjenere og piger nu til dags,
men at han gør mere, end ham var befalet, alt til sin slægtnings gavn og nytte. Derfor følger nu lønnen for hans tro
tjeneste.
v15b–20. Sig, hvad du vil have i løn!« Nu havde Laban to døtre;
den ældste hed Lea og den yngste Rakel. Lea havde matte øjne,
mens Rakel var smuk og så dejlig ud. Jakob var forelsket i Rakel, og han sagde: »Jeg vil tjene hos dig syv år for din yngste
datter Rakel.« Laban svarede: »Jeg vil hellere give hende til
dig end til nogen anden. Bliv hos mig!« Så tjente Jakob hos
ham syv år for Rakel; men han følte det kun som nogle få dage,
fordi han elskede hende.

Dette er kun barnagtige og kødelige ting. For hvad er det
dog, at den hellige mand, som har så stor en forjættelse af
Gud, hvem Gud selv har åbenbaret sig for i et syn, i sådan
høj alder endnu bliver ung, ja næsten til barn igen? Han
ser to unge piger, og at den ene er skønnere end den anden;
af dem fatter han kærlighed til hende, som er den skønneste af udseende; den anden elsker han ikke. Synes du det
sømmer sig for Jakob, der er en mand på firs år? For det
er sikkert, at han dengang var blevet firs år, eller i al fald
otteoghalvfjerds. Men nu, i denne alder, begynder han
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først at spøge på barnlig vis og få pigen kær. Kære, hvorfor
skriver dog Helligånden sådanne ting og foreholder os det
at vi skal læse det, ret som om vi kunne få nogen forbedring ved sådan skammelig gerning? For, hvad endnu mere
er, sidenhen i teksten siges der, at Jakob elskede sin søn
Josef, fordi han var født ham i hans alderdom; den tid var
ikke mere end fjorten år efter denne, og kaldes dog Jakobs
alderdom.
Derfor sømmer det sig jo ikke, at en sådan hellig mand
skal være så tåbelig og sanselig, at han tager hensyn til en
piges skønhed og mere elsker en skøn pige end en, som er
hæslig og ikke skøn. For man kan ikke sige, at han gjorde
det af den grund, at han gerne ville, hun skulle føde ham
børn; da jo de kvinder, som ikke er skønne, i almindelighed plejer at få flest børn, som man også kan se ved Lea,
og dog kunne hun ikke ved nogen fødsel opnå, at Jakob
skulle elske hende så inderlig som Rakel. Derfor kan man
ikke undskylde ham under det påskud, at han gjorde det af
hensyn til børn; men det er en ringe, skændig og naragtig
ting, nemlig at elske en pige, fordi hun er skøn, og ikke
især i håb om børn.
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Det skulle med rette ske, at man elskede det kvindelige
køn i sig selv, blot af hensyn til børnene, for hvis skyld
dette køn er skabt af Gud, og ikke benyttede det til vellyst
og utugt. For at kvinderne er skabt til at føde børn, viser
hele deres legemsbygning. Men der er få, som tage hensyn
dertil, og Jakob overser også dette øjemed. For han elsker
Rakel, fordi hun er skøn; Lea derimod elsker han ikke,
fordi hun ikke var så skøn, uagtet det dog mindre sømmer
sig for gamle mænd end for unge at tage sådant hensyn til
skønheden.
Men dette skal man lære og indprente i kirken, for at
vi ikke skal være bange for ægtestanden, sådan som papisterne har skændet og fordømt den med sine narrestreger.
For derfor skriver Helligånden dette, fordi han derved vil
vise, at Gud heller ikke vil forkaste og fordømme dem, som
ved sine ægtehustruer tage hensyn til skønhed, og at et sådant valg kan ske uden synd. Derfor må ingen tro, at han
synder, fordi han mere elsker en skøn kvinde end en hæslig. Sådan kan vi deraf hente lærdom til vor forbedring.
Dernæst havde Jakob det håb, at han skulle få børn
med den pige, som var skøn og af et stærkt legeme. For
når man indgår ægteskab, skal man med rette lægge
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mærke til, at stærke giftede sig med stærke, raske med raske. Denne forskel iagttages jo med de ufornuftige dyr;
men blandt mennesker sker det ikke sådan, på grund af den
fordærvede natur, som er kommet af arvesynden. For deraf
kommer det, at nogle fødes stærke, nogle svage, og undertiden nogle også spedalske, nogle blinde, nogle tåbelige,
hvilket skyldes forældrene. For arvesyndens skyld må man
finde sig i, at stærke og svage personer sammenføjes i ægteskab, fordi der må rådes bod på denne arvesyndens skade
med den hjælp, som Gud har vist os i ægteskabet, hvordan
nu end de folk er, som deri forenes.
Sådan har også alle dyr sin bestemte tid til fødsel; men
mennesket har sin uregelmæssige drift på grund af besmittelsen ved arvesynden. Denne drift kan man ikke på anden
måde skaffe råd imod end ved på denne måde at sammenføje dem. Og den, der sådan kan få en skøn og stærk hustru, han må få hende; men den der ikke har et sådant valg,
må tage den, som han kan få, enten hun nu er skøn eller
ikke.
Desuden er ægtestanden efter arvesynden såre fortrædelig og besværlig for kødet, fordi ægtefolk ikke kan skilles
ad. For skønt den gensidige kærlighed forbliver mellem
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mand og hustru, så falder dog det bånd let til besvær,
hvorom Moses taler, nemlig at hustruen skal være om
manden som en medhjælp i hans liv, der ikke skal skilles
fra ham. For hvad modgang der end kan indtræffe, enten
på hendes legeme eller gods eller børn, så forbliver dog
forbindelsen stående fast; man kan ikke skilles ad. Alt valg
ophæves og der tillades dem ingen forandring; kort sagt:
den ene må ikke forstøde eller forlade den anden, så længe
de lever.
Desuden kommer også Djævelen dertil, der hader al
Guds orden og på mange måder bekymrer og plager ægtefolk. Og ved denne så store møje og besvær, som klæber
ved ægtestanden er det ingen synd, om en vælger sig en
skøn og stærk hustru, så han så meget desto længere og
lettere kan tåle og bære dette ægtestandens bånd. For det
er ikke tilrådeligt, at en skulle vælge og tage sig en sådan,
som ikke behagede ham straks i begyndelsen, dertil var
hæslig og fortrædelig, al den stund Djævelen kan gøre
uenige og skille ad også dem, som er skønne og har hinanden såre kær.
Og Helligånden lærer på dette sted, at Gud ikke har
forbudt eller fordømt et sådant valg. For han priser det hos
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denne hellige patriark eller tillader ham det meget mere, at
han, som unge folk plejer, mere elsker den skønne end
hende, som ikke er skøn. Han lader det ske. For ægtestanden er en sådan stand, som tiltrænger syndernes forladelse
og Guds nåde, at han ser gennem fingre med den, ikke
alene hvad den kødelige lyst angår, når den kun sker ordentlig i ægteskabet, men også hvad de andre fejl angår,
idet man kan vredes på tjenerne, på børnene og mand og
hustru også indbyrdes, som det jo plejer at gå i det huslige
liv. For ligesom det borgerlige liv og kirken stedse må forblive under syndernes forladelse, sådan også ægtefolks liv
under Guds nåde og syndernes forladelse.
Gud vil ikke have fordømt dette i ægtestanden, som at
manden vælger sig en skøn hustru og elsker hende. Dette
er vistnok i begyndelsen ikke vanskeligt, når den kærlighed, hvormed brudgom og brud er optændt mod hinanden,
endnu er heftig; men den bliver efterhånden kold. Ja, undertiden kommer der allerede inden en måned bittert had
og fjendskab deraf ved Djævelens ophidselse og forhekselse af ægtefolkenes hjerter, som han plejer at få i stand
på mange slags underlige måder.
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Sådan er nu dette vistnok ingen undskyldning for
denne synd, som hyklerne gør så meget væsen af hos den
hellige patriark Jakob; men det er en berømmelse og lovprisning af den guddommelige nåde, nemlig at Gud ikke
fordømmer Jakob, fordi han slår vrag på Lea, som ikke er
så skøn, og vælger den anden, som er skønnere. Papisterne
udlægger det som sanselighed; men de ser ikke, hvad for
en årsag der drev ham til ægtestanden. For fordi Jakob
havde forjættelsen, er hans sind opfyldt af den tanke, at
han gerne vil have børn og efterkommere; derfor er han
betænkt på at få en sådan hustru, som passer for ham, og
som han synes om. For dette, siger jeg, bærer han mere
omsorg end for at få en bestemt bolig og et hus, hvilket
strider stik imod filosoffernes og de verdsligvises måde og
lære. For sådan siger Hesiod: først skal du skaffe dig et
hus og en hustru, dertil også en okse til at pløje din ager
med, osv. Men sådant bryder denne vor patriark Jakob sig
ikke om, hverken hus eller okser eller anden sådan nødtørft; han er kun først og fremmest betænkt på at få en hustru, som er ham tækkelig.
Dernæst ser papisterne heller ikke, at under patriarkens ungdommelige kærlighed er en herlig kyskhed skjult.
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For idet Helligånden ikke forkaster brudgommens og brudens kærlighed i og for sig, vil han derved tillige vise, hvor
kysk Jakob var. For er ikke det en herlig kyskhed, at en
mand lever kysk ligetil han er firs eller fireogfirs år? For
først da han var fireogfirs år blev Jakob ægtemand; så
længe levede han uden for ægtestand efter sin ungdoms
første blomst, indtil hans alderdoms år kom; for fjorten år
senere kaldes han gammel.
Kan nu papisterne se, at han valgte sig en skøn pige,
hvorfor ser de da ikke også dette, at han levede kysk indtil
han var fireogfirs? Og på den tid var naturen endnu desuden stærkere og fuldkomnere, så en mand var voksen allerede i femten eller seksten års alderen. Nu er det jo dog
sandelig et stort under, fra det år af og ret i den blomstrende ungdom at tåle og overvinde kødets ondskab og
loven i lemmerne, som den kødelige begærlighed kaldes;
det er en såre hård kamp mod kødet, som kun såre få har
tålt.
Derfor farer papisterne groft vild, når de mener, at
fædrene førte et kødeligt liv, sådan som de tror. For de mener, at ingen lever kysk uden de, som er ugifte, såsom
munke og nonner. Og de forarges såre ved, at patriarkerne
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var gifte, og forstår slet intet af denne herlige kyskhed.
Men det havde ikke været at undres over, om Jakob i så
lang tid, hvori han levede kysk, ganske havde dødet sit kød
og rent mistet den medfødte kraft til at avle børn. For hans
blomstrende ungdoms, dertil også hans fuldvoksne alders
og manddoms år er forbi, og han har nu allerede fireogfirs
år på nakken, har kæmpet otteogtres år med sit kød, og dog
har han beholdt den naturlige kærlighed til det kvindelige
køn, til en ung pige, og det til den skønneste, som han foretrak for hende, der ikke var så skøn, nu da han allerede
var en gammel og grå mand.
Sådan overgår disse eksempler på kyskhed al vor
kyskhed og især den såre urene, skændige ugifte stand og
det ugifte liv i klostrene, som er lutter utugtige huse. Eller,
om de end nogensinde har overholdt kyskhed, så kan den
dog ikke sammenlignes med fædrenes kyskhed, hos hvem
kødet med stor tro og ånd var dødet, dog på den måde, at
alligevel den naturlige tilbøjelighed og kærlighed til det
kvindelige køn derved ikke var udslukket. Sådan elsker Jakob ret inderlig sin brud, sådan at de syv år næppe syntes
ham at være tre eller syv dage. Og derefter, hvad der er det
allerstørste, da han er blevet trolovet, venter han endnu i
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syv år, før bruden gives ham. Skulle en nu til dags vente
på brylluppet i så mange år, og skulle han imens tjene,
være fattig og en tigger – han ville sandelig give både brud
og svigerfar en god dag.
Men dette ser ikke de grove svin, papisterne, og ser
heller ikke det store, herlige eksempel på kyskhed, hvorunder han tillige havde stor tålmodighed, så han i hele syv
år bar den tunge tjeneste og tålte den lange opsættelse, som
sandelig ville have været utålelig for enhver anden, hvem
han så end var; og dog er han under denne tjeneste også
ganske fattig og trængende, har ingen ejendom, ikke så
meget som en tråd. Og alt dette gør han af kærlighed til
pigen, af hvem han var så indtagen, at de syv år forekom
ham som nogle dage, det er, som om de kun havde været
syv dage.
Augustin forundrer sig også over denne lange venten
og tålmodighed og spørger, hvad dog årsagen kunne være,
hvorfor han havde sådan tålmodighed og kunne vente så
længe, da dette jo er imod og over menneskers natur? For
det vidne alle beskrivelser af kærligheden og af dem, som
er optaget af stor kærlighed, at det er sandt, som man siger:
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jeg bliver ganske utålmodig af kærlighed; og især når kærligheden længe forhales, bekymrer det folk såre meget og
gør dem utålmodige. I elskovssangene klages der over, at
dag og nat er alt for lange, som digteren siger: Denne dag
varer mig længere end et helt år. Men Augustin svarer sådan derpå: at denne tid og disse år forekom ham så korte,
kom af, at arbejdet ikke var ham tungt eller fortrædeligt.
For kærligheden er almægtig. Sådan kan jo på den anden
side den, som hader, slet intet tåle. Kærligheden gør for
intet, hvad man ellers ikke ville gøre for nogen pris eller
på nogen bøn. Sådan hænder det ofte, at skøgerne og horkarlene finder sig i mere, end vel en hæderlig hustru eller
ægtemand ville finde sig i. Og så meget formår den skændige, afsindige, utugtige kærlighed; derfor gør og lider den
rene, ærbare kærlighed endnu meget mere.
Men dette svar er ikke nok. For man må endnu tilføje
det, som her antydes, nemlig at denne kærlighed til bruden
hos Jakob blev ledet af troens ånd; men hvor denne er leder eller hersker, er alt godt og let. For er Gud hos os og
omgås med os i alt, hvad vi gør, så er det vor fornemste og
højeste trøst. Jeg formår alt, siger Paulus i Fil 4, 13, ved
Kristus, som gør mig stærk. Er nu end disse ting kødelige
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og barnlige, så roses det dog alt sammen hos denne hellige
mand, os til eksempel og trøst. For han havde den forjættelse, at han skulle få børn og børnebørn. Det så han især
hen til; derfor var det fornødent, at han måtte tage en hustru.
Nu vil vi også betragte og forklare de stykker, som angår sproget. Teksten siger, at Lea havde svagelige øjne; på
hebraisk står der rakkoth, og jeg tror, vi have oversat det
ganske godt. For hvad de andre siger, at hun havde lange
øjne, er en fabel. Jeg tænker, hun var en ærbar, from pige,
af gode skikke, også stærk af legeme, men ikke skøn,
navnlig ikke af øjne, hvilke pleje at være en stor pryd for
mennesket. Sådan kalder Plinius øjnene kongen blandt
menneskers lemmer, og de er også i sandhed den bedste
del af legemet. Derfor er det en sjælden gave hos mennesket at have skønne øjne.
Men især roser man de øjne, som i almindelighed kaldes falkeøjne, som man siger om en ung pige: hun ser som
en falk; for sådanne øjne er såre skarpe og livlige og lyse
næsten som lynet. De er rene og klare, og man kan fra øjnene slutte sig både til den last og den dyd, som ligge
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skjulte i hjertet. Sådan er skønne, klare øjne ligesom et under ved menneskeslægten; for de betyder en fortræffelig
forstand og gode anlæg. Sidenhen i kap. 49, 12 siges der
om Messias: han er øjne er mørkere end vin; de er ligesom
den dunkelrøde vin. Sådanne øjne er en stor prydelse for
ansigtet og giver det ligesom liv og en særdeles munterhed.
Små og svage øjne derimod, som ikke er skarpe og livlige, vansirer og skæmmer hele ansigtet. Lea havde nu sådanne øjne, hvormed hun ikke kunne se skarpt; derfor behagede hun ikke for sine svagelige og matte øjnes skyld.
For det hebraiske ord rak betyder ringe, fin eller svag; som
der står ovenfor i kap. 18, 7 om Abraham: han hentede en
fin og god kalv. Den hemmelighedsfulde udtydning, som
andre kommer frem med på dette sted, lader jeg fare og
følger beretningens ligefremme mening; for grunden,
hvorfor Jakob ikke elskede Lea, er i sig selv simpel og
klar, nemlig fordi hun ikke havde livlige og skønne øjne.
Rakel derimod var skøn, og betydningen af det hebraiske ord thoar er skikkelse. Rakels øjne havde den rette
form, ligeledes også panden og kinderne, og hele hendes
legeme var skønt formet og lemmerne svarede smukt til
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hinanden. Dette er den rette skønhed og prydelse, når ansigtets dele, øjne, pande, kinder og de øvrige lemmer passe
godt til hinanden.
Og hidtil har Moses beskrevet denne brudgom og elsker Jakob barnlig nok, som af kærlighed til en sådan skøn
pige fandt sig i en så lang og tung tjeneste, hvoraf man vel
kan slutte, hvor stor hans kærlighed var. Og det må mærkes, at Den Hellige Skrift ikke fordømmer denne kærlighed
hos brudgommen, men roser den. Men nu følger der et
skønt, herligt eksempel på Jakobs tålmodighed i denne tjeneste og i hans kærlighed til pigen.
v21. Jakob sagde til Laban: »Tiden er udløbet; lad mig nu få
min kone, så jeg kan gå ind til hende.«

Jakob kalder her Rakel sin hustru, uagtet hun endnu er
jomfru. For Skriften gør ingen forskel mellem en hustru
og en brud, som er forlovet med en mand, som man kan se
hos Moses og hos Matthæus, hvor de jomfruer, som er forlovede, kaldes hustruer. Sådan anser også Jakob Rakel
som sin ægtehustru og elsker hende ret hjertelig, som en
mand skal elske sin hustru, og som ynglinge og brudgomme plejer at elske sine brude.
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Men brudgommens kærlighed er allerheftigst, når den
tid kommer, at han skal forenes med bruden. Men den
rene, kyske og hellige kærlighed, som denne vor patriark
nærede til sin hustru Rakel, forhindres for ham på en såre
urimelig måde, og han narres deri og bedrages skammelig,
som nu følger i teksten.
v22. Laban samlede da alle mændene der på stedet til gilde.

Denne skælm fortjente, at man forbandede ham i Helvedes
afgrund. Moses bruger et sådant ord, som ikke betyder, at
han indbød til brylluppet, sådan som det plejer at ske med
sømmelig orden og ærbarhed, men han fik i en hast fat på
nogle, ikke til brudgommens og brudens ære, men kun for
at snyde og bedrage den gode, fromme og hellige mand,
for at han, når han ved list havde fanget ham i sine garn,
skulle beholde hende, som han havde fået om natten, og
ingenlunde forlade eller ombytte hende, uagtet han var
blevet bedraget deri. Derfor får han i en fart fat på nogle
vidner. Og det lader til, at Skriften derved har villet antyde, at Laban ikke stod i noget godt ord hos fromme og
hæderlige naboer, som uden tvivl havde forstået hans ondskab, vold og uret, som han i de syv år havde tilføjet den
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fromme og tro tjener Jakob. Derfor fik han fat på nogle
løse, letfærdige folk, som ikke ville revse dette bedrageri.
Derved antydes det, at han var en ond skælm og ganske
nedsunket i gerrighed.
Men Jakob var glad, og da han så heftig elskede Rakel,
havde han ingen ond mistanke om, at der ville ske ham
uret, men er ved godt håb, fuld af glæde, og venter sådan
på sin kære brud, for at han nu kan få den glæde, som han
så længe havde håbet og ventet på.
v23-25. men om aftenen tog han sin datter Lea og førte hende
til Jakob, som gik ind til hende. Og Laban overlod sin trælkvinde Zilpa til sin datter Lea. Om morgenen opdagede Jakob,
at det var Lea, og han sagde til Laban: »Hvad er det, du har
gjort mod mig? Det var jo for Rakel, jeg tjente hos dig. Hvorfor
har du narret mig?«

Dette er nu et eksempel på tålmodighed hos Jakob; hvem
der kan, han lære her at være tålmodig. Jeg kan det ikke;
for denne tålmodighed er ubegribelig og kan ikke efterlignes. Den fromme, hellige mand elsker pigen så inderlig, at
han i hele syv år gør og lider alt, hvad han blot kan, og det
for at gøre den gamle skælm og gnier Laban rig, på den
betingelse, at han til løn skal give ham sin datter Rakel.
Men for denne tro tjeneste takkede han ham på den måde,
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at han hemmelig berøver ham hans hustru, nemlig den
jomfru, som han elskede, og som han i så mange år havde
længtes efter og ventet på. Og det gør han netop på den tid,
da han skal have den højeste glæde, som han så såre havde
længtes efter. Han berøver ham hende ikke alene, hvilket
i sig selv er slet nok, men han pånøder ham mod hans vilje
en anden, som han ikke elsker, og lægger sådan en byrde
på hans nakke, som han bestandig må bære.
Dette er sandelig et grueligt og såre urimeligt bedrageri. Jakob véd ikke andet, end at han omfavner sin allerkæreste brud, og se, så er det hende, som man havde givet
ham i brudens sted. Når en berøver en anden penge, guld,
sølv eller kvæg eller med magt fratager ham det, det er en
ringe skade; men når en fratager dig din brud, en skøn, elsket hustru, med hvem du af ganske hjerte håber at få børn,
af hvem du venter de efterkommere, som er dig forjættet,
det er sandelig en sådan vold og skændsel, som er større
end nogen anden kan være. For her falder pludselig alt Jakobs håb og forventning omkuld, og han kan ikke tro andet, end at han nu stedse måtte være berøvet Rakels, sin
bruds, kærlighed, og at hun nu aldrig ville blive hans hustru.
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Sådan bedrages han i sit gode håb, da han længe havde
ventet på den ømme kærlighed, når han skulle forenes med
sin brud, hvilket håb havde varet i hele syv år, hvorover de
begge havde følt stor glæde. Men at de led denne uret, gik
ikke af uden tårer og stor smerte. For ulykken er alt for
gruelig og stor, og tålmodigheden er også utrolig stor. Jeg
havde ikke fundet mig deri, men havde anklaget ham derfor for retten, så han af øvrigheden var blevet tvunget til
at give mig min brud, og havde forstødt den anden og atter
sendt hende hjem til sin fader. For ikke Lea, men Rakel
var trolovet med ham; og det var uden tvivl offentlig blevet berettet og fortalt enhver hele byen over.
Men jeg tænker, at de folk, som Laban samlede sammen til brylluppet, var slette og letfærdige mennesker, løse
fugle, som Laban til behag måtte rose denne onde gerning
og undskylde ham deri. Men at Jakob og hans brud på
denne måde skilles ad, var en såre tung og utålelig ting.
Jeg kunne sandelig ikke finde mig deri, om jeg så end var
ældre end Metusalem. For sådan adskillelse er imod naturen og al menneskelige fornuft. Hvor stor alarm har ikke i
alle landes historie de fået i stand, som med magt har berøvet andre deres trolovede jomfruer eller hustruer? Hvor
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ofte har riger, der have været såre mægtige, stødt sammen
i gruelig krig for en sådan voldsgernings skyld og er blevet
aldeles ødelagt og gået til grunde?
Grækerne bragte næsten hele verden i oprør for Helenas skyld, som også var blevet bortført med vold. Sabinerne begyndte en krig mod romerne, fordi disse havde
bortført deres døtre. Og sidenhen, i denne bogs kap. 34, 25
følger der, hvordan sikemitterne blev slået af Jakobs sønner og dræbt, fordi Dina var blevet røvet. For en brudgoms
hjertelige kærlighed er øm, og han kan ikke tåle meget,
især når han skal holde bryllup og forenes med bruden, når
den rette bryllupsglæde først begynder. Derfor kan han
ikke mindre tåle eller lide noget, end at bruden skal fratages ham, som han elsker mere end guld eller sølv, ja sine
øjne eller sit eget liv.
Dernæst er det sandt, at Jakob drog efter denne brud
og havde udvalgt hende på sin faders befaling for de arvingers og efterkommeres skyld, som var ham forjættede,
og som han havde håbet at få med den brud, som var skøn
og ung; men hans håb og glæde, som han så længe havde
ventet på, faldt ganske hen i et øjeblik. Derfor, den der blot
kan, han fremstille ret denne store og uhørte ondskab og
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forbande den i Helvedes afgrund; for den er større, end
man tilstrækkelig kan udtale den med ord. Ja det ser ud,
som om det i teksten antydes, at denne ondskab også fik
sin skjulte straf. For der siges ikke om Laban, at han bragte
Lea til Jakob som hans hustru, ligesom der siden siges om
Rakel, at Laban gav ham sin datter Rakel til hustru. Moses
vil ikke kalde Lea hans hustru, men siger kun, at han tog
sin datter Lea og ledte hende til ham.
Men den gerrige Laban blev drevet til denne store synd
af den gruelige og skændige gerrighed, og det var ham
ikke så meget om at gøre at pånøde Jakob sin ældste datter
imod hans vilje som at beholde ham i sin tjeneste endnu i
syv år. For han havde fornemmet og erfaret, at det var gået
såre godt for ham, og at hans gods var blevet formeret.
Derfor er det såre urimeligt og grueligt, at en sådan from
mand skal opholdes ved en sådan stor synd, blot for at
denne gamle gnier kan få nok. Han må lide en forhånelse,
som dog er alt for hård.
Hvordan Rakel var til mode, fortælles ikke i teksten;
men man kan vel tænke sig, at hun ikke følte mindre sorg.
For hun vidste uden tvivl vel, at hun var bruden, og hele
nabolaget vidste, at Jakob havde tjent syv år for Rakel;
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derfor blev Rakel ligeså bedrøvet for denne urets skyld,
som Jakob selv; ja, hun kunne meget mindre tåle og bære
det. For det kvindelige køn og kvindernes natur er svagere
end mændenes; hun var vis på, at hun var bruden og nu
skulle forenes med sin brudgom; men just i samme stund,
hvori hun mener, at hun skal have den glæde at forenes
med sin kære brudgom, bedrages hun på en urimelig
måde, ikke uden stor smerte og bitre tårer, som hun fældede derover; hun skreg og græd vel ynkelig.
Sådan er dette et sørgeligt og bedrøveligt bryllup. For
brudgommen bedrages ynkelig; men Rakel, bruden, forstødes og kunne uden tvivl ikke skjule den smerte og
vrede, som hun med rette følte derover, men lagde den for
dagen med gråd og skrig; desuden talte hun vel med sin
fader og anklagede ham åbenbart. Hvorfor, sagde hun vel,
fratager du mig min kære brudgom, som du dog selv har
trolovet mig med? Men den grumme fader blev ikke bevæget derved; måske fik han hende også ved hårde trusler
til at tie stille.
Lea vidste godt, at hun ikke var bruden, men brudens
søster, og satte sig måske imod sin faders vilje; men dog
gav hun til sidst af menneskelig svaghed efter, så hun blev
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overtalt og tvunget til denne uret; ja, hun glædede sig over
denne vold, fordi hun derved kunne blive moder til de arvinger og efterkommere, som var Jakob forjættede; for
hun havde hørt, at Jakob ventede på arvinger. Og sidenhen
i kap. 30, 15 ser det ud, som om Rakel på en måde lagde
for dagen, at hun just af denne grund var vred på sin søster
Lea og hadede hende derfor.
Sådan, siger jeg, var dette et ulykkeligt bryllup for Jakob og Rakel på grund af det bedrageri, som de begge
mindst havde ventet. Og her foreholdes os et eksempel på
stor, herlig kyskhed hos den hellige patriark Jakob, og
også på et tungt kors og en såre stor tålmodighed. For jeg
véd ikke, om nogen hellig, endsige da en hedning, skulle
have kunnet bære dette kors med sådan stor tålmodighed.
Det er for stort og forfærdeligt.
Men der spørges, hvad dog disse folk kunne have haft
for bryllupsskikke, eftersom Jakob er alene med Lea i sovekammeret og hviler med hende i én seng og dog ikke
opdager, at det var Lea i stedet for Rakel; for han havde jo
boet hele syv år i det samme hus, i hvilken tid han uden
tvivl flere gange havde set bruden og vel undertiden også
talt med hende, og han havde måttet kunne komme efter
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det i sengen, om ikke ved stemmen, så dog på anden måde.
Efter vor skik plejer vi at handle langt forsigtigere; for vi
fører ikke bruden i mørke, men med trommer og fakler
både til kirken og til brudesengen, tager også folk til vidner derved, så der ikke kan ske noget bedrageri derved.
Men at disse folk ikke havde sådanne skikke, kan man se
af denne beretning; for ellers var Jakob ikke blevet så
skændig bedraget.
Desuden var det den gang skik og brug, at mændene
og kvinderne havde forskellig bolig og at enhver beboede
sit værelse i husene; de boede ikke sådan sammen, som det
sker hos os. Drengene boede hos sine fædre, og pigerne
hos sine mødre; men i soveværelset, hvor Jakob havde sin
brud hos sig, kunne han tale ganske frit og uden undseelse
med hende, og han havde også ved at føle på hende kunnet
slutte, at det ikke var Rakel.
Men man kan deraf slutte, at folk på den tid må have
været såre ærbare, eller at i al fald patriarken Jakob må
have været meget tugtig og ærbar. Eller også var Lea sådan undervist af sin fader, at hun skulle tie ganske stille
eller i al fald tale sagte. Dog må også Jakob have været
såre undselig, så at han ikke talte med hende og heller ikke
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særlig berørte hende, men kun alene holdt sig til hende
med sådan kærlighed, som det sømmer sig for en ægtemand i hans store glæde over, at han nu endelig kunne
overlade sig til kærligheden med sin elskede brud.
Denne store undseelse og kyskhed roser Skriften, at
han besteg brudesengen uden al mistanke, uden begær,
uden utugtig begæring, men med simpel ægteskabelig
kærlighed, og man skal se hen til hans store enfoldighed,
at han slet ikke på noget mærkede, at det var en anden. For
man må ikke betragte fædrene sådan, som papisterne dømmer om dem, nemlig at de var aldeles fra sig selv af utugt,
sådan som de, papisterne, selv er; men hos Jakob var en
såre enfoldig kyskhed og en såre ren, kysk kærlighed til
hans kære brud, og han havde ingen årsag til at nære den
mistanke, at han skulle have fået en anden i stedet for sin
brud. For forældrene på begge sider og bruden selv er alle
sammen vel bekendte, og man har altid sporet i det ydre
stor trofasthed og fromhed hos disse; og dog bedrages han.
Men jeg forklarer mig sagen på samme måde, som jeg
ovenfor sagde om Lot, da han sov hos sine døtre. For det
kan vel ske, at undertiden et menneske i den grad optages
af en tanke, som hans hele hjerte er henvendt på, at han

758

hverken hører eller ser og slet ikke føler eller fornemmer
noget, selv om han ser det med åbne øjne og hører det med
åbne øren. For en heftig og dyb tanke, som ganske optager
mennesket, drager hjertet bort fra alle sanser, sådan at
mennesker i det ydre slet ikke ser eller føler noget.
Sådan sker det også, når heftige følelser og rørelser
indtager mennesket, enten af vrede eller af sorg, eller også
af kærlighed. For sådanne følelser og rørelser gør, at mennesket ganske bliver betaget og ligesom fra sig selv. Deraf
kommer det, at du ofte i krigen, når man skal træffe sammen med fjenden, kan se på soldaterne, hvordan de forfærdes, hvor forskrækkede og betaget af frygt de er. Sådan
var Lot meget mere beruset af sorg end af vin og ganske
nedsunket i sorg over, at Sodoma så gruelig var opbrændt
med Helvedes ild, så han derover ikke følte eller fornemmede noget; men hvad han gjorde, gjorde han alt uden sit
vidende og med et fremmed hjerte, idet han ikke var ved
sig selv.
Dette er en forunderlig ting, men dog almindeligt, og
det sker let hos de tungsindige mennesker, når de ganske
og aldeles er optaget af at tænke på en ting, og ofte kunne
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du berøve et sådant tungsindigt menneske al hans ejendom, uden at han lagde mærke dertil, selv om han var til
stede derved.
Ganske på denne måde var også Jakobs hjerte optaget
af kærlighed og glæde og ganske nedsunket deri; han takkede Gud for, at han nu havde den brud, af hvem han håbede at få arvinger; han var beruset, ikke af vin, men af
kærlighed til Rakel, på hvem han havde ventet så længe
og længtes efter hende. Denne kærlighedsrus var ligesom
en sindsforvirring, hvoraf han ligesom blev betaget, så han
ikke kunne mærke eller forstå bedraget. For han har slet
ingen mistanke om, at noget ondt kunne møde ham; men
han er ganske og aldeles optaget af sine tanker og er sådan
beruset af kærlighed, at han er vis på, at bruden nu aldrig
mere kan fratages ham. Derfor kunne han ikke mindre
tænke på noget end på, at den gamle skælm skulle fratage
ham Rakel og i hendes sted give ham Lea.
På denne måde talte jeg ovenfor også om Isak, da han
velsignede Jakob for Esau; skønt han kendte Jakobs
stemme, og hans hjerte i forvejen sagde ham, at der måtte
være list og bedrageri skjult derunder, så gav han dog ikke
agt på de ting, som han følte og hørte, fordi han var så
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ganske optaget af den velsignelse, som han ville give sin
søn.
Sådanne eksempler hænder ofte i dette liv, idet menneskers hjerter fra de ydre sanser henvendes til en eller anden forestilling og tanke, som de i forvejen er optaget af,
og mener, det ikke er muligt, at de kan bedrages eller på
anden måde lide nogen skade; for de tror sit hjerte mere
end sine øjne og ører. Derfor må vi tænke os, at Jakob også
var sådan optaget og beruset af kærlighed, ja ligesom fra
sig selv, så han ikke tænkte mindre på noget end på, at han
kunne bedrages. Denne store kærlighedens varme gjorde
ham blind.
Dette er nu de tanker, som jeg gør mig om denne gamle
skælm Labans bedrageri, hvordan han narrede Jakob. Men
derhos skal man tillige mærke det herlige eksempel på
undseelse og tugtighed hos Jakob, hvilket ellers er såre
sjældent. Og man skal fremhæve patriarkernes kyskhed og
hæve den højt over al munkenes kyskhed og ugifte liv. For
her overvindes kærlighedens heftigste følelser eller beherskes i al fald, både hos Jakob og Rakel, som, skønt hun var
den rette brud, alligevel udelukkes fra den brudeseng, som
hun havde ventet, og som også tilkom hende, og må bære
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sig ad, som om, hun ikke var bruden, må trøste sig selv og
med hede tårer lindre sin ulykkelige kærlighed og længsel
efter sin brudgom.
Men på dette sted kan man se, hvor stor den faderlige
myndighed var hos disse folk. For Lea tvinges blot med et
ord og vink af sin fader Laban til at træde i Rakels sted og
blive bruden, selv imod al tro og love. For Jakob havde før
denne tid ikke talt noget ord om ægteskab med Lea. Imellem dem var der ikke gået nogen kærlighed i forvejen, ikke
nogen trolovelsesring, ingen aftale; men faderen tager sin
datter og giver Jakob hende uden foregående samtykke,
uden al aftale eller bestemmelse. Faderen spørger ikke sin
datter, om det også er hendes vilje; han hører ikke hendes
svar.
Var dette skik og brug hos disse folk, så var det sandelig en såre slet skik. For det er vist, at der ingen forlovelse
var mellem Lea og Jakob, at der ikke blev tilkaldt vidner,
men alt udføres ufærdigt, i huj og hast, ved faderens tyranni og vold, som tager datteren og fører hende til Jakob.
Sådan er dette et såre slet eksempel, hvori vi ser, at Lea
måtte blive bruden, blot på grund af sin faders tyranni og
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gruelige frækhed. Man kan vel formode, at hun let indvilgede i at blive moder til de hellige efterkommere, som var
Jakob forjættede, og derfor kan hun også undskyldes; men
faderens tyranni skal man altid fordømme og forbande. Og
skønt Jakob, den hellige mand, finder sig i denne vold, så
er det dog et forbandet eksempel, som man ingenlunde
skal følge.
Lyra og andre spørger på dette sted, om der i hin nat
blev sluttet et ret ægteskab mellem Lea og Jakob. Derpå
svarer jeg, at det ikke var noget ret ægteskab. Var det da
et horeri? Svar: ingenlunde. Men hvad var det da? Svar:
en afskyelig uting. For betragter du sagen i sig selv, så er
Jakob ikke Leas ægtemand; men han krænker hende, som
ikke var gift med ham; og dog har han ingen skyld deraf,
men skylden er den troløse Labans, som bedrager brudgommen og bruden og adskiller ægteskabet ved at give Jakob en anden, end han havde trolovet med ham. Derfor
kan Jakob ikke med rette kaldes en horkarl og heller ikke
anses for en sådan.
Og hvis man spørger, om Jakob syndede i at krænke
en fremmed kvinde, skal man svare: gerningen i sig selv
er vistnok et åbenbart horeri og intet ægteskab; men han
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syndede alligevel ikke; for han blev bevæget ved en anden
mænds troløshed, som han ikke engang kunne tænke på.
For hvem ville vel frygte for, at en fader skulle berøve sin
egen kødelige datter den glæde, som hun, så længe havde
ventet på? Datteren tænkte ikke andet, end at hun nu skulle
blive brud og forenes med sin kære brudgom, og Jakob gik
også med ret ægteskabelig kærlighed ind i sovekammeret
og tvivlede ikke på, at han jo skulle omfavne Rakel som
sin kære hustru. For det har den troløse skælm Laban lovet
ham og i alle de syv år ikke ladet sig mærke med andet.
Men i ét øjeblik opløser han ægteskabet, som han så længe
havde ladet sig forlyde med var hans alvorlige mening.
Det kan man kalde en grov misgerning.
Derfor skal vi svare sådan på dette spørgsmål: mellem
Jakob og Lea var der intet ægteskab; for deres begges samtykke manglede, og ingen af parterne var gået ind derpå.
Hun var ikke blevet ægteviet med Jakob; heller ikke var
Jakob Leas brudgom; men der var en misforståelse og en
uundgåelig fejltagelse og det i en borgerlig sag, hvorom
de lovkyndige siger, at den ganske og aldeles skal undskylde mennesker.
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For de skelner mellem den fejltagelse, som de kalder
en grov og selvforskyldt, og den, som de kalder uundgåelig, når man ikke kender til sagen, personen, omstændighederne og alle andre ting. Ved en sådan fejltagelse synder
man ikke; men, når den angår borgerlige ting, er man ganske uskyldig ved den. Men i teologien gælder dette ikke,
skønt nogle har henført en sådan fejltagelse også derhen;
den gælder kun uden for teologien, i det borgerlige liv, der
har den plads; men for Guds dom må den ikke gøres gældende, ellers ville alle mennesker blive salige. Sådan er det
for eksempel en uvidende fejltagelse, at jøderne korsfæstede Guds søn, som Paulus vidner i 2 Kor 2, 8; for fornuften forstår det ikke; men derfor er de ikke undskyldt for
Gud. Derfor skal man kun sætte en sådan uforskyldt fejltagelse uden for teologien og lade den gælde der. I det borgerlige liv er den en fuldgod undskyldning.
Sådan er denne forbindelse mellem Jakob og Lea intet
ægteskab, og gerningen er i sig selv et horeri; men den
undskyldes ved den uvidende fejltagelse, og Lea undskyldes også, så man ikke skal holde hende for nogen skøge,
nemlig ved faderens myndighed, der sagde: jeg befaler dig
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og tvinger dig, vil simpelthen have det af dig som din fader; du, Lea, er bruden efter min myndighed og vilje. Derfor går hun hen i sin enfoldighed og rene barnlige lydighed, og skønt det ikke er troligt, at hun skulle have vægret
sig for at bringes til Jakob, så undskyldes hun dog ved faderens myndighed og sin barnlige lydighed.
Men det er en såre svær og urimelig ting, at faderen
tvinger hende ved sådant tyranni, og at hun ikke tør sætte
sig imod ham. Derfor skal man lægge al skylden på den
gnier Laban, som med rette skulle hedde Nabal, og som
omgikkes med den plan, at han med vold ville påtvinge
den fromme Jakob begge sine døtre. Hos Jakob er der i
dette tilfælde ingen synd eller skyld, men kun en fejltagelse. For uden sit vidende og mod sin vilje berøves han
sin kære bruds kærlighed, med hvem han nu havde håbet
at blive forenet.
Sådan undskylder de romerske historieskrivere også
sin Lukretia skønt der hos hende ingen uvidende fejltagelse var; men Lukretia blev krænket med vold. For vistnok blev der ved den anledning begået et ægteskabsbrud,
eftersom der to personer kommer sammen, som begge er
ægtefolk, og som begge syndede mod den ægteskabelige
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pligt; og dog er Tarquinius alene horkarlen, Lukretia derimod bedrev ikke hor; for hun blev voldelig med sværdet
tvungen til at synde med sit legeme; hun måtte tåle af horkarlen, at han tilføjede hende vold, som den stakkels svage
kvinde ikke kunne værge sig imod.
Sådan fortæller man også et eksempel om den kristne
jomfru Lucia; da dommeren hårdt truede hende med, at
han med magt ville føre hende hen til afgudernes alter og
i et berygtet hus, og der nu allerede var forsamlet nogle
ynglinge, som skulle skænde hende, svarede hun: hvis du
med magt tvinger min hånd til at ofre røgelse for afguden,
så er jeg ikke nogen afgudstjener, men du er det; og føres
jeg med magt i det berygtede hus, så bliver jeg derfor ingen skøge, men får en dobbelt kyskhedens krone.
Ganske på samme måde vil vi også undskylde patriarken Jakob, der med enfoldig ægteskabelig kærlighed gik
ind i brudekammeret og mener, han der vil finde sin Rakel;
men uden sit vidende og mod sin vilje får han der Lea, som
ikke var ham lovet eller trolovet med ham.
Men da han hårdt beklager sig derover og anklager Laban derfor, så bliver det alligevel endnu et ret ægteskab,
når Gud tilgiver det og bekræfter denne forbindelse, idet
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han giver ham børn med hende, nemlig Simeon, Levi, Ruben og flere andre. Da bliver det velgjort, for at alt, hvad
de hellige gør, må tjene dem til gode; ellers er det hverken
et ægteskab, eller et horeri, men, som sagt, en afskyelig
uting.
Og vi skal ingenlunde følge eksemplet; man skal ikke
tvinge børnene til at elske og ægte dem, for hvem de har
afsky, eller som de ikke elsker; der forefalder ellers mere
end nok af fare og møje i ægtestanden, selv når de sammenføjes, som har hinanden indbyrdes såre kære, som de
daglige eksempler viser.
Men heller ikke denne tålmodighed foreholdes os til
efterfølgelse, for den er os alt for høj og ganske ridderlig,
nemlig at man skal tåle og med tålmodighed finde sig i, at
ens brud fratages en, just i det øjeblik, når brylluppet holdes og foreningen skal ske. Derfor kan denne tålmodighed
mere roses og beundres, end efterfølges.
Men Moses beskriver nu fremdeles, hvordan Jakob
mærkede bedraget, og hvordan han da blev til mode. For
uden tvivl er han vel blevet såre heftig bestyrtet, da han
om morgenen, da solen gik op, så, at en fremmed kvinde
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var blevet forenet med ham; og han blev ikke alene forfærdet over at se, at han var blevet bedraget og hans brud
frataget ham; men der kom også skræk i hans samvittighed, for horeriet og blodskammen. For han var en from,
gudfrygtig mand, som mere bekymrede sig om synden,
end om den uret, som var ham tilføjet. Og han kunne ikke
straks forstå, hvordan dog denne ombytning kunne være
gået for sig. Men han lægger skylden på Laban, og viser
sin egen uskyldighed: hvorfor gjorde du dette imod mig?
Siger han; har jeg ikke tjent hos dig for Rakel? Og hvorfor
har du bedraget mig?
v26. Laban svarede: »Her på stedet er det ikke skik at gifte den
yngste bort før den ældste.«

Den skælm gør endnu dertil nar af ham, efter at han så
urimelig havde bedrøvet ham og berøvet ham hans bryllupsglæde. Det sker ikke sådan på vort sted, siger han.
Men hvorfor sagde du ikke det i forvejen, da Jakob sagde
til dig: jeg vil tjene dig syv år for Rakel? Er da denne skik
først nu opkommet? Hvorfor har du ikke forhen anført
denne skik hos dit folk? Den gamle skælm kommer nu
med skikken og har ikke nok med at have bedraget sin
fromme svigersøn; han må endnu dertil gøre nar af ham og
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spotte ham med ord; ja, han pålægger ham endnu med bedrageri og list endnu dertil syv andre års tjeneste, blot for
at hans gods kan forøges ved fremmed arbejde, om det så
end skal ske ved løgn og bedrageri. Derfor havde han vel
været værd, at Gud havde forbandet ham, idet han vil blive
rig ved andre folks sved og tunge arbejde. Men det sædvanlige ordsprog gjaldt også ham: jo større skælm, desto
bedre lykke.
På dette sted må man mærke sig den måde at tale på i
det hebraiske sprog, at man siger: ”de gør ikke sådan,”
hvor man på vort sprog siger: ”man gør ikke sådan.” I det
hebraiske sprog udtrykkes ofte et upersonligt verbum ved
et aktivt verbum i pluralis; ”de gør ikke sådan” betyder så
meget som: ”det sker ikke sådan.” I Luk 6, 38 står det ligesådan: Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man
give jer i favnen, i stedet for: skal man give i jeres skød.
v27. Men lad nu hendes bryllupsuge gå til ende; så skal du også
få Rakel, mod at du tjener hos mig syv år til.«

Med det ord hendes mener han Leas. Der har vi det. Laban
så, at hans ejendom og gods blev forøget ved Jakobs tjeneste; derfor tænker han nu på, hvordan han kan bedrage
ham og beholde ham i tjeneste endnu syv andre år. For han
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gjorde sin regning sådan: giver jeg ham min datter Rakel,
så drager han straks herfra og forlader mit hus, som såre
er blevet forøget ved hans nærværelse og troskab; derfor
må jeg opholde ham noget længere, enten det nu kan ske
med ret eller med uret, vistnok ikke fordi jeg ikke under
ham min datter; for havde jeg flere døtre, skulle han gerne
få dem alle sammen, men for at jeg kan beholde ham hos
mig og blive rig ved hans tjeneste.
Hvad er det mig dog for en skælm! Jakob havde nu
opfyldt sin faders befaling til at tage sig en hustru af denne
slægt, og havde nu tjent syv år, som han var kommet
overens om med sin svigerfar; derfor tænkte han, at han
nu ville drage hjem med sin hustru. Da lader Djævelen
dette besvær møde ham, at han ikke alene bringer forvirring i hans bryllup og forhindrer det, men også lægger ham
syv andre år på halsen.
Sådan måtte nu Jakob tjene fjorten år; for Lea havde
han ikke tjent; det var ham sandelig tungt og fortrædeligt.
Han har nu to hustruer, og dog ingen ejendom; han tjener
med tomme hænder, hvilket er såre besværligt og fortrædeligt. For den gnier Laban, som med rette skulle hede Nabal, river alt til sig og tænker kun på at blive rig ved denne
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fromme mænds flid og velgerninger; men nu havde han
også på sin side skullet gøre ham godt og udrede medgiften; men han spotter ham endnu dertil, giver ham mod
hans vilje to piger og den ene datter, som han ikke elsker.
Se, hvad den forbandede gerrighed gør! Derfor er han en
røver, en tyv og morder, som bliver rig ved den fromme
mands og sine døtres sved og blod, som siden følger. Han
rev alt til sig. Den forbandede mammonsdyrker beskrives
og afmales sådan, at det ikke var underligt, om hele verden
forbandede ham i Helvedes afgrund; han er en større røver,
end alle andre tyve og røvere, og hans gerrighed kan ikke
tilstrækkelig fremhæves og gøres stor nok ved nogen talekunst.
v. 28. Det sagde Jakob ja til, og da ugen var omme, gav
Laban ham sin datter Rakel til kone.
Jakob går ind på den betingelse, som hans svigerfar, der
var gerrig og en skælm, har foreslået ham, og sådan afgøres hele sagen. Men der spørges, hvorfor Jakob sådan gik
ind på alt dette. For skønt Laban anfører landets skik, og
der måske også kan have været en sådan skik i landet, at
man først bortgiftede den ældste, så er det dog sandelig en
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dårlig grund, og det er underligt, at Jakob ikke skulle have
kendt denne skik, og at han ikke skulle have set noget eksempel på et ægteskab, som stred mod denne skik. For i
syv år kan man jo let lære et lands skikke at kende. Men
første gang, han hører denne skik omtale, går han straks
ind derpå. Han havde med højeste ret kunnet forstøde Lea
og sige sådan til Laban: denne skik får være som den vil;
du har trolovet Rakel med mig, og jeg har efter vor overenskomst tjent dig syv år; hende vil jeg have og ingen anden.
Men hvad skal den fromme hellige mand gøre? Han
lader det gå hen; han finder sig i denne uret med tålmodighed for at få Rakel, som var den eneste rette brud, og han
ser vel, at han ikke kan få hende uden på denne urimelige
betingelse, at han skal beholde Lea, som han ikke havde
kær. For han tænkte: hvad skal jeg gøre? Lea er blevet bedraget ved sin faders vold, ligesom jeg også er blevet snydt
af ham med list; forlader jeg hende nu, så vil hun bestandig
forblive forladt. For jeg har krænket hende og berøvet
hende hendes bedste medgift, nemlig æren. Sådan bliver
Jakob ved barmhjertighed, kærlighed og tålmodighed bevæget til ikke at forlade Lea. Dette er et herligt eksempel
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på en særlig barmhjertighed og dyd, at han beholder hende
hos sig, som han dog ved er blevet underskudt ham i stedet
for bruden.
Men der spørges efter loven, om det også sømmede
sig? Og om ikke sådan barmhjertighed forbydes i Moses
lov, der siger, at ingen skal tage to søstre til ægte? Personen undskyldes ved barmhjertighed og kærlighed, men om
gerningen tvivler man endnu; ja, loven forlanger, at han
skal forlade den ene. Derfor skal man ikke opstille dette
som et eksempel til efterfølgelse. Jakob beholder Lea og
anser hende for sin retmæssige hustru, skønt han gerne
havde forladt hende; men dette lands ret og skik hindrede
ham derfra; dernæst også, at han var blevet forenet med
hende. Men idet han indvilger deri, begynder han at blive
skyldig, og med sin indvilgelse bekræfter nu Jakob synden. Hvad ville vi nu sige dertil?
Svar: der er nogle eksempler på handlinger af de store,
tapre helte, som er høje og ridderlige; men nogle er almindelige. Love og gode skikke må man altid overholde og
ikke på nogen måde lade dem overtræde, for at der ikke
skal blive nogen uorden. Men de store, ridderlige eksem-
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pler er sådanne, som ikke stemmer overens med loven eller retten. For det hænder ofte, at en stor mand, en herlig
helt, som Gud har givet særdeles mod og kraft, bryder
igennem og overtræder loven; men hans eksempel må ikke
følges. Hvad de almindelige skikke, love og rette fører
med sig, det skal man holde sig til, og sådanne eksempler
skal man følge. Men hvad angår de store, tapre heltes høje,
ridderlige bedrifter, da skal man ikke følge dem; der gælder intet eksempel, medmindre det stemmer overens i alle
henseender. Hvis du sådan er Jakob lig, hvis et sådant tilfælde indtræffer, hvis en sådan anledning og nød forefalder, da tilkommer det dig også at gøre, hvad der tilkom
Jakob; men er du ikke Jakob lig i alle henseender, så må
du holde dig efter de almindelige love og skikke.
Man må ikke gå frem i dumdristighed og må ikke opstille noget eksempel til efterfølgelse for et særligt tilfældes skyld, som kunne have tildraget sig med en tapper helt
og ridderlig mand. En sprogkyndig siger, at de ord, som
ender på a, på latin er af hunkøn, men de på um intetkøn.
Men vil du anvende dette på sådanne ord som auriga eller
glycerium, da stemme disse ikke med reglen, skønt de har
den samme endelse. For de er særlige ord, som ikke hører
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derhen og ikke er underkastede reglerne, men reglerne er
dem undertastede. En digter bryder sig ikke om nogen regel. Det samme må man også mærke i lægekunsten og i
juraen. Når en læge bestandig blot vil gå frem efter reglen,
så dræber han mange folk. Vistnok skal man følge reglerne, men ikke sådan ganske uden alle hensyn. For der
kan komme et sådant tilfælde, som ikke vil være reglen
underkastet. Da må man tage hensyn til den såkaldte geometriske proportion, det er, man må tage hensyn til personen og ikke til sagen.
Munkene har i sine regler fulgt den såkaldte aritmetiske proportion, det er, de har handlet med den ene på
samme måde som med den anden; ligeså meget som den
ene arbejder, spiser, drikker eller sover, skal også den anden arbejde, spise og sove. Men en sådan måde hører
hjemme på torvet, hvor man køber og sælger, og ikke ellers i livet. For på denne måde er mange munke omkommet, fordi de ikke kunne bære den ordenens byrde, som
reglen pålægger. En kan lade sig nøje med at sove i syv
timer, men en anden har næppe nok med ti.
Derfor talte Augustin viselig, da han sagde dette
skønne, herlige ord: kære brødre, I kan ikke alle bære lige
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byrde; for I er ikke alle lige stærke. Og dette ord roste også
biskoppen af Worms. For det stemmer skønt overens med
den såkaldte geometriske proportion, der ikke sammenligner den ene ting med den anden, sådan som det plejer at
gå til på torvet, men sammenligner personerne med hinanden og indretter sagen derefter. Den aritmetiske proportion
på torvet ordner alt uden hensyn til personerne, det er, enten det er en kvinde eller en mand eller et barn, så sælger
den et brød for en, to eller tre skilling. Men i henseende til,
hvor meget de spiser, går det efter den geometriske proportion. I klostret finder man vel den, som har nok med ét
brød; men man finder vel også en anden, som ikke kan
lade sig nøje dermed.
Dette siger jeg sådan til et eksempel. Men i teologien
og Skriften må man meget mere vogte sig for at bevise
eller slutte sådan: Jakob bryder igennem og handler mod
sædelighed og Moses lov; derfor kan jeg også gøre det
samme. Nej, kære broder, den følgeslutning gælder ingenlunde. Og grunden er den, at Jakob ikke er en sådan person, som er bundet til skik og brug; men han er ligesom en
stor, herlig helt, der ikke ledes og styres af lovens skikke
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og skikke, men retter sig efter en helts ridderlige vis; derfor skal man ikke efterfølge ham deri, men man skal betragte ham med beundring.
Du skal ikke efterligne Achilleus deri, at han slog Hektor ihjel; tager du dig det til, så dræber Hektor dig. Du skal
ikke tage dig til at bære himlen eller Herkules’ støtter, når
du næppe har så megen styrke, at du kan bære en stok. Det
er narrene i det borgerlige liv, der vil efterligne de tapre
helte, som de ser vandre over og uden for reglen og udfører
særdeles bedrifter. Denne store mand, siger de, har gjort
sådan, har tænkt sådan; derfor vil jeg også bære mig ad på
samme måde.
Men du har et andet spejl, hvori du skal se, nemlig de
almindelige skikke, ligeledes også den sædvanlige ret og
lov; den skal du ikke overtræde. Og træng dig ikke frem,
før Gud kalder dig og byder dig at være en tapper helt eller
en Jakob; ellers blive sådanne folk blot til abekatte, som
fører både sig selv og andre i skade. Sådan var hin mordbrænder af naturen en kujon; men da han blev en abekat
og ville efterligne andre tapre heltes store bedrifter, bragte
han derved sin dårskab for lyset og sig selv i fordærvelse.
For sådanne tåbelige mennesker udretter intet andet end at
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skade det almindelige bedste og vende op og ned på alt i
verden.
Derfor skal man handle sådan om disse eksempler, at
alligevel de almindelige skikke, som man alene skal efterfølge, ikke lider noget skår. Og de store heltes eksempler
eller bedrifter skal vi betragte med beundring; men vi skal
ikke efterligne dem. Paulus kaster slangen, som var faret
løs på hans hånd og var blevet hængende fast derved, ind
i ilden, som der står i ApG 28, 5. Gør du ham det efter!
Man fortæller et eventyr om en læge, som holdt et barn
over dåben og var fadder. Da han hørte ordene om dåben
udtale tilligemed bønnen og de skriftsteder, hvori der siges, at vi forløses fra Djævelens rige og stilles over i Guds
søns rige, forundrede han sig over den store velgerning og
forjættelse, som i dåben gives og foreholdes os, og sagde:
vidste jeg så sandt, at disse ord også var blevet udtalte over
mig, så ville jeg aldrig frygte for Djævelen. Og da andre
mindede ham om og fik ham overbevist om, at han også
var blevet døbt med ganske de samme ord, fattede han en
sådan stærk tro, at han fuldt og fast besluttede hos sig selv,
at han aldrig mere ville være bange for Djævelen. Men engang så han et spøgelse, og Djævelen viste sig for ham i
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en buks skikkelse; men det blev han så lidt bange for, at
han endog tog og sønderbrød det ene horn og bragte det til
sine kammerater, som han var gået bort fra. Da nu en af
disse så dette, som ikke havde den samme tro, lod han sig
dog bevæge ved dette store under og begynder også at
prale af, at han er døbt og ikke vil frygte for noget spøgelse, hvor fælt det så end måtte være. Derfor går han til
det samme sted, og bukkespøgelset med hornene kommer
igen til syne. Men da han nu ville gribe bukken ved hornene, tager Djævelen ham ved halsen og dræber ham.
Hvorfor undgik nu hin faren, men ikke denne? Svar: det
skete, fordi der hos denne var en stor formastelighed og
ingen ret tro, han mente, at han kunne overvinde Djævelen
af sin egen kraft og styrke. Han havde ingen ret tro.
Derfor skal enhver selv prøve sig, hvad han har for gaver. For ligesom vi er hinanden ulige i henseende til legeme, forstand og gods, sådan har vi heller ikke alle de
samme åndelige gaver. Enhver skal forblive i sit kald ved
den moralske lov og den almindelige ret, indtil Gud kalder
eller tvinger ham til at gøre noget særligt. Jakob gjorde
ikke dette af egen plan eller vilje, men han blev ved Guds
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vilje drevet til at gøre det imod sin vilje og uden nogensinde at have tænkt derpå. Derfor bekræfter Gud sidenhen
denne gerning, idet han velsigner ham med børn, og Lea
bliver moder til patriarker.
Sådan skal man nu undskylde fædrene; men deres eksempel skal man ikke følge, for at der ikke deraf skal følge
en uorden og ophævelse af lovene og almindelig sædelighed; men vi skal smukt forblive ved de almindelige love
og ikke overtræde dem, medmindre vi bortledes derfra ved
et særligt kald eller føler et sådant stærkt mod, ligesom de
store helte følte en særlig drift.
Men om nu en eller anden sværmer af Jakobs eksempel ville slutte sådan: ”Jakob giftede sig med to søstre; derfor kan jeg også gøre det samme”, da svarer jeg sådan
derpå: den følgeslutning gælder ingenlunde. For man må
skelne mellem personerne, idet nogle er almindelige personer, andre derimod er store, tapre helte, som har særlige
drifter, hvorved de drives til at udføre særlige gerninger.
For Gud er husfaren og den øverste hersker over os alle;
når han indskyder en noget, der er imod den almindelige
regel, så skal reglen ingenlunde ophæves eller brydes der-
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ved; men man skal altid forblive ved, hvad der er almindelig ret, og skal overlade til Gud som herre at undtage fra
reglen, hvem han vil. For han er den eneste, som med
sandhed kan sige: sådan vil jeg have det, sådan byder jeg;
min vilje er grund nok. Han alene er det, som kan forandre
love. Når han undtager nogen fra en regel, så er han undtaget derfra; ellers ikke.
Sådan har den nar Müntzer læst beretningerne om kongerne og dommerne; på prædikestolen indprentede han
bønderne Josvas, Samsons og Davids historie og foreholdt
dem deres eksempler. I er Guds folk, skreg han; derfor skal
I følge de store helliges eksempel, såsom Josvas og Samsons. I skal ihjelslå fyrsterne og forandre den verdslige regering og bringe den i en anden form. Men den følgeslutning er falsk og gælder ikke. For sådanne mænd, som er
sådanne store helte, undtages fra reglen, og vi, som er reglen underkastede, kan og skal ikke følge dem efter.
v29-30. Og Laban overlod sin trælkvinde Bilha til sin datter
Rakel. Så gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel
højere end Lea. Derpå tjente han hos Laban syv år til.

Efter at nu de store og særlige gerninger og underfulde ting
er beskrevet, vender Helligånden sig nu til at beskrive
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svagheden og de ting, som angår de almindelige skikke.
For om end en stor helt undtages fra reglen, så må man
dog altid atter vende sig til reglen og rette sig efter den.
Sådan er det også i grammatikken; skønt det ord poëta efter endelsen er af hunkøn, fordi det sidste bogstav er a, så
er det dog af hankøn, men bøjes dog ligesom de andre ord,
der ende på a. Sådan må også en stor helt forholde sig sådan, at han ikke ophæver de almindelige skikke, ja, at han
meget mere bevarer og forsvarer dem og hjælper til at opretholde dem. Om han end for sin person er undtaget fra
reglen, så skal han dog rette sig efter den første deklination
og reglen. Digterne fortæller om Herkules, at han sønderbrød roret på argonauternes skib, og dog gik alt lykkelig
og vel efter hans råd; sådan gennembryder de store helte
vistnok lovene, men dog sønderbryder de ikke det almindelige livs regler.
Sådan beskrives nu denne gode, fromme mand Jakob
som en nar; for hans kærlighed til Rakel bringer ham til at
forpligte sig til at tjene Laban også i syv andre år. Det ville
en stor helt ikke have gjort; han ville have sagt: jeg har
tjent dig for Rakel, hende vil jeg have, så hun gives mig til
brud; og ville vel desuden have truet ham med slag eller
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med magt have bortført den pige, som var lovet ham. Dette
havde han jo også med al ret kunnet gøre. Men den store
mand nedlader sig og begiver sig i den yderste trældom og
tjener Laban i hele fjorten år for Rakel alene. For angående
Lea havde han ikke truffet nogen overenskomst med ham.
Forhen var han steget op i himlen og havde for Gud turdet
gøre det, som ikke havde gået an for nogen anden; nu ydmyger han sig atter sådan, at han begiver sig i trældom.
Men vi skal gerne læse disse eksempler, hvad Helligånden har villet love og prise i Den Hellige Skrift for os,
for at vi skulle holde den højt i ære, og har også villet vise
os kødelige og svage gerninger hos de store helte. For det
er en større trøst at se sådanne kødelige ting hos de store
helte end at se de høje og herlige gerninger hos dem, som
vi ikke kan efterfølge.
Derfor vil Helligånden ikke, at man skal foragte det;
men han priser så højt dette livs huslige og dagligdags gerninger, at han undertiden også fortæller nogle ufuldkomne
gerninger, hvori der også forekommer mangler og fejl, for
derved at vise, at han er tålmodig og kan bære over med
de svages vis; at han ikke vil forkaste de små børn, selv
om de måske har udslet, er urene og uartige, når de kun
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holder ud og er bestandige i troen og kærligheden, som
Paulus siger: han har tålmodighed med vore skrøbeligheder. Sådan står der også i Hebr 4, 15: vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, osv. Dette tjener nu til trøst for kirken, hvori
der ikke altid er ridderlige mænd og store helte, eller dog
i al fald kun meget få af dem. Men disse lader sig vel også
deklinere som hunkønnet, om de end er af hankøn.
Sådan lader Gud Jakob forstødes og komme i en sådan
tjenerstand, som næsten er skammelig og ikke vel anstår
en fri mand, og det af kødelig kærlighed til bruden, som
den gamle elsker er ganske forhippet på, og han bærer sig
så letfærdig ad, at skønt han allerede med fuld ret har sin
Rakel, så finder han sig dog, pigen til behag, i at tjene
endnu i syv år. Ovenfor (v. 20.) stod der, at de syv år syntes ham som få dage; nu derimod, da han har fået hende til
hustru, som han så heftig elskede, begiver han sig atter i
den tunge trældom i andre syv år. Er det ikke en barnagtig,
kødelig og ganske tåbelig ting, at han for den piges skyld,
som var trolovet med ham og givet ham med al ret, villig
giver sig ind i sådan trældom og endnu altid opsætter og
forsømmer at bære omsorg for sit eget hus? For når du er
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blevet gift, er det jo rimeligt og nødvendigt, at du tænker
på at sætte fod under eget bord, få dig et eget hus og ordne
det. Denne omsorg lader Jakob, pigen til behag, ganske
ligge, antager sig den ikke, og tjener imidlertid det skændige utyske, den afskyelige, gerrige og utaknemlige Laban.
Sådanne folk er nu de store helte, og sådan beskrives
de os til eksempel, for at vi skal vide, at de også har været
mennesker som vi, snart stærke og standhaftige, snart
svage og vaklende. I de høje og ridderlige gerninger er de
uovervindelige løver, som ikke har sin lige; i de huslige
gerninger er de narre og svage folk. Men Gud ser hen til
begge dele og har lige så meget behag i den, der omgås
med ringe gerninger, som i den, der udfører store bedrifter.
v31. Da Herren så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes
moderliv, mens Rakel var ufrugtbar.

Dette er en kødelig ting; Herren må lægge sig imellem.
Men har da Gud ikke andet at bestille end at passe på de
lave ting i det huslige liv? Har han tid tilovers, så kan han
vel finde nok at bestille med at sætte sig imod Djævelen,
som er denne verdens Gud, eller denne verdens store herskere og fyrster. Se, hvad gør han nu her med denne pige
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Lea? Svar: enhver skal vide, at Gud sørger for ham i hans
kald. For Gud sørger for det ringe, for det middelmådige
og det store; han er alle tings skaber og hersker. Men hvem
skulle tro, at Gud ville sørge for Lea? Alle mennesker skal
være fuldt forvissede om, at Gud giver agt på dem og sørger for dem, hvor ringe, foragtede og simple de så end er.
For derfor afmaler Moses os så flittig og stiller os for øjnene, hvordan det gik til i Jakobs huslige liv.
Jakob har fået sin hustru, som han så meget har længtes efter, og Lea dertil, som han ikke elsker og ikke har
brudt sig om. Dette forstår Rakel vel – hun har nøglerne
og befalingen over alle tjenerne, er altid hos Jakob. Hun er
kæledæggen, den frue, som har regimentet, ser hele huset
og nabolaget hen til; alle véd, at Lea er foragtet, og at Jakob ikke bryder sig om hende. For at han har hende kær,
gør han kun, fordi han ynkes over hende; han gør det ikke
af ægteskabelig kærlighed, sådan som en brudgom elsker
sin brud; det er kun en almisse. Sådan sidder den stakkels
Lea med sin pige i sit telt, er elendig og bedrøvet og tilbringer tiden med at spinde og græde. For de andre tjenestefolk og især Rakel foragtede hende ganske, fordi hun
blev ringeagtet af sin mand, der foretrak Rakel og havde
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hende såre kær. Hun er ikke skøn, er heller ikke til behag,
men overset og hadet, på hebraisk senna; der sidder den
stakkels pige, og ingen bryder sig om hende. Rakel er hovmodig imod hende, og ser kun unødig på hende. Jeg er
fruen i huset, tænkte hun; Lea er kun en tjenestepige. Dette
er ret kødelige ting hos de hellige fædre og mødre, ganske
sådanne ting, som også plejer at hænde i vore huse.
Men vi må ikke tro, at Lea kunne tåle og bære sådan
foragt uden stor smerte, uden mange tårer, hylen og gråd.
For det kvindelige køn er svagt; det vil elskes varmt af
manden, eller vil, dog i al fald ikke være foragtet, især ikke
af manden eller af tjenerne i huset. Derfor gjorde det Lea
såre ondt, at hun skulle være så ganske forstødt og foragtet
i huset og at Rakel alene havde al magten tilligemed tjenerne og ligesom trodsede hende. For der er ingen, som
bryder sig om hende eller tænker på hende, ikke engang
Jakob. Men Herren må lægge sig imellem, må bryde og
korsfæste Jakobs kærlighed, dertil også Rakels mod, derved nemlig, at han ophøjer og foretrækker Lea, som ellers
var forhadt og overset.
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Sådan skal man lære, at Gud ser og styrer alt, men dog
ganske i særdeleshed ser til det, som er foragtet og forstødt, ligesom også Kristus selv på korset var foragtet. For
hvad verden og også alle hellige mennesker, såsom Jakob
og Rakel, bortkaster, det sanker han op, og det er ham en
helligdom. Dette er en underfuld og stor trøst for de stakkels bedrøvede og elendige hjerter, som derved skal opvække sig til tro og håb, når de hører, at Gud afmales og
beskrives sådan, som der står i Judit kap. 9, 13: Du er de
undertryktes Gud, de ringes hjælper, de svages forsvarer,
de fortvivledes beskytter og frelser for dem uden håb. Deres suk, som forstødes og foragtes, ja også deres død, er
kostelig for Gud. Den, der kan tro det, han er uden al tvivl
Gud kær og velbehagelig. For det er sikkert, at han ikke
vil have, at hans skabninger skal foragtes, og heller ikke
kan tåle dette, hvad enten det er store eller små skabninger.
Han vil ikke have, at de store og mægtige skal rose sig og
prale af, at de kan beskytte og forsvare sig selv; men heller
ikke vil han, at de, som er forstødte og foragtede, skal fortvivle, al den stund de i ham har en sådan Gud, som har
omsorg for dem og modtager dem. Derfor skal man prise
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Gud, der fornedrer sig til at se i himlen og på jorden, som
Sl 113, 6 siger.
Gud er også selv en såre stor helt og ingen regel underkastet; og dog lemper han sig og nedlader sig sådan, at
han aldrig ser så skarpt, som når han skuer på det, som er
lavt og ringe. For sådan var Lea såre foragtet, overset og
forhadt af enhver; når hun bød tjenestefolkene noget, svarede de vel: hvad har du at byde over mig? Jakob og Rakel
bryder sig jo ikke om dig. Og måske har også Rakel i sin
hovmodighed forøget denne ulydighed hos tjenestefolkene, sådan at Lea foragtedes både af herren og af fruen i
huset, dertil også af tjenerne. Men det gjorde hende såre
bekymret og bedrøvet i hjertet.
For det gør en from, gudfrygtig kvinde såre ondt, når
hun ser, at hun foragtes af sin mand. Fornærmes hun af
andre, da kan hun så meget lettere tåle og overvinde det,
når kun manden tager sig af hende med venlighed; for det
er hustruens liv, at manden hjertelig elsker hende. Dette
må dog kun forstås om fromme, ærbare hustruer. Er manden sur, lunefuld og vred, da gør dette en gudfrygtig hustru
mere ondt end døden selv. For hun vil gerne glædes af
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manden og frygter for hans foragt som for mørket, ja for
den yderste og største ulykke.
Denne smerte og bedrøvelse måtte nu den stakkels Lea
tåle og lide, var bedrøvet og bekymret derover, at hun
skulle foragtes af sin ægteherre. Men hør, hvad Moses siger: Herren så osv. Gud ser og velsigner den stakkels Lea,
som græder, var forhadt og bedrøvet; men hende, som var
hovmodig, ydmyger han. Her går nu et andet lys op for
hende, som sidder i mørket; for Jakob korsfæstes i sin kærlighed og Rakel i sin store ære og herlighed. Herren tillukker Rakels liv og lader hende forblive ufrugtbar, hvilket
for Rakel ikke var et lille kors, ja døden selv, som hun da
også sidenhen hårdt beklager sig derover. Men han ærer
hende, som var forstødt og foragtet, idet han gør hende
frugtbar og til moder; for at åbne eller tillukke moderlivet
er at give børn og livsfrugt, ligesom jorden åbnes, når den
blomster.
Det hebraiske ord senna betyder, at hun var foragtet
og forstødt. Og I skal flittig mærke, at Gud kaldes en Gud,
der ser til sennim, det er til dem, som er foragtede og for-
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kastede, kun at de ikke fortvivler. Dette skriver Helligånden til de bedrøvedes trøst, nemlig at Gud velsigner og ophøjer Lea, så hun bliver frugtsommelig og føder børn.
v32. Lea blev gravid og fødte en søn, som hun gav navnet Ruben, for hun sagde: »Herren har set til min lidelse. Nu må min
mand elske mig.«

Den stakkels elendige kvinde, som havde svagelige øjne,
hvilke hun end mere fordærvede ved sin bekymring og
gråd, tror dog, at Gud ser på hende. Herren, siger hun, har
set, at jeg er forhadt og foragtet. Hun pukker ikke på nogen
fortjeneste, men siger kun, at Gud har set til senna, det er,
til den foragtede. For dette er vor herre Guds rette titel og
egentlige beskrivelse, at han er en sådan Gud, der ser til
de foragtede og elendige. Han ser også til de hovmodige
og store herrer i verden; men de trænger ikke til hans nåde
og barmhjertighed, de foragter hans blik; derfor må han
overse dem, som Sl 138, 6 siger: den stolte kender han
langt fra. Men det lader til, at det vers i jomfru Marias
lovsang, hvor hun siger i Luk 1, 48: han har set til sin tjenerindes ringhed, er taget af teksten her; for det er ganske
de samme ord, som stå på dette sted.
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Det hebraiske ord ani kan vi ikke vel gengive i sin
fulde betydning på vort sprog. Moses kaldes i 4 Mos 12,
3. Vir ani, en såre sagtmodig mand; ordet betyder også
elendig, som Paulus siger i 1 Kor 15, 19: håber vi alene på
Kristus i dette liv, da er vi de elendigste blandt alle mennesker. Sådan synger jomfru Maria: han har set til min
ringhed; for hun var berøvet sine forældre, var en stakkels
faderløs og forladt, måtte tjene andre folk; da kommer Gud
og ser til den ringe tjenerinde.
Lea siger også på dette sted: Jakob har ikke set til mig;
kun af nåde har han forbarmet sig over mig; Rakel har ganske foragtet mig; derfor er jeg elendig og forstødt, på hebraisk senna; men Herren har set til mig og givet mig en
søn. Derfor takker hun Gud og lover ham og siger endnu
dertil: nu skal min mand elske mig; nu vil hans had og foragt forandres til kærlighed og ære; for jeg er ved Guds velsignelse blevet moder, hvilket ikke er overgået min søster;
derfor er jeg langt lykkeligere end hun; ikke som om jeg
havde fortjent dette, men fordi Herren har set til mig.
Men det er altid blevet anset for en stor Guds velsignelse, når hustruerne får børn, selv blandt hedningerne, og
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kvinderne er derfor blevet holdt i ære. I Rom var det mændene forbudt at bære guld; kvinderne derimod var det tilladt.
Sådan er nu Lea en stor, fornem frue, fordi hun får
børn, fremfor sin søster, om hvem enhver havde ønsket og
håbet, at hun skulle føde først. Da nu Rakel fik dette at
høre, blev hun uden tvivl bevæget til at misunde og hade
sin søster, og alle tjenestefolkene undrede sig også over
denne forunderlige forandring; men Gud gjorde det, han
som ser til det lave og foragtede.
Skønt nu alt dette kun er lutter kødelige ting og angår
det huslige liv, så der ikke synes at være noget åndeligt
derved, så er det dog i virkeligheden lutter åndelige ting,
som man kan se af Leas ord, der indeholder en såre stor
trøst. For Gud er ikke en sådan Gud, som alene sørger for
englene og styrer dem; men han sørger også for og styrer
det huslige liv og alle ting, som henhøre dertil, og han kan
sådan forandre menneskers hjerter og domme, at de, som
kort i forvejen var ganske foragtede og forstødte, sidenhen
bliver de allerkæreste og mest afholdte.
Og derfor hædrer Lea sin søn med dette navn, at hun
kalder ham Ruben, til et offentligt vidnesbyrd imod dem,
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som havde foragtet og hadet hende. Som om hun ville
sige: nu ser I selv, at jeg ikke er forkastet af Gud; Gud har
ikke foragtet mig, sådan som I. Ruben betyder: se, en søn!
Se, vil hun sige, der har I min søn, betragt ham; for Gud
har set til mig, jeg som for jer var en senna, det er en foragtet; derfor kalder jeg ham Ruben, for at I skal ophøre at
hade og foragte mig; han er en synets søn; Gud ser. Jeg
ser, I ser også, at jeg ikke er forstødt og foragtet, sådan
som I før har betragtet mig. Sådan trøster Herren den stakkels elendige Lea, som var ganske forhadt, og hun bekender det og takker Gud derfor, og trodser nu mod alle sine
foragtere. Det har vel uden tvivl gjort Rakel såre ondt, der
stedse blev højt elsket af Jakob og anset for den rette husmor, men dog forbliver ufrugtbar; ja, der skænkes Lea
endnu tre sønner til, som der følger i teksten.
v33. Hun blev igen gravid og fødte en søn; hun sagde: »Herren
har hørt, at jeg er tilsidesat, og har givet mig også denne søn.«
Derfor gav hun ham navnet Simeon.

Forhen har Herren set, nu hører han også. For jeg tænker,
at Rakel endnu omgikkes med hende i hovmodighed, uanset at hun nu havde en søn og at Gud havde set til hende.
Hvad er vel det, sagde Rakel og tjenerne; hvem kan vide,
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om hun vel vil føde flere sønner? Det kan vel hænde, at
denne søn snart dør, og at Rakel, som den rette husmor,
også får børn.
Sådan havde Lea endnu ikke ganske overvundet foragten og var endnu ikke fri for den; men de foragter hende
endnu med uret og foragter Guds velsignelse og at han
havde set til hende imod al fornuft og rimelighed. Derfor
gentager Lea sin bøn til Gud og siger: kære herre Gud, jeg
har nu født én søn, men de bryder sig ikke om denne fødsel; endnu er jeg ikke blevet dem tækkelig for denne ene
søns skyld; giv mig endnu en, for at til slut også jeg kan
anses for husmor. Jakob foragtede hende vel ikke længere,
men elskede hende; men tjenestefolkenes og Rakels had
er endnu ikke overvundet. Den førstefødte søn, siger hun,
skulle jo have skaffet mig gunst og agtelse; men jeg er
endnu altid foragtet.
Derfor hører nu Gud hendes bøn og giver hende atter
en søn, nemlig Simeon. Da synker Rakels mod, og hun begynder nu at blive ydmyg og at dødes, som man sidenhen
ser, når hun siger: skaf mig børn, og hvis ikke, da dør jeg.
For hun er endnu barnløs, mens Lea er frugtsommelig med
sin tredje søn.
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v34. Hun blev igen gravid og fødte en søn; hun sagde: »Nu må
min mand knytte sig til mig, for jeg har født ham tre sønner.«
Derfor gav hun ham navnet Levi.

Lea mener: efter at nu min mand har fået mig kær, vil han
nu også forlade Rakels telt; for hidindtil har han levet med
hende som med sin elskede hustru og er kun kommet til
mig af nåde og barmhjertighed. Men nu vil han holde sig
til mig og forlade den barnløse Rakel. Jeg véd vel, at han
nu holder mere af mig end før; men endnu har han ikke
holdt sig til mig ved bord og i seng; den nåde og ære har
Rakel hidtil haft; men nu vil han holde sig til mig og bo
hos mig. Derfor kalder hun sin søn Levi. Dette ord betyder
sammenføjning eller forbindelse. Som om hun ville sige:
nu vil jeg opnå, at han slutter sig nær til mig. Men dette
gjorde Rakel såre ondt, og hun tænkte: nu må jeg være
senna, den foragtede; min mand vil vredes på mig og sige:
du har vel været min kære brud; men Herren velsigner ikke
dig men Lea og vil, at jeg skal elske Lea. Nu stod det sandelig underlig til i Jakobs hus; ja, alt var ganske forandret
der.
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v35. Hun blev igen gravid og fødte en søn; hun sagde: »Nu vil
jeg takke Herren.« Derfor gav hun ham navnet Juda. Så fik hun
ikke flere børn.

Som om hun ville sige: jeg havde ladet mig nøje med én,
med to og i al fald med tre sønner; men dertil får jeg endnu
den fjerde søn; nu lover og takker jeg Herren; ja, nu skal
jeg også prises, foretrækkes og blive den kære husmor. Jeg
er ophøjet af min ringhed og elendighed, og min søster er
blevet berøvet sin ære og herlighed. Derfor begærer nu Rakel at dø af vrede og utålmodighed og siger til sin mand:
skaf mig børn, og hvis ikke, da dør jeg.
Men hidtil har vi nu hørt, hvordan Jakob efter sit giftermål med Lea og Rakel har fået fire sønner med Lea,
som var foragtet og forstødt. Ved dette eksempel viser
Gud, at han er nådig og gunstig mod de elendige, som er
bedrøvede og foragtede, så alle, der arbejder og er besværede, ikke har grund til at beklage sig, især når de tror på
Gud og ikke lade sig overmande af utålmodighed og
vrede. For det er langt bedre at være bedrøvet og plaget,
når Gud derhos smiler og er nådig, end at have megen
lykke, mens Gud derhos er vred og unådig.
For hvad er verden med sin gunst, glæde og al sin vellyst imod det nådige og venlige blik, hvormed Gud ser til
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de elendige og lave? Men kødet tillader os ikke at forstå
eller tro dette; ja det knurrer ofte over den nærværende
ulykke og stræber efter med magt at drive de forfærdede,
bedrøvede hjerter bort fra tro og trøst og bringe dem til at
knurre mod Gud og vredes på ham. For så mange og
mange slags genvordigheder bevirker, at vi bliver såre forsagte og bedrøvede i vor svaghed.
Og Gud give, at vi kunne lære og vænne os til den
kamp mod kødet, som Paulus lærer. For om vi end ikke
kan gribe og gøre alt, hvad ånden vil have, så ville vi dog
alligevel forstå og fornemme, at Gud ikke vil forlader os
og ikke tillader, at vi overvindes af kødet. Jeg ville sandelig gerne med Paulus glæde og rose mig og triumfere i død,
kors og lidelse, men ånden er rede, men kødet skrøbeligt,
Matt 26, 41.
Derfor skal vi lade os nøje og trøste os med, at Gud
har tålmodighed med os, og Helligånden hjælper os i vor
svaghed, så ånden kan sejre mod det genstridige kød og
ikke ligge under hverken på den ene eller den anden side,
det er hverken blive sikkert, men heller ikke forsagt og
utålmodigt. Det er vor ros, Guds nådige forladelse, som
ellers kunne tilregne os vort køds ondskab; men for åndens
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skyld, som strider mod kødet, tilregner han os den ikke,
men forlader og tilgiver os den nådigt. Og sådan oprejste
og trøstede Helligånden Lea, så til hendes elendighed og
hørte hendes bøn, så han indgød hende mod til at sige: Nu
vil jeg bekende Herren. Dette er åndens ord og tale, der
kæmper og strider mod kødet; skønt den endnu ikke sejrer
og triumferer, så viger den dog heller ikke og indvilger
ikke i kødets svaghed og ondskab.
Lyra inddeler Leas anfægtelser kristen nok efter deres
firdobbelte genstand, hvad enten han nu har det fra jøderne
eller selv har opfundet det efter sit eget skøn. Hun er foragtet af Rakel, forstødt af sin mand, overset af naboer og
tjenestefolk og endelig forkastet af Gud selv. Denne inddeling behager mig vel og stemmer smukt overens med
deres erfaring, som er bedrøvede og anfægtede. For når
der forefalder én grund til sorg, slutter det anfægtede menneske straks det ene af det andet. Fordi Lea foragtes af Rakel, slutter hun nødvendigvis, at heller ikke hendes mand
kan være hende velbevågen, og at derfor ikke hun, men
Rakel, er den rette husmor. For det tredje kom også det
dertil, at naboerne og tjenerne overså hende, af hvem hun
måtte høre, at hun med list og bedrageri var blevet tilføjet
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Jakob mod hans vilje, at hun derfor med god grund foragtedes af Rakel, der var Jakobs forlovede og retmæssige
ægtehustru. Alt dette foreholdt Djævelen hende og overdrev det sådan, og gjorde derved anfægtelsen såre stor, og
indskød hende også den tanke, at heller ikke Gud selv var
hende nådig.
Men imod disse fire grunde til sorg og fortvivlelse giver Gud Lea fire andre grunde til trøst, nemlig fire sønner.
For det første, imod Rakels foragt, ser han til hendes elendighed. For det andet, da hun var foragtet af sin mand,
hører han hendes bøn. For det tredje, for at hun ikke skal
overses, forkastes og ringeagtes, bevirker Gud, at manden
holder sig til hende. For det fjerde triumferer og sejrer hun
mod al anfægtelse, er nu ikke længere foragtet og forsmået, men priser Gud og takker ham.
Dette eksempel skal vi også følge og lære, at Gud efter
anfægtelsen plejer at give forløsningen og trøsten i overflødigt mål, ved hvilken al sorg og skræk overvindes. Men
det er tungt for kødet og falder det surt nok at bie på den
trøst, som Gud vil give. Derfor foreholdes os sådanne eksempler på tro, for at vi skal se, hvordan Lea skreg, troede,
biede og led al uret og plage af sin søster i troen og håbet,
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og hvordan Gud endelig, da hun håbede på ham, så til
hende og rigelig trøstede hende.
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Tredivte kapitel
v1. Da Rakel så, at hun ikke fødte Jakob nogen børn, blev hun
skinsyg på sin søster og sagde til Jakob: »Skaf mig børn, ellers
dør jeg!«

Dette kapitel er et af de allervanskeligste i denne bog, både
med hensyn til ordene og til meningen og beretningen
selv. Derfor opstår der mange spørgsmål, både hvad det
sproglige og hvad beretningen angår, og disse historiske
spørgsmål er endnu langt vanskeligere, end de sproglige.
Men for at vi ikke skal synes ganske at forbigå det, vil vi
gøre så meget, som vi kan.
Først møder vi da dette spørgsmål af de kødelige og
epikuræiske mennesker, idet disse betragter denne fortælling som et eksempel på den yderste skam og urenhed. Jakob tager to søstre og dertil endnu deres to piger og får
sådan fire hustruer; derfor bedømmer de Jakob efter sit
eget væsen og får ud, at han skal have været ukysk og dag
og nat ikke har tænkt på andet end sin kærlighed til sine
hustruer, siden han ikke lod sig nøje med én hustru, men
måtte tage fire. Deraf forarges de meget og tager anledning
til at spotte, mens de roser sit cølibat og ugifte stand og
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priser den imod de hellige patriarkers og især Jakobs begær og ukyskhed, som de anser det for.
Men deres dom om disse ting gælder ligeså meget,
som når et svin eller et æsel ville bedømme en herlig
harpe- eller citarspiller. De er et sådant folk, som ganske
og aldeles er nedsunket i utugt, horeri og ægteskabsbrud,
som dag og nat kun drømmer om sin utugt og tænker på,
hvad de vel ville gøre, hvis sådan frihed og frækhed var
tilladt, at de ret ofte kunne skifte hustruer og lege med dem
efter sit køds begærlighed, sådan som de gør med sine skøger. Sådan gør de ingen forskel mellem ægtefolks hellige
liv og sit eget skændige horeri, som de bedriver.
Men Lyra lader det her blive sig meget surt at forsvare
Jakob. Men de grove og utugtige svin skal man svare sådan: at Jakobs kyskhed, selv om han har fire, fem eller
hundrede hustruer, er større end der findes i hele deres cølibat og ugifte stand, selv om de afholder sig fra sine skøger. For sæt endog, at en i sandhed lever uden kvinde, ganske afholder sig, så er det dog vist, at Jakob er hundrede
gange kyskere. For den, der lever ugift, brænder dag og
nat af kødelig lyst. Men hvad er nu det for en kyskhed?
Ser han på en skøn kvinde, optændes han aldeles; og selv
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om han afholder sig fra gerningen, så bringer dog sådan
kødelig lyst sin besmittelse med sig, som Gerson taler om.
Derfor er dette ikke nogen frivillig, men en fremtvungen kyskhed. Jeg taler om dem, som er kyske og kæmpe
mod den kødelige lyst, sådanne som Bernhard og Bonaventura, som, skønt de ellers var fromme og hellige mænd,
dog ikke kunne være frie for kødelig lyst. Ja Hieronymus
klager også over sine drømme, som han havde om, at han
i Rom dansede med unge piger. Ligeledes antyder Ambrosius og Augustin, der begge afholdt sig fra kvinder, det
samme. Er det nu gået de bedste og helligste mænd sådan,
hvad skulle vi da bryde os om det afskyelige cølibat og
ugifte liv, dertil også om disse urene svins dom, der mener,
at fædrene har opført sig sådan mod sine hustruer, som de
ville gøre, hvis de fik lov til at have så mange hustruer.
Men hvad der herefter siges og hvad der også ovenfor
er blevet sagt om Jakobs kyskhed, derved bevises det, at
han levede ganske kysk. For er ikke det kyskhed, at man
lever uden hustru til man er firs år og er afholdende, ikke
af tvang, men frivillig, fordi han har lyst dertil i ånden?
Gør du det samme fra din første ungdom af til din alderdom, så vil vi rose dit cølibat og din kyskhed. Derfor har
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papisternes ugifte liv slet ingen ros, når man vil sammenligne det med patriarkernes kyskhed.
Sidenhen skal vi hører, hvordan Jakob beklager sig
over sit møjsomme og hårde liv, da han går i rette med
Laban og hårdt anklager ham og siger: om dagen fortærede hede mig og kulde om natten, og der kom ikke søvn i
mine øjne, hvor han beskriver sit hele liv, som han ikke
tilbragte i lediggang, uden bekymring, besværlighed, møje
og arbejde, og ikke sad hjemme ledig ved ilden eller kakkelovnen og spøgede med Lea, men hvordan han var ude
dag og nat, passede kvæget og måtte forrette alt arbejdet
med kvæget, måtte lide frost og hede under åben himmel
og såre sjælden kom under tag i teltet. Dette kan vel fordrive en lysten, selv om han er ung.
Derfor, siger jeg, levede Jakob såre kysk med så
mange hustruer, langt kyskere, end en anden med én hustru. For skal man lide hede om dagen og kulde om natten,
skal dertil være belæsset med meget arbejde i fremmed,
tung tjeneste, under en sådan herre, som er en gnier og en
skælm, det er sandelig en tung og utålelig byrde.
Derfor undskylder Lyra Jakob med rette og siger, at
han levede kysk med sine hustruer og piger. For han holdt
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sig kun af den grund til dem, fordi han gerne ville have
børn, hvilket man også vel kan se af hustruernes store og
kummerfulde længsel efter stedse at få flere børn. Derfor
var han sjælden i teltet, hvor kvinderne havde sin bolig, og
levede med sine hustruer i den reneste kærlighed. Og vi
ser, at han får Lea kær for hendes børns skyld, mens hun
før var forhadt og foragtet, og han holder sig mere til
hende end til Rakel, da han har set og erfaret, at hun får
børn. Derfor vil vi svare sådan på det første spørgsmål ved
denne tekst, at munden stoppes på de urene mennesker,
som vil bedømme patriarkernes ægtestand efter sin utugt
og sit urene cølibat.
Om det andet spørgsmål er forhen handlet, nemlig
derom, at Jakob foruden sine to hustruer endnu tog to piger
til ægte. Men jeg kan intet sige derom med bestemthed,
men det lader til, at det dengang var brug i det samme land,
at de ufrugtbare hustruer gav sine mænd sine piger til medhustruer, ligesom Laban gav hver datter en pige med, måske i den hensigt, at hvis datteren ikke fik børn, da pigen
kunne træde i hendes sted, for at huset kunne opbygges
ved hende. Sådan gav ovenfor (1 Mos 16, 2.) Sara Abraham en pige, dog ikke en fremmed, men en af hendes hus
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og tyende. Isak handlede ikke sådan, og Jakob ville heller
ikke have fulgt denne skik, hvis han ikke var blevet bedraget af Laban, og hvis hans hustruer ikke så heftig havde
begæret det.
For det må man også tage hensyn til, at på den tid
frugtbarhed blev anset for en stor velsignelse og en særlig
Guds gave. Det kan man se i 5 Mos 28, 4, hvor Moses
blandt velsignelsen også regner livsens frugtbarhed, og i 2
Mos 23, 26 siger han: der skal ingen være, som føder utidig, eller ikke er frugtsommelig i dit land.
Nu til dags bryder vi os ikke så meget derom. Hos
kvæget ser vi det gerne og ønsker det meget, at det er frugtbart; men blandt mennesker er der kun få, som anser det
for en velsignelse, når hustruerne få børn; ja man finder
mange, som ikke gerne har denne velsignelse og anser det
for en særdeles lykke, når hustruerne er ufrugtbare. Dette
er sandelig unaturligt og endnu mere ugudeligt og vanhelligt. For denne tilbøjelighed er af Gud indplantet den menneskelige natur, at den ønsker og begærer at blive frugtbar
og mangfoldig.
Derfor er det umenneskeligt og ugudeligt, at man foragter børn; sådan som en nylig kaldte sin kone, fordi hun

808

hyppig fik børn, en so. Det afskyelige og urene menneske!
Sådan var de hellige fædre ingenlunde til sinds; for de erkendte, at det var en særlig Guds velsignelse, når en
kvinde var frugtbar; derimod anså de kvindernes ufrugtbarhed for en forbandelse. Og denne erkendelse og dom
havde de fra Guds ord i 1 Mos 1, 28: bliv frugtbare og
mangfoldige. Deraf forstod de, at børn var en Guds gave.
Men den omstændighed, at pigerne blev givet mændene i de ufrugtbare hustruers sted, må man ikke opfatte
sådan, som om man skal efterfølge den. Ingen må sige:
dette gjorde Jakob, derfor kan jeg også gøre det; sådan
som ovenfor

blev fortalt om Müntzer, der formanede

bønderne til, at de, efter Josvas og Samsons eksempler,
skulle dræbe fyrsterne; men du skal komme i hu, at det
sømmer sig for dig at forblive ved denne regel: enhver skal
have sin egen hustru.
Vil du være Josva og Samson lig, så sørg også for, at
alle omstændigheder driver og bevæger dig til at forandre
den bestående regering og dræbe øvrigheden, ligesom
disse store helte blev bevægede dertil ved et særligt kald;
ellers gælder eksempler ikke. For du har flere og større ek-
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sempler, som vidner om, at man ikke skal dræbe øvrigheden og ikke forandre den bestående regering. Derfor skal
du være øvrigheden underdanig, ligesom andre undersåtter; for du er ikke undtaget fra reglen. Derfor forbliv i lydighed, bliv ingen stor helt, sådan som Müntzer og andre
har taget sig til.
Derfor læres dette os nu, ikke som et eksempel, men
for at vi skal afholde os fra eksemplerne og fra efterfølgelsen. Vi skal beundre dem, men ikke efterfølge dem. For
der er nogle ting, som vi skal efterfølge, men andre, som
vi blot skal beundre. Håb, tro og påkald Gud som Lea; men
tag ikke fire hustruer som Jakob. For dette passer sig alene
for Jakob og dem, som Gud har villet undtage fra den almindelige regel. Vi skal øve os i den tro, det håb og den
kærlighed, som foreholdes os hos fædrene, men skal afholde os fra de høje eksempler, når de, som store helte, har
udført særlige bedrifter.
Dette er de spørgsmål, som man ved begyndelsen af
dette kapitel har måttet overveje og tale om. Nu vil vi også
betragte teksten, der også er noget dunkel. I den latinske
tekst står der invidit sorori suæ, eller zelavit contra soro-
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rem sum; hun bar misundelse mod sin søster eller misundte hende. For på hebraisk står ordet kinne, at bære misundelse, misunde; deraf kommer kanno, en ivrer, en zelot
osv.
Men der spørges også, om de hellige kvinder, som påkaldte Gud i en ret tro, også kunne bære misundelse og
misundelse, sådan som teksten her klart viser. Lyra opstiller to slags misundelse: en, at jeg misunder en anden, når
det går ham vel; en anden, når jeg bliver utålmodig og vred
på grund af min jammer og elendighed. Men dette er
egentlig ikke misundelse. Vi forklarer det på samme måde,
som vi også ellers plejer: de hellige fædre og mødre var
endnu fanget under kødet, ligesom også vi har kød, som
strider mod os og tager os til fange under syndens lov.
Men ved alle anfægtelser, især de høje, går det sådan
til, at de berøver mennesket næsten enhver følelse af gudsfrygt. Den, der sådan er besværet med kors og ulykke, føler ingen tålmodighed; den, der anfægtes i sin tro og sit
håb, føler ingen tro og intet håb; han synes sig ikke at tro
eller håbe, men at være ganske ugudelig. Den, der plages
med fortvivlelse og utålmodighed mod Gud, når Gud skik-
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ker og styrer noget på en anden måde, end vi har foreskrevet det og tænkt det hos os selv, føler i sit hjerte såre stor
vrede og uvilje mod Gud og synes sig ikke at have en gnist
tro eller håb.
Sådanne tanker pleje de bedrøvede mennesker at have,
når anfægtelsen er stærk. Ellers, når der ingen anfægtelse
er for hånden, og jeg da taler om troen og håbet, synes intet
mig at være lettere end troen og håbet; men under selve
anfaldet, når de hårde anfægtelser kommer, forsvinder alt
sammen. Sådan går det også med andre anfægtelser, såsom
med utålmodighed, vrede og ukyskhed; da ser og føler
man kødelig lyst og hævngerrighed. Sådan anfægtedes Rakel med misundelse, idet hun ønskede, at det dog måtte
ske, at hendes søster ingen børn fik, skønt hun ikke blev
liggende under anfægtelsen, men det gik hende, som Paulus siger i Rom 7, 19: hvad jeg ikke vil, det gør jeg, og
hvad jeg vil, det gør jeg ikke.
Den, der anfægtes med fortvivlelse, føler de uudsigelige sukke, hvormed man ønsker, at man ikke måtte plages
med sådan tvivl, og dog føler man, at tvivlen er en for
stærk, og tager en fangen under syndens og vantroens lov.
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Men derimod opvækkes ved Helligånden i hjertet en hemmelig sukken, som atter knurrer og taler imod, ja vredes
på vantroen og siger: fy du stygge vantro! Sig ikke: hvem
véd? Det er ikke sandt osv. Og dette sker med en svag
stønnen og med uudsigelige sukke, som Paulus kalder det
i Rom 8, 26, hvilke sukke opretholder det anfægtede
hjerte, så det ikke bliver ganske ugudeligt og ganske foragter Gud, sådan som livsnyderne plejer at gøre, som i enhver ringe anfægtelse ganske lader troen og håbet fare.
Men denne kamp er såre tung og møjsommelig for kødet, der heller ville have en sådan tro, som ikke anfægtedes
eller ikke behøvede sådan at vente på stødene, men som
kunne dræbe løver og bjørne, ligesom David, Samson og
andre har gjort. Men min tro er så ringe og svag, at den
såre let fortæres og sønderrives af en løve eller bjørn. Men
endnu er det sønderbrudte rør og den osende væge tilbage,
Es. 42, 3, og Gud er også til stede, som forstår sukket og
erkender, hvad Helligånden beder for os. Derfor er det for
Gud en stor ild, ja hedere og større end himmel og jord.
Derfor skal man nu sådan undskylde de hellige, efter
Pauli ord i Rom 7, 23: jeg ser en anden lov i mine lemmer,
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som strider mod mit sinds lov og tager mig fangen; ligeledes i v. 25: jeg tjener syndens lov med kødet. For sådan var
også de hellige mødre mennesker, der levede i kødet men
ikke vandrede efter kødet, os til eksempel, for at vi ikke
skal fortvivle og heller ikke give efter for kødet. Rakel
misunder vistnok sin søster og bærer misundelse mod
hende, men ånden strider og kæmper mod kødets misundelse. Hun ville gerne have den velsignelse, hvormed søsteren er benådet, og tvinger dog sig selv til ikke at ønske,
at hun var ufrugtbar.
Men deraf kan man se, at de hellige kvinder ikke var
ukyske, men kun tragtede efter børn og velsignelsen. For
det er grunden til Rakels misundelse; havde hun lignet andre kvinder, som man kan træffe mange af nu til dags, ville
hun har sagt: hvad bryder jeg mig om, enten jeg får børn
eller ikke, når jeg kun bliver husmor og ellers har fuldt op
af alle ting, dermed har jeg nok. Men Rakel længtes så meget efter børn, at hun endog hellere ville dø end forblive
barnløs. Og jeg véd ikke, om jeg i nogen anden historie
har læst sådanne ord.
Derfor er hun eksempel på en såre from og kysk
kvinde, som kun har den eneste nidkærhed og længsel lige
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til døden, at hun måtte få børn, ligesom ovenfor også Sara
i 1 Mos 16, 2 lader sig mærke med, at hun havde sådan
stor længsel efter børn. Og hos begge må denne stærke
længsel roses. Får jeg ingen børn, siger Rakel, så må jeg
dø; jeg vil hellere dø, end ikke få børn, og, hvis jeg er
udygtig til at få børn, så skal dog min mand avle børn med
min pige; nægtes det ham også med hende, så ønsker jeg,
at Gud skal kalde mig bort fra dette liv.
Og hun havde ikke ringe årsager til denne længsel. For
Jakob havde uden tvivl fortalt dem begge og rost sig af, at
han havde den forjættelse, at det velsignede afkom skulle
nedstamme fra ham. Da de nu havde hørt denne prædiken,
opstod derved hos dem længsel og begærlighed efter børn.
Og især var denne længsel stærk hos Rakel. Jo mindre håb
hun havde, desto større var hendes længsel, så hun enten
vil få børn eller dø, ligesom hun da sidenhen også dør under en fødsel. Denne længsel hos den fromme, gudfrygtige
kvinde er god og hellig, men er så heftig, at hun derover
får et stærkt anfald af misundelse mod sin søster. Dette
skal man ikke holde for et skammeligt eksempel, sådan
som papisterne beskylder disse hellige mennesker for
ukyskhed. For i ægteskabet så de ikke på kødets skændige
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og elendige lyst, men på den velsignelse at få børn, for det
forjættede afkoms skyld.
v2. Men Jakob blev vred på Rakel og sagde: »Er jeg i Guds
sted? Det er ham, der har nægtet dig livsfrugt.«

Jakob bliver vred, fordi Rakel trænger så hårdt ind på ham
om børn, og svarer hende sådan derpå: skylden er ikke
min, du er jo min kære hustru, som jeg har holdt mig mere
til end til din søster; jeg er jo dog ikke Gud, der kan give
dig frugtbarhed til at føde børn.
Men alt dette er en såre ringe og uren sag, og hvor højt
man end vil prise det, så er det dog menneskeligt, kødeligt
og kvindeagtigt; og det er underligt, at Helligånden vil bekymre sig med at beskrive sådanne ting, nemlig hvordan
Rakel misundte sin søster Lea, og hvordan den ene fik
børn, den anden ikke; fremdeles at Rakel næsten taler bespottelig og alt for heftig trænger ind på manden for at få
børn, så Jakob efter kødet bliver såre vred på hende, og der
sådan opstår en rigtig strid mellem de to ægtefolk. Er det
ikke barneagtige ting?
Men om dette spørgsmål har vi handlet ovenfor, og
man skal altid behandle det og indprente folk det, nemlig
hvorfor dog Helligånden, hvis mund er ren, med så stor
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flid vil tale om disse ting, på hvilke den hellige fader, paven, og hans kyske munke og nonner nødig engang vil
tænke, da de er urene og kødelige for deres øjne. For de
vandrer i sit cølibats og ugifte livs storhed. Men denne
urene tale om, hvordan kvinderne blev frugtsommelige,
fødte børn, og hvordan ægtefolkene undertiden vrededes
på hinanden, agter de ikke værd at læses. Helligånden, siger de, havde efter sin hellighed kunnet tale om himmelske
og andre højere ting, ikke om sådanne ringe og kødelige
ting; han skulle være blevet munk eller nonne, men nu fortæller han kun, hvordan det gik i det huslige liv og med
Jakobs ægtestand. Det forarger os hellige, englerene mennesker, som vandrer over skyerne, i englenes visdom og
åndelighed.
Men fordi de foragter disse ringe ting og har afsky for
dem, derfor hader nu Helligånden disse så hovmodige og
pralende hellige og erkender dem ikke for sine; han lader
dem kun fare frem i sin herlighed, hovmodighed og forfængelighed og stiger ned til sine skabninger; for dem sørger han og pryder dem. For han har skabt jorden, han har
skabt mand og kvinde og velsignet dem, for at de skulle
blive frugtbare; han har underlagt dem verden, og ham er

817

det, som fremdeles opholder alt; han ernærer moderen og
giver hende mælk til at ernære og opholde barnet med.
Denne skabning foragter han ikke. Han foragter ikke sin
gerning, dog sådan, at han heller ikke vil håne cølibatet og
den ugifte stand. For denne er også en Guds gave, og vi
priser begge slags liv, ethvert efter dets orden og måde.
Vi priser ikke ægteskabet på den måde, at vi skulle
dadle eller forkaste den ugifte stand. Dette gør papisterne
ikke; de roser sin ugifte stand på den måde, at de derimod
bespotter og forhåner ægtestanden, og kyskheden roser de
ikke som en Guds gave, men som sin egen gerning. Det er
en ret djævelslære, som man også kan se på de frugter,
som er kommet deraf. For fordi de har villet rose sig af
kødets gerninger, derfor lever de den dag i dag så liderlig
og er utugtigere end nogen horkarl kan være. Og hvorfor
det? Svar: fordi de ikke har rost kyskheden som en Guds
gave, men som sin egen gerning, og har foragtet og bespottet ægtestanden, der er en Guds gerning og ordning.
Derfor har nu Gud lyst til at beskrive sådanne simple
ting for derved at vise og vidne, at han ikke forsmår, ikke
har afsky for, heller ikke vil være langt borte fra det hus-
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lige liv, fra en from mand og fra hustru og børn. Og hvorfor det? Svar: fordi han har skabt det sådan; derfor styrer
og opholder han det også som sin skabning, uagtet kødet
ved synden er fordærvet, og deres kød, som lever i ægtestand, heller ikke er rent og de også er kommet af den
samme oprindelse. Hvorfor fordømmer de den da og sætter større pris på sin urene kyskhed end på den hellige ægtestand? Derfor vil Helligånden nu ved at behandle disse
simple, menneskelige og ringe ting, lære os, at han vil være
hos os, vil sørge for os og vise, at han er vor skaber og
herre. Det ser papisterne ikke, men foragter det; derfor må
de også med rette bære straffen for denne foragt.
For det andet ser de heller ikke, med hvilket rent moderhjerte disse kvinder beder om børn; for Rakels opførsel
og ord viser, at hendes hjerte var såre langt fra utugt. Men
det ser de ikke. Og hvorfor det? Svar: fordi der står skrevet: bort med den ugudelige, at han ikke skal se eller høre,
hvad Gud taler, hvad han gør eller virker. De er ikke værdige til at se Guds herlighed. Sådan hører de os nu til dags
påkalde Gud, lære Guds ord og synge; de ser Guds gerninger og ser dem dog ikke. Hvorfor? Fordi de ikke er værdige dertil. Sådan ser de heller ikke, at Rakel foreholdes
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os til eksempel på et smukt, rent moderhjerte og kyskhed,
idet hun kun tragter efter at få børn, ligesom også Lea. De
hører, at disse kvinder ikke taler om noget andet end: Herren har givet det, Herren har velsignet; og sidenhen, da de
strides: Herren skal dømme mellem mig og dig. Alle deres
ord og taler er om Gud, om hans velgerninger, gaver og
værker; og dog anser de alt dette for synd og agter ikke
disse hellige kvinder værdige til, at deres eksempler skal
foreholdes folk i Guds kirke.
Hvad bedre og nyttigere kan dog læres i Guds menighed end eksemplet på en gudfrygtig husmor, som beder,
sukker, råber, takker Gud, styrer huset, gør en from hustrus gerning, og i stor kyskhed ønsker at få børn, med taknemlighed og gudsfrygt? Hvad skulle hun gøre mere? Men
paven, hans kardinaler og biskopper ser ikke dette; for de
er ikke værdige dertil. Helligånden lader dem altid vandre,
i uendelige og overhimmelske ting og stedse kun beundre
sin kyskhed og prale højt af den, der dog fortjente, at man
henviste dem med den til det utugtige hus; men disse ting
skal de ingenlunde se. Men imidlertid fører og leder Helligånden de hellige kvinder sådan, at han dermed vil
vidne, at de er hans skabninger, som han vil lede, ikke

820

alene efter ånden, men også efter kødet; så de påkalder
Gud, beder, takker ham for børnene og er sin mand underdanige osv. Det er at give menigheden disse urene ting at
læse, så Gud kan bevise sine store og uendelige gerninger
i kirken og menigheden, hvordan han nemlig i de kødelige
og jordiske ting kan virke himmelske og åndelige ting.
Men de ugudelige ser vel de kødelige ting; men hvad der
er åndeligt og guddommeligt, ser de ikke.
For det tredje ser de heller ikke, med hvilken modgang, jammer og elendighed disse stakkels kvinder har
kæmpet, men indbilder sig, at de har levet i luksus, lediggang og vellyst, sådan som de selv. De tænker, at Jakob
var en stor herre og levede i fryd og gammen med sine
hustruer i idel vellyst, og at Rakel var ligesom en dronning, prydet med kosteligt smykke og med fuldt op af guld
og gods. For et sådant liv og sådanne hustruer begærer de
selv, og en stor del af dem lever også i sådan vellyst og
gode dage. Men betragt historien, så vil du finde, at Jakob
var en stakkels elendig mand, som ikke engang ejede en
skilling. Sådan var også hans hustruer såre fattige, som
Rakel og Lea sidenhen begge beklager sig i kap. 31, 1415: har vi endnu del og arv i vor faders hus? Er vi ikke
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regnet for ham som fremmede? For han har solgt os og
endog aldeles fortæret vor værdi. Var nu døtrene fattige
og tiggefærdige, så er det meget mere troligt, at pigerne
var fattige og trængende.
Derfor var der stor fattigdom og altid meget hårdt arbejde dertil, som de måtte udføre dag og nat og desuden
tåle sult, tørst og frost. Gør du ligeså, du, der beskylder
disse hellige mennesker for ukyskhed. Tag dig fire hustruer og tjen så i hele fjorten år en sådan gerrig og utaknemlig herre. Men der er ingen, som vil se og betragte
dette. Der er heller ikke nu til dags nogen, som ville tage
sig om end kun én hustru, endsige da fire, på det vilkår, at
han derfor skulle tjene og ved sin sved og sit arbejde berige en anden, uden at kunne tænke på, hvordan han kan
ernære sig selv og sin hustru.
Derfor er dette en såre stor tro, at Jakob tager så mange
hustruer i det håb, at Gud vil hjælpe ham i hans fattigdom
og ernære ham og hele hans hus. At tage en hustru er vistnok en let sag, men sidenhen at ernære hende tilligemed
børnene og tjenerne, det bringer møje og arbejde. Men ingen vil lægge mærke til denne Jakobs tro; ja, der er mange,
som er fortørnede på sine hustruer, fordi de får mange
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børn, blot fordi de må ernære og opdrage børnene. For sådan plejer de sædvanligvis at tale: hvorfor skulle jeg gifte
mig, jeg som er fattig og intet ejer; jeg vil heller bære min
fattigdom alene og ikke gøre min armod og elendighed
større. Men denne beskyldning gør man ikke med rette ægteskabet og livsfrugten. Hvorfor klager du ikke meget
mere over din vantro, at du ikke forlader dig på Guds godhed og sådan fører større elendighed over dig selv ved at
dadle Guds velsignelse? For kunne du forlade dig på Guds
nåde og hans forjættelser, så ville du uden tvivl finde dit
gode udkomme; men fordi du ikke sætter din fortrøstning
og dit håb til Herren, vil du aldrig kunne have nogen lykke.
På denne måde ser vi nu, at i disse urene ting de største
dyder fremlyser, nemlig en herlig tro, et fast håb, en uovervindelig tålmodighed mod Gud og mennesker, hvilket
hverken papisterne eller andre let vil se, medmindre de
omhyggelig betragter omstændighederne. Men de, som
slet ikke agter på disse ting, heller ikke tror, lad dem fare
og blive de ureneste skørlevnere.
Vi skal lære, at der ikke alene til kirken eller religionen
og til det borgerlige liv, men også til det huslige liv kræves
tro både hos mand og kvinde. For et vantro menneske gør
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aldrig noget rettelig og sådan, at der kan være lykke dermed. Jeg husker endnu vel, at Staupitz fortalte en historie
om en prior i et kloster, der stedse klagede over, at klostrets renter og indkomster var for små til efter nødtørft at
underholde munkene med; til slut forlangte Staupitz at se
fortegnelsen over hans indtægter og udgifter og så da, at
klostrets ejendom årlig var blevet betydelig forøget; derfor
kaldte han ham for sig, afsatte ham fra embedet og sagde
til ham: Du er intet troende menneske, derfor kan du umulig forestå klostret vel.
Derfor beror hele livet og alle samfundsordninger på
troen; men til at opvække og styrke denne, dertil tjener Jakobs eksempel såre vel. For han har end ikke en skilling,
som tilhører ham, og dog må han ernære fire hustruer i den
tunge tjeneste, af hvilken han intet mere har end sin kummerlige næring og beklædning, hvormed han måtte lade
sig nøje i fjorten år. Det vil ikke let nogen af os gøre ham
efter, ikke med én hustru, endsige da med to eller fire. For
der er ingen, som ville leve og holde hus en uge uden sin
faste løn; hvordan skulle man da i hele fjorten år tjene blot
for det daglige brød? Så lidt kan vi sammenlignes med
disse mennesker; men vi er ganske vantro.
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Når nu Helligånden taler om simple, ringe og verdslige ting, så blander han dog dermed de store, skønne dyders kostelige ædelsten, som de grove, urene svin papisterne ikke ser. For de ser kun hen til de kødelige ting, og
i stedet for honning suger de idel gift af rosen. For ved
disse fædrenes eksempler revser de dem for utugt, fordi de
havde mange hustruer, og når Rakel og Lea ønsker sig
børn, revser de dette som uanstændighed. De tænker ikke
på, hvilken stor tro og tålmodighed de havde, hvordan de
påkaldte og priste Gud.
Men hvordan skulle slige folk dømme anderledes, som
ganske er nedsunket i lediggang og dette livs vellyster, sådan som kardinalerne og dompaverne, som tilbringer sit
liv uden møje og arbejde, dertil uden al anfægtelse. Derfor
må vi læse Den Hellige Skrift på en anden og bedre måde.
Og just derfor gentager jeg dette så ofte og foreholder jer
det, at vi skal betragte disse ringe og ganske kødelige ting
ikke med kødelige, men med åndelige øjne; da vil vi se
Helligåndens underfulde råd i sådanne beskrivelser langt
mere end ellers i høje og åndelige ting.

825

v3. Hun sagde: »Her er min trælkvinde Bilha. Gå ind til hende;
hun skal føde på mine knæ, så jeg kan få sønner ved hende.«

At føde på ens knæ er en egen måde at tale på i det hebraiske sprog, hvorved Rakel giver at forstå, at hun vil være
moder, og med disse ord antager det barn, som pigen
fødte, for sit. For disse ord betegner moderforholdet, al
den stund moderen bærer barnet på sine knæ, som der står
i Es 66, 12: Hendes børn skal bæres ved hoften og vugges
på knæ. Moderen bærer barnet på knæene; derfor tænkte
hun: siden jeg selv ingen søn får, så vil jeg dog blive det
velsignede afkoms moder ved min pige.
Deraf kan man se, hvor stor og heftig længsel de havde
efter det forjættede afkom; fremdeles hvor gudfrygtige de
var, og hvilken herlig tro de havde på de forjættelser om
Kristus, som var Jakob givet. Derfor må jo visselig disse
kvinder have været såre fromme al den stund de kunne
finde sig i at være en sådan fattig mands hustruer og tjene
i sin faders hus som tjenestepiger. Dette var en sådan hellighed, hvis mage man ikke kan finde. Det var en stor underfuld tro, tålmodighed, håb og kærlighed. Vore borgereller bønderdøtre er så kælne, at de ingenlunde ville finde
sig i sligt.
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v4. Hun gav ham sin trælkvinde Bilha til kone, og Jakob gik ind
til hende.

Det ville heller ikke nogen hustru gøre; for hun ville hellere undvære børn end indrømme pigen moderværdighedens og ægtesengens ære. Og dette er en underlig lyst, som
der også ovenfor i 1 Mos 16, 2 blev beskrevet et lignende
eksempel på, Sara nemlig, der også indrømmede sin pige
ægteskabets ære og herlighed. Det vil ingen hustru gøre
efter kødet; men det er en åndens gerning, hvorved hun
blev opvakt og bevæget til at tænke: jeg vil også være moder, om jeg så skal give afkald for en tid på al ægtesengens
og moderværdighedens ære.
v5-6. Bilha blev gravid og fødte Jakob en søn; Rakel sagde:
»Gud har skaffet mig ret; han har hørt min bøn og givet mig en
søn.« Derfor gav hun ham navnet Dan.

Dette er ikke en utugtig kvindes tale. For hun takker Gud
for, at hun er blevet bønhørt, påkalder Gud som dommer
og tilskriver ham frugtbarhedens gave. Jeg har, siger hun,
råbt og bedt, men Gud være lovet, som har dømt min sag
og bønhørt min røst.
Det er en såre skøn taksigelse; men hun hænger endnu
ved kødet, derfor siger hun: Gud har skaffet mig ret. Som
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om hun ville sige: min søster har hovmodet sig imod mig,
skønt hun ikke er den rette hustru, ligesom Hagar ovenfor
(1 Mos 16, 4) gjorde mod Sara, fordi hun var frugtbarere
end jeg; men Herren har pådømt min sag. Men min kære
Rakel, hvorfor glæder du dig så såre? Det er jo dog ikke
din søn; han er jo ikke født af dig; dit liv ved jo intet af
denne søn at sige? Men hvad er det så mere? Hun er jo dog
alligevel glad hos sig selv, fordi hun har en søn af pigen,
som hun vil antage og holde for sin søn. Så stor længsel
havde hun efter livsfrugt.
Dan betyder så meget som en dom. For Gud, siger hun
har skaffet mig ret og dømt mig og set til min skændsel,
som hun sidenhen (v. 28) siger: Gud har borttaget min forsmædelse. For barnløshed blev anset for en forsmædelse
på grund af det ord: bliv frugtbare og mangfoldige, i 1 Mos
1, 22. Men Gud har dømt, det er, han har kæmpet for mig
og udført min sag; for jeg vil nu også blive anset for noget,
skønt denne søn er født mig af pigen. For hun bad sådan:
kære herre Gud, da du ikke vil lade mig blive moder, skønt
jeg er husmoren og den egentlige hustru, så giv mig dog
børn af pigen, skønt jeg ikke er det værd; for hvorfor vil
du dog sådan forkaste og forstøde mig, gøre mig til
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skamme og bringe mig forsmædelse? Dette var hendes
bøn, som hun gjorde med mange suk og tårer, og denne
bøn viser hun nu er bønhørt. Skønt nu dette anses for kødelige og utugtige ting, så sker det dog alt af en høj stor
ånd, i tro og underfuld tålmodighed, dernæst også med lov
til Gud og taksigelse for, at Gud havde forløst hende fra
ufrugtbarhedens forsmædelse.
v7-8. Rakels trælkvinde Bilha blev igen gravid og fødte Jakob
en søn; Rakel sagde: »Jeg har kæmpet svære kampe med min
søster, og jeg har vundet.« Derfor gav hun ham navnet Naftali.

Nu bliver først Rakels glæde stor, da den anden søn er blevet født. Men hos hebræerne er det et spørgsmål, hvad
Naftali betyder. Derom tvister de sprogkyndige og er
endnu ikke blevet enige om sagen. Santes Pagninus og
Münster oversætter det på latin sådan: luctationibus dej
luctata sum, det er: jeg har kæmpet en meget stor kamp
med min søster. Men at luctationes dej (Guds kampe) kan
betyde en meget stor kamp, dertil angiver de som grund,
at i det hebraiske sprog alt, som er stort og herligt, kaldes
guddommeligt. Derfor kaldes Nineve en Guds by, det er
en stor, herlig by; sådan også Guds ceder, det er, et stort,
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herligt cedertræ. Skønt jeg nu ikke tilskriver mig stor kyndighed i det hebraiske sprog, så er det mig dog meget
imod, når jeg ser, at nogen er så dristig og fræk, at han
forfalsker, hvad der er talt ganske ligefrem. Ret som om
ikke også Nineve var en Guds by som uomskåren, og som
om alene de omskårne var Guds folk. Dette kommer alt
sammen af jødernes store hovmodighed og praleri, som
ikke kan tåle, at noget kaldes stort eller herligt uden hvad
der angår og vedkommer dem. Men hvem har givet de
sprogkyndige myndighed til at tolke ”Guds kamp” sådan,
at det skal betyde ”en stor, heftig kamp”? Derfor vil jeg
følge den ligefremme mening, som sprogets regler giver.
Det hebraiske ord patal betyder at omveksle, vende,
forvende; det bruges i Sl 18, 27: Du er oprigtig mod den
oprigtige, men over for den falske forstiller du dig. Når en
vender sig bort fra Gud og lærer eller gør andet, end Gud
lærer og gør, vil gøre noget bedre og herligere og dog forvender alt, da bliver Gud også forvendt og forandrer sig,
så han ikke retter sig efter det, som et sådant forvendt menneske har for, men lader ham fare hen i sine egne tanker.
Deraf kommer ordet Naftali, der betyder på latin permutatus; som vi sige: det har vendt sig. Sådan siger også Rakel:
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lovet være Gud; for det har vendt sig mellem mig og min
søster. Og det lader til, at hun har talt disse ord, efter at
Lea havde ophørt at føde; da hun havde fået sin fjerde søn,
får Rakel børn ved pigen, nemlig Dan og Naftali. Derfor
sagde hun: nu har det vendt sig; min søster har ophørt at
føde; men jeg begynder og bliver nu ved at få børn, vistnok
ikke ved min egen vilje, men ved Guds nåde og gave, der
har hørt min bøn.
Men her opstår et spørgsmål: hvordan kunne Jakob i
syv år avle tolv børn? For i de første syv år tjente han for
intet uden hustru og børn; i de andre syv år tog han to søstre til ægte, og det lader til, at Josef er født i det sidste år
af Jakobs tjenerstand, efter alle de andre sønner, det er, i
det fjortende år. For sådan fortælles historien efter tekstens
orden. Men hvordan kunne dette ske? Da Lea alene i de
første fire år fødte fire sønner, så må jo de andre otte sønner være blevet fødte på tre år, hvilket er umuligt. Derpå
svarer jeg sådan: Moses har her brugt den talefigur, som
man kalder en foregriben af begivenhederne, eller hysteron proteron, som vi sidenhen nærmere skal forklare. Men
det er en sådan figur, at man sætter det første sidst og sådan vender ordenen om. Og deraf vil man forstå, hvad
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dette er for en forandring, hvoraf Rakel giver denne søn
navn. For deraf kommer det, at dette er så vanskeligt og
dunkelt, idet det ser ud, som om alle disse patriarker var
fødte i de andre syv år. Når nu det er forklaret, så bliver
navnet Naftali også noget klarere.
Men for at dette kan ske, må man til de andre syv år
endnu føje de seks år, i hvilke Jakob tjente for kvæget. For
dette er den rette orden i historien. I de første fire år er
Leas fire sønner fødte, nemlig Ruben, Simeon, Levi og
Juda; derefter ophører Lea at føde, og Rakels pige føder
hende Dan, som er Jakobs femte søn, i det femte år, som
stod tomt efter Leas fødsel. Dette år udfylder Bilha, Rakels
pige, ved at føde sin søn Dan. Nu glædede Rakel sig over
denne fødsel, og desuden kommer der endnu en anden søn
dertil, nemlig Naftali, i det sjette år, i hvilket Lea heller
ikke føder; deraf får sønnen navnet Naftali. Som om Rakel
ville sige: min søster har i disse to år ophørt at føde, nemlig
i det femte og sjette år; men nu vender min sag sig og bliver bedre (sådan som ovenfor er talt om dette ords egentlige betydning efter Salme 18; og det samme betyder det
også i Salomos ordsprog). I visdommens ord er der intet
forvendt, det er, Guds ord forandrer sig ikke, forvendes
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heller ikke, men er stedse det samme. Men her, siger Rakel, sker en forandring, og det af Gud. For efter at min søster har ophørt at føde, har jeg nu fået børn, så jeg nu har
forrangen og nu stedse tager til, vokser og blomstrer, mens
hun hentørrer. Sådan takker den gudfrygtige kvinde Gud
for, at han har hørt hendes bøn og givet hende børn, i al
fald af tjenestepigens liv.
Men den store længsel, som disse kvinder havde efter
børn, må man ikke betragte som en kødelig lyst eller begærlighed; de havde begge en såre kysk længsel efter børn,
så de endog overlod sine tjenestepiger moderværdighedens ret og retten til den velsignelse, hvorefter Jakobs efterkommere skulle besidde Kana’ans land, hvilken forjættelse Jakob vel flittig har foreholdt dem. Derfor begærede
enhver af dem at blive det velsignede afkoms og efterkommernes stammoder.
Og så langt overholder Moses den ligefremme orden
efter begivenhedernes følge i fortællingen. Men nu forandres denne orden og der bliver et hysteron proteron deraf.
Hvis man ikke omhyggelig lægger mærke til denne talefigur ved Den Hellige Skrifts læsning, ja ved al histories
læsning, så bevirker den ofte, at meningen bliver ganske
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uklar. For nu skulle efter begivenhedernes gang Josefs
fødsel følge, efter Naftali; men Moses opsætter at berette
derom til det tredje afsnit, og går atter tilbage til Lea, som
ikke fødte i to år og heller ikke i det år, da Josef blev født.
Og dette sker ved denne talefigur, ved hvilken det sidste
sættes først, hvorved ofte de vanskeligste steder i historien
forklares. Augustin kalder den i den 16. bog af sit værk:
”Om Guds stat” anticipatio & recapitulatio, og den er en
af de regler, som er nødvendige til Den Hellige Skrifts forståelse.
Josef skulle egentlig nu være den første og sættes efter
Naftali, men han sættes siden; Lea og hendes pige Zilpa
skulle stå siden, de sættes foran. For i historien er ofte
mange slags ting sket på én tid, men dog ikke på ét og
samme sted, nogle i Rom, andre i Grækenland; da beskrives sådanne ting ofte ikke efter den egentlige orden, men
man bringer først den ene beretning til ende; dernæst går
man atter tilbage i tiden og udfører den anden beretning.
For tiden er vistnok den samme, men begivenhederne, som
er sket i denne ene tid, er forskellige.
Derfor skal man opstille det sådan i en oversigt: de første fire år er Leas, det femte og sjette år er Rakels piges; i
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det syvende år er Josef født, for nedenfor (kap. 41, 46.)
siger han til Farao, at han er tredive år gammel, hvilket
stemmer smukt overens med tidsregningen. I det syvende
år efter Jakobs giftermål med Rakel er Josef ganske klart
blevet født. Men derom tier Moses stille, og før han taler
om Josefs fødsel, lader han de to andre sønner gå i forvejen, Leas og hendes piges, hvilke er født i de seks år, som
blev føjede til Jakobs tjeneste, og i hvilke han tjente for
kvæget; for sidenhen siger teksten, at Jakob atter ville rejse
tilbage til sit land, da Josef var blevet født, men at han atter
gjorde en overenskomst med Laban på seks år. Sådan bevises det nu klart af omstændighederne, at Josef er født før
disse sidste seks år, og han er blevet ernæret og opdraget
seks år i Mesopotamien. Benjamin blev født syv år efter
Josef i landet Kana’an, og hans moder døde ved hans fødsel. Sådan er det klart og åbenbart, at Jakob tjente sin svoger Laban i tyve år, fjorten år for døtrene og seks år for
kvæget. Alle disse år må man tage hensyn til i teksten.
Men da Lea i tre år ikke havde født, ville hun følge
Rakels eksempel og tænkte: se, min søster har født en søn,
Josef nemlig, og elskes derfor af sin mand som hans fornemste hustru, af hvem han håber at få de rette arvinger,
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og han anser nu sin søn Josef for den førstefødte; han er
lyset og fyrsten, fordi han er dronningens og den rette husmors søn. Derfor blev Lea urolig og bekymret for, hvordan
hun kunne forandre sin mands sind og afvende det fra sin
søster, og derfor udtænkte hun dette råd, at hun ville give
ham sin pige; med hende fik da Jakob den ottende søn,
nemlig Gad. I det niende år fødes den niende søn, Asher.
Dengang var Ruben, Leas førstefødte søn, en gut på otte
eller ni år og gik på marken, hvor han tilfældigvis fandt
alrunebær og bragte dem hjem, og da Rakel har fået disse,
slutter hun den aftale med Lea, at hun den nat skal sove
hos Jakob. For en sådan trætte og vrede var der opstået i
huset mellem hustruerne, men for en hæderlig sags skyld.
Sådan bliver Lea frugtsommelig i det tiende år og føder
Issakar, i det ellevte Zebulon. I det tolvte år fødes derpå
Dina. Sådan fik Jakob på 12 år elleve sønner og en datter,
nemlig Dina.
Men det forvilder læseren, at efter de elleve patriarkers
fødsel Josefs fødsel beskrives til sidst, da han dog er født
seks år i forvejen, før Moses omtaler det. Men det forstås
nu let efter den omtalte regel, som i virkeligheden bruges
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meget i kongernes og profeternes bøger, ja også i den hedenske historie, for at den ene beretning kan udføres og
den ene begivenhed fortælles, før end de andre begivenheder, som er sket samtidig med den, og som også skal fortælles.
Men disse folks huslige liv var indrettet på en særlig
måde. For vi ser, at hustruerne havde magt til at give mændene sine piger til ægte og atter at tage dem. For da Rakel
havde født sin førstefødte søn Josef, ville hun ikke længere
lade sin pige gå til Jakob, og Lea heller ikke, da Gad og
Asher var fødte af pigen. Deraf kan det vel ses, hvor kyske
de var. For det var ikke efter sin egen lyst, at Jakob holdt
sig til pigerne, men kun efter sine hustruers vilje; sådan
plejer dog ukyske mennesker ikke at bære sig ad. Kødets
lyst var blevet dødet hos Jakob, og han havde sat den
grænse. Han lod sig ikke lede af sin egen lyst. Disse to
stykker, nemlig den talefigur anticipatio, og at disse hellige menneskers kyskhed her roses, er flittig og nøje at
mærke. Ellers forstår ingen let denne historie.
Dernæst skal man også erkende, at Gud vil være nærværende også ved denne ringe stand, der lige så vel som
de andre er fuld af anfægtelse, jammer og trængsel. For
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Gud leder, bevarer og opholder de hellige også i de simple
og ringe ting, som de omgås med, for at de, som er i ringe
stand og stilling, ikke skal fortvivle, og de, som er i høj
stilling, ikke skal blive hovmodige og stolte.
For Gud styrer verden på den måde, at han styrter det,
som er højt, og ophøjer, hvad der er lavt og ringe. Han tilintetgør de vises visdom og forkaster de forstandiges forstand. Denne omveksling iagttager vor herre Gud. Kirken
er i denne verden trældom underkastet, ja den er, som Paulus siger, overgivet til døden, og alligevel, hvis verden var
uden kirken, så ville konger og fyrster med al sin magt
måtte gå til grunde. For den, som må være enhver underkastet, behersker og bærer dog hele jordens kreds. For de
gudfrygtige opholder verden og er dog enhvers tjenere,
som der står i et græsk vers: Herren må selv være tjener,
fruen må selv være pige.
Sådan er også øvrigheden i en by enhvers tjener og undersåt; de andre, som synes at være tjenere, har gode dage,
nyder fred og ro i byen, på landet og i alle riger; men den,
som har regeringen, er alle tjeneres tjener.
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For sådan regerer Gud jorden, at alt må tjene ham, det
høje, det middelmådige og det lave; de højeste er de laveste, og de laveste er de højeste. Derfor sagde hertug Frederik, kurfyrste af Sachsen (højlovet ihukommelse) viselig
og herlig til dr. Staupitz, at når han i sit hjerte havde overskuet og betragtet hele verden og alle menneskers forskellige stænder og stillinger, da syntes bønderne ham at være
de, som havde det allerbedst, de som ellers i det daglige
liv, der er den borgerlige regering underkastet, er de allerringeste, og som grund dertil angav han, at de alene havde
fred og god ro. De pines og plages ikke med den borgerlige
regerings bekymring og fare. Om sommeren dyrker de sin
jord, om vinteren kan de sidde ved ilden eller kakkelovnen
og leve af det, som de ved Guds velsignelse har erhvervet
sig. Om de nu end ikke lever så herlig i mad og drikke,
som fyrsterne gør, så nyder de dog de allerbedste goder,
nemlig fred og ro og bor langt sikrere og lykkeligere i sine
hytter end kongerne og fyrsterne i sine slotte eller fæstninger.
Dette er en underlig regering og omveksling, som vor
herre Gud overholder. For hvad man anser for det ringeste
og elendigste, det er det allerhøjeste og lykkeligste. Der er
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i verden ingen elendigere ting end kirken. For deraf kommer de helliges og kirkens klager, at de skriger og råber til
Gud: hvorfor bortvender du dit ansigt fra mig? hvorfor
glemmer du mig? Jeg prædiker, bekender min tro, gør og
lider alt, hvad Gud pålægger mig; men dog er intet menneske sådan plaget og forladt, som jeg er. Men derpå svarer Gud og siger: Jeg vil ikke forglemme dig, som der så
liflig står i Es 49, 14-15: Men Zion siger: »Herren har
svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde
sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
Men man ser det ikke i det ydre, at Gud har så stor
omsorg for os og så flittig antager sig os. Derfor må man
lære at vænne sig til sådan omveksling og forandring på
ting og mennesker i denne verden. Også hedningerne har
af erfaring lært dette, at tjenerne i huset er herre, og at herren må være tjener; ja munkene klager også over det
samme med sine tjenere. For de havde nogle brødre, som
de kaldte converser, (dvs. lægbrødre) hvilke havde at bestille med køkkenet og andet husligt arbejde; men disse
herskede også over de andre, så det var blevet et ordsprog
iblandt dem: conversus dominus, conversen er herre,
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hvilke ord på latin var taget af den latinske tekst Luk 22,
61: conversus dominus respexit, Herren vendte sig og så
på Peter. Sådan går det også til i vort huslige liv; pigerne
hersker over sine fruer; børnene hersker over hele huset og
tjenestefolkene, der må tjener dem.
Ved sådanne eksempler lærer Gud os, at han er nærværende hos os og sørger for os, og at han ikke vil forglemme os, i hvad stand vi så end lever. Kirken er den rette
dronning i hele verden, men man ser intet mindre på den;
for verden hersker og regerer overalt; men hvis ikke kirken
med sin bøn og lære opretholdt verden, så ville alt ødelægges og gå til grunde i et øjeblik. Men det ser og tror verden
ikke; ja, tyrkerne og franskmændene mener, at det er dem,
som styrer og opholder verden, så længe til de engang falder og bliver til skamme i sit råd og sine planer; da vil de
først erfare og komme efter, at de er intet; men det vil da
være for sent.

841

v9-11. Da Lea så, at hun ikke fik flere børn, tog hun sin trælkvinde Zilpa og gav Jakob hende til kone. Leas trælkvinde Zilpa
fødte Jakob en søn; Lea sagde: »Hvilken lykke!« Derfor gav
hun ham navnet Gad.

På dette sted skulle nu Josefs fødsel være blevet fortalt;
men i stedet for fortælles der, efter den talefigur hysteron
proteron, om Leas sønner. Men man må fjerne og aflægge
al mistanke om, at disse hellige mennesker skulle have befattet sig med usømmelig kødelig omgang og horeri. For
Jakob begærer ikke pigen; han havde gerne ladet sig nøje
med den enes, Rakels, kærlighed; men han går til pigen,
fordi hans hustru vil det sådan, der havde indrømmet pigen
ægtesengen; for hun havde nu næsten opgivet håbet om at
føde børn selv, da hun ikke havde fået noget i hele tre år.
Hun giver heller ikke gerne sin mand pigen til hustru;
havde hun haft håb om, at hun kunne få flere børn, havde
hun aldrig gjort det. Det kan man se af, hvad der sidenhen
følger: da hun atter selv får børn, vil hun ikke længere, at
hendes mand skal gå til pigen og få børn med hende. Sådan
gør Rakel også; da Josef er født, vil hun ikke, at manden
længere skal holde sig til pigen.
De hellige mødre havde sandelig brændende og heftig
længsel efter at få børn. Da derfor Lea ikke føder på tre år,
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er hun bekymret for, at hendes mand derover skulle blive
fremmed for hende eller få noget imod hende, og da hun
ikke længere har håb om selv at få børn, giver hun ham sin
pige til hustru. For da Rakel blot havde født Josef alene,
bliver hun stoltere deraf end Lea, da hun havde fået fire
sønner; denne søn ser fader og moder alene hen til, dertil
også alle tjenestefolkene; ham beundrer og priser de; for
han var født af Rakel, som var den elskede og fornemste
hustru, af hvem man også ventede den rette herre i huset
og arvingen til riget og præstedømmet. Derfor er Lea bekymret og tænker: ak jeg stakkels elendige kvinde, nu er
jeg atter ydmyget; mine børn foragtes, og min mand er
også blevet mig ugunstig. Ligesom hun også sidenhen (v.
15.) anklager og dadler Rakel, idet hun siger: du har taget
min mand fra mig. Dette synes sandelig at have været en
kødelig misundelse og vrede; men Gud bar nådig over
med den og velsigner både Lea og Rakel uden at agte
denne vrede og misundelse.
Derfor tænkte nu Lea hos sig selv: jeg må atter drage
min mand til mit telt; jeg ser vel, at Josef alene er kær for
faderens hjerte, af ham har han sin lyst og glæde, fordi han
er født af min søster, som altid er blevet foretrukket for
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mig; men jeg vil give ham Zilpa til hustru, for derved atter
at drage ham fra Rakel og forsone ham med mig. Sådan
kan man se på disse hellige kvinder, ikke at de var ukyske,
men at de havde stor længsel og lyst til børn.
Når manikæerne og papisterne kommer over en sådan
tekst i Den Hellige Skrift, tilstopper de både ører og øjne,
og efter deres dom stinker disse kødelige ting sådan, at de
næppe gider læse eller vide af dem. Augustin skriver i sine
bekendelser, at manikæerne såre giftig forhånede og bespottede de hellige patriarker, fordi de havde mange hustruer og børn. Da jeg endnu var manikæer, siger Augustin, spottede jeg patriarkerne og lo af dem som af de mest
ukyske mennesker; men du, manikæer, spottede også mig,
da jeg fulgte dine eventyrlige løgne, idet jeg troede, at når
jeg plukkede et æble eller en pære af et træ, græd træet.
Sådan går det også med papisterne: mens de foragter
forældre, fordi de har lyst til at få børn, vælter de sig i alle
slags skændig utugt; ja, endog Gerson, Bonaventura,
Hugo, Origenes og Hieronymus har ikke mindre forarget
sig over disse eksempler. Derfor går de dem forbi og betragter dem ikke med flid, men indlader sig kun på allegorier eller hemmelighedsfulde udtydninger.
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De ser ikke, at der i teksten klart siges, at de hellige
kvinder råber til Gud, beder, takker ham og forlader sig på
ham. Ligeledes, at der i teksten står: Gud har hørt, Gud har
set, Gud har dømt. Gud er midt i begivenhederne, idet han
påkaldes, bønhører, prises og velsignes. Deraf skulle de
slutte, og deraf skulle de lære at dømme, at disse begivenheder er rene, tugtige og kyske, og at der i dem ikke indeholdes ond lyst og utugt, som utugtige mennesker plejer at
omgås med. Det er sandelig forunderligt, at ingen af fædrene nogensinde har set dette. Og, hvad der er endnu mere,
i teksten siges der, at Lea gav Jakob sin pige til hustru;
følgelig var det ikke skøger, men ægtehustruer, som blev
Jakob givet, for at han kunne få børn med dem.
Men jeg har ofte sagt, at jeg har stor afsky for allegorier, og at jeg misrimeliger, at man beskæftiger sig med
dem. For fædrenes eksempler og fodspor skræmmer mig,
hvilke med sine allegorier formørker læren, hvormed kærligheden, tålmodigheden og håbet på Gud skulle opbygges, idet de med sin spekulation og egne tanker i allegorien fører os bort fra læren og ordenes rette mening.
Og derpå beflitter især Hieronymus og Origenes sig;
ja, Augustin ville også let være blevet bragt dertil, hvis
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ikke den strid og kiv, som han måtte føre med kætterne,
havde fået ham bort derfra. Men fordi jeg har anset disse
mænd for de største teologer, fulgte jeg dem i begyndelsen
også efter på samme måde. Når jeg læste i bibelen, fulgte
jeg ikke den mening, som ordene og bogstaverne bringer
med sig, men gjorde efter deres eksempel alt til allegorier.
Derfor formaner jeg dem, der studerer teologi, til at
vogte sig for sådan udlægning af Den Hellige Skrift. For
allegorien eller den hemmelighedsfulde udtydning er skadelig, når den ikke stemmer med historien, men især da,
når man bruger den i stedet for den virkelige historie, ved
hvilken man bedre kan belære og undervise menigheden
om Guds underfulde styrelse, hvordan han styrer alle ordninger i dette liv, både det huslige og borgerlige liv og dertil kirken.
Men fordi disse udlæggere ikke bryder sig om disse
ting i den virkelige historie, må de nødvendigvis tyde alt
som allegorier og i en anden mening. Sådan i dette eksempel; da de ikke ser Guds råd og styrelse, som er skjult under det huslige livs og ægteskabets ringe skikkelse, giver
de sig til at opdigte en anden mening deraf, nemlig om det
beskuende og det virkelige liv; for dette er deres øjemål,
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som de plejer at henføre alt andet til. Rakel, siger de, skal
betegne det beskuende liv, Lea derimod det virkelige. Ja,
det er en herlig, stor visdom, hvormed de ganske har tildækket og formørket den lære, som er kirken og Guds menighed fornøden, nemlig om ægtestanden, om det huslige
liv og hvad dertil hører.
De siger, at Jakob elskede Rakel, fordi hun har skønne
øjne. Denne forklarer de om det beskuende liv, Lea derimod om det virkelige, der ikke elskes, men foragtes af
Jakob. Det har de gjort for at hæve sig over alle livets stillinger. For det virkelige liv tilhører de mennesker, som
omgås med huslige og verdslige gerninger, som arbejder
på marken og i huset; det er et besværligt liv, som ikke ser
smukt ud, ligesom Lea havde svage øjne. Men det beskuende liv derimod finder man i klostrene og i de katolske
præsters kirker, hvilke ikke har nogen ulejlighed med det
huslige og borgerlige liv, men sidder ledige og har sin spekulation og høje tanker om Gud; de beder, faster, har sine
syner, åbenbaringer og meddelelser af det himmelske lys.
Og til slut er afsindigheden og Djævelens bedrag med
dette beskuende liv kommet så vidt, at man ikke anså no-
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gen for en ret munk, medmindre han havde en særlig åbenbarelse. Og især var dette tilfældet med minorit-munkene,
som ikke drømte om andet end samtaler, som Kristus, englene, de afdøde hellige og jomfru Maria holdt med sjælene. og man har endnu en bog om den hellige Birgittas
åbenbaringer, hvori der indeholdes en samtale, som Kristus skal have holdt med sjælene. Men det er lutter djævels-bedrag, hvori jeg dog også selv nær var blevet fanget,
da jeg endnu var munk, hvis ikke dr. Staupitz havde fået
mig derfra, idet han fik mig til at antage en offentlig ansættelse i teologien, da jeg på hans råd og befaling var blevet doktor i teologien.
Sådan er nu munkenes liv blevet kaldt den skønne og
kære Rakel, men det huslige og borgerlige liv har man
sammenlignet med den hæslige Lea. Ja, i klostrene har
man endnu dertil gjort en forskel mellem præsterne og
lægbrødrene og har tillagt disse det virkelige, hine derimod det beskuende liv. Men på denne måde kommer vi
ikke til at ligne Lea eller Rakel, men muslimer og tartarer.
For hos muslimerne er der også mange ”åndelige mennesker,” som kun giver sig af med at tyde og udlægge Muhammeds Koran efter allegorien, for at man kan holde dem
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i så meget større agt og ære. For allegorien er ligesom en
skøn utugtig kvinde, der kærtegner mennesker sådan, at
man må have lyst og kærlighed til hende. Og især de ørkesløse mennesker, som ingen anfægtelse har; disse mener, at de er midt i Paradiset og sidder i Guds skød, når de
blot omgås med sådan spekulation og høje tanker.
Fra først af er allegorierne kommet fra de tåbelige og
ørkesløse munke og er til sidst blevet så langt udbredt, at
man endog har gjort Ovids bog, de såkaldte ”Forvandlinger,” til lutter allegorier. Laurbærtræet skulle betyde jomfru Maria, og guden Apollo skulle være Kristus. Skønt nu
dette er noget tåbeligt kram, så hænder det dog, når man
foreholder ynglinge det, som endnu er uerfarne, men dog
har lyst og kærlighed til videnskaberne, at de snart finder
meget behag deri og til slut helt og holdent overgiver sig
til sådan hemmelighedsfuld udtydning.
Derfor hader jeg allegorierne. Men om nogen vil
bruge dem, da se han til, at han gør det med det rette skøn.
For allerførst må man søge at udfinde historiens ligefremme mening, som ret og sikkert lærer og underviser os,
strider, forsvarer, sejrer og opbygger. Når man har fået den
ret og ren, så kan man sidenhen søge efter allegorier og
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hemmelighedsfuld udtydning. Men ikke sådan, som munkene har gjort; intet om det beskuende liv, men sådan, at
allegorien stemmer overens med den ligefremme mening,
og så at deri indeholdes det hellige kors’ helligdom, det er,
den sande lære om korset, om tro, håb, kærlighed og tålmodighed. Den skal ikke dreje sig om nogen munk, som
sidder og drømmer, at han taler med Kristus, og roser sig
af hans åbenbarelse og af at høre englenes og jomfru Marias stemme; for han sidder ørkesløs og er uden kors og
anfægtelse. Et sådant beskuende liv er forbandet og fordømt.
Derfor må allegorien stemme overens med den ligefremme mening af teksten, og på denne skal der, som på
den rette grund, bygges med ædelstene, guld og sølv; ellers er allegorien fordærvelig og bringer kun vildfarelse,
eller i bedste fald er den dog kun strå og idel narrestreger.
Og man må omhyggelig skelne mellem grundvolden eller
læren i sig selv, og bygningen, som opføres på den. Allegorien skal ikke være grundvolden, men skal kun være en
prydelse udenpå, enten det nu er guld, ædelstene eller strå,
når det kun står på den rette grund; ellers er det lutter djævelsbedrag, når allegorierne ikke stemmer med grunden.
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For Gud giver ikke enhver enkelt sin særlige åbenbaring; han giver ikke nye ti bud, men har bundet os til dette
bud, som man har hørt ned fra himlen, at Gud Fader siger
om sin søn Kristus: ham skal I høre; ligeledes Luk 16, 29:
de har Moses og profeterne. Han vil, at vi skal høre hans
ord og tro det; der får du nok at spekulere på; der er du
bortvendt, ikke blot fra ydre gerninger, men også fra din
egen forstands og fornufts tanker, så du der kan holde den
rette sabbat, og din egen tanke og mening kan ophøre og
slet intet gælde.
Men det virkelige liv er kærligheden, eller troen, som
er virksom i kærlighed, ligeledes at man har tålmodighed
under korset. Dette er øvelsen med begge slags liv, det beskuende og virkelige, ikke alene i klostrene hos munkene
og lægbrødrene, men også i det huslige og borgerlige liv
hos alle mennesker, som lever i troen og omgås med ydre
gerninger, hvor lidt glimrende disse end ser ud, og hvor
urene de end er. Men den menneskelige natur vil ikke lade
sig nøje med evangeliets almindelige lære og ord, vil heller ikke være fornøjet med sakramenterne, som er givet
ved Guds søn og apostlene og udbredte ved deres efterfølgere, men vil stedse have noget for sig selv. Der kommer
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da Djævelen og taler med dig; kan du nu ikke svare ham
sådan: Sådan siger Guds ord, du Satan taler, hvad der er
imod ordet, vig fra mig! – så bliver du snart forført.
Dette taler jeg og lærer det med særlig iver, og på de
urimelige allegorier er jeg uvillig og vred, fordi jeg har set,
hvor skændig manikæerne har besmittet denne tekst med
sine indbildninger og narrestreger. Men munkene og papisterne er blevet manikæerne ganske lige og har opfyldt kirken med lutter birgittiske og andre lignende bøger, hvormed de har fået det huslige og borgerlige liv foragtet og
revset det, skønt de aldrig har kunnet undvære det.
Men betragter du denne historie noget nøjere, så ser du
deri skønne eksempler på en såre stor kyskhed i ægtestanden, hvis lige aldrig er blevet fundet hos dem, som så højt
have anprist den jomfruelige og kyske stand. Med nogle
enkelte underfulde eksemplers undtagelse, såsom Johannes Døber, jomfru Maria og andre, beholder alle andre
stedse den kødelige lyst. Derfor kan slet ingen kyskhed
sammenlignes med disse kvinders eksempler. For disse
beskrives og prydes med såre skønne ord, nemlig at de beder, sukker, råber, tror og i ægteskabet håber på Gud, at
han vil give dem børn. Men ukyskheden tænker ikke på
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Gud, påkalder ham ikke, takker ham heller ikke, men er
blind, gal og afsindig. Men disse kvinder beder, græder og
siger: o Gud, giv os dog børn! Disse ord tilhører ikke en
utugtig kvinde, men en såre kysk og ærbar ægtehustru.
Derfor er deres eksempler såre nyttige og nødvendige
i kirken, fordi det derved bevidnes, at Gud vil være med
det huslige livs stand, lede og beskærme den, mens derimod det ugifte liv, din munkestand og dit beskuende liv
stinker for Gud, ja i din egen samvittighed, og det er rimeligt og ret, at munkene sådan straffes for sin foragt af ægtestanden. For fordi de udler disse og lignende eksempler,
og Guds gerninger stinker for dem, så bliver de til gengæld
forkastede og foragtede af Gud, indtil de falder i afskyelig
utugt og ukyskhed.
Men hvad nu det ord Gad efter sin rette oprindelse
egentlig skal betyde, derom tvister jødernes rabbiner og er
ikke enige i udlægningen. Men jeg tror, at det rettelig oversættes med udrustet til krig; deraf kommer gedud, en soldat. Hieronymus oversætter det på latin ved excursores in
eksercitu, soldater, rustede til krig. Men vi har med velberåd hu oversat det med en hær, skønt jeg ved, at det under-
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tiden betyder så meget som incisio, sønderskærelse, undertiden vel også felicitas & fortuna, lykke. Sådan oversætte Münster og andre det. Dette indrømmer vi dem
gerne, for også Augustin har oversat det på samme måde;
vi dadler ikke deres mening, men følger den dog ikke, ligesom vi har anvendt en anden oversættelse end de også i
Es Kap. 20 og 65, hvor der i den almindelige latinske og
andre oversættelser står: qui ponitis fortunæ mensam; det
har vi på latin gengiret sådan: qui ponitis marti mensam, I
dækker bordet for afguden Mars. For jøderne dyrkede
også afguden Mars efter grækernes eksempel. Vi har holdt
os til ordets egentlige oprindelse, idet det betyder at være
rustet. Og denne vor udlægning bekræfter Moses sidenhen
i kap. 49, 19, hvor der i velsignelsen over Gads børn siges:
Gad skal i troppevis bekrige andre. Da vi nu har et sådant
vægtigt vidnesbyrd af Moses, vil vi lade os nøje dermed
mod de jødiske rabbineres trætte. Gad skal gå foran, skal
anføre troppen, derfor har vi oversat det ved en hær. Men
den, der vil følge de andre, kan gerne gøre det. Rakel
havde sagt, da Naftali blev født: nu skal jeg gøre det bedre
end min søster; nu har jeg vundet over hende. Og Lea siger
nu her også: nu skal jeg igen gøre det bedre end min søster;
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jeg har nu sejrherren. Hun mener: det går nu raskt fremad;
nu har jeg også en kriger, som skal vinde sejr og udbrede
min slægt.
Sådan kæmpede de hellige kvinder med hinanden og
var misundelige, så de begge af misundelige gave afkald
på sin moderlige herlighed og overgav den hver til sin
pige; for det var en stor ære og herlighed, at en kvinde
kunne få børn med Jakob, der havde forjættelsen om det
velsignede afkom, hvilken forjættelse Jakob uden tvivl
idelig og altid indprentede dem, idet han sagde: det har
Abraham, Isak og Gud selv sagt mig, at af mine arvinger
skal al verdens frelser komme. For en sådan hellig, gudfrygtig ægtemand forholdt ikke sine hustruer de ting, som
angik det huslige liv, og som også havde hensyn til arvingerne og efterkommerne.
Ved denne prædiken blev de hellige kvinder opflammede i troen, så det ikke var dem om kødelig lyst at gøre,
men om børn, på grund af de kommende arvingers og efterkommeres herligheds skyld. For havde de kun bekymret sig om den kødelige lyst, så havde de ikke været så bekymrede for børn, havde heller ikke givet sin mand tjenestepigerne til hustruer. Rakel ville have sagt: hvad bryder
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jeg mig derom? Får jeg end ikke børn, så elsker dog min
mand mig; det er mig nok. Men det vises tydelig, at de
foragtede den kødelige lyst og kun brændte af begærlighed
efter at blive det forjættede afkoms mødre; derom tvistede
de med hinanden, ja ligetil misundelse. Men det lægge papisterne ikke mærke til; for den ugudelige skal ikke se
Guds herlighed.
v12-13. Leas trælkvinde Zilpa fødte Jakob endnu en søn; Lea
sagde: »Hvilken lykke for mig! Kvinder vil prise mig lykkelig.«
Derfor gav hun ham navnet Asher.

Zilpa, Leas tjenestepige, føder sin anden søn, hvorover
hun atter hellig glæder sig; for hun tragtede kun efter at få
børn. Derfor skal man i denne historie ikke lede efter eksempler på utugt, men på kyskhed. Lea ønsker, at hendes
mand vil få hende kær for børnenes skyld, hvilket jo er en
priselig dyd hos en hustru, som kun ønsker at leve med sin
mand og ikke med nogen anden, ja, som er bekymret for
at behage ham alene, have yndest hos ham alene, og især
hos en sådan mand, som verdens frelser er blevet forjættet.
Derfor var det ret ægteskabelig kærlighed, fuld af gudsfrygt, kyskhed, lydighed, og ikke af kødelig utugt, sådan
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som det romerske svin og mange af fædrene og munkene
har udlagt det.
Asher betyder salig. Nu har jeg det godt, siger hun, og
alle kvinder og døtre skal prise mig salig; nu bliver jeg Jakob en kær hustru, ja sådan, at man vil sige, at Jakob elsker
Lea og ikke længere bryder sig om den anden, den ufrugtbare.
v14-16. En dag i hvedehøsten fandt Ruben nogle alrunebær ude
på marken og kom med dem til sin mor Lea. Rakel sagde til
hende: »Giv mig nogle af din søns alrunebær.« Men Lea svarede: »Er det ikke nok, at du har taget min mand? Vil du nu
også tage min søns alrunebær?« Rakel sagde: »Godt! Han må
ligge hos dig i nat, hvis jeg får din søns alrunebær.« Da Jakob
om aftenen kom hjem fra marken, gik Lea ham i møde og sagde:
»Gå ind til mig, for jeg har købt dig for min søns alrunebær.«
Så lå han hos Lea den nat.

Ruben var en gut på otte eller ni år, da dette skete; han var
ikke selv gift, og kan ikke have været mere end ni år. Han
gik nu ud til sin fader, da han røgtede Labans får eller på
anden måde arbejdede på marken, sådan som gutter pleje
at gå til sine fædre; måske sendte også hans moder ham
derhen. Da det nu var på hvedehøstens tid, fandt han tilfældigvis alrunebær, og gutten forstod ikke selv, hvad han
havde fundet, og bragte dem til sin moder. Men det lader
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til at have været en eller anden skøn frugt, så han havde
fornøjelse af deres farve. Hvad slags frugt eller blomst det
har været, kan man ikke vide. I den almindelige latinske
oversættelse står der, at han fandt mandragora, og sådan
har de andre fortolkere også gengivet det. Det skal, som
man mener, have været en sådan frugt, der vokser af det
vand, som tyvene lader, når de hænger i galgen; dette og
meget andet urimelig snak kommer forfatterne frem med,
når de skriver om disse mandragora. Men det er lutter fabel og løgn og kan måske være kommet fra jøderne. Gutten gik jo ikke hen til galgen, men ud på marken.
Forresten må det have været en sådan frugt, som plejer
at modnes på hvedehøstens tid, der indtræffer temmelig
sent, sådan som tilfældet i vore lande er med frugter som
vilde kirsebær og brombær. Mange forstår det også om
den plante, der kaldes solanum, hvis frugt har en meget
smuk farve, dertil også en god smag, og som også bruges
i lægekunsten. Eller det kan have været brombær, som
også har en sød, behagelig smag. Men dette overlader jeg
til de sprogkyndige og lægerne; for ethvert land har sine
særlige frugter og urter. Gutten syntes godt om farven, og
da han kom hjem, stredes kvinderne om disse alrunebær,
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og Rakel havde så stor lyst til dem, at hun afstår sin mand
til Lea og gør afkald på sin ret, blot for at få alrunebær af
gutten.
Dette er jo nu over al måde latterligt og barnagtigt, så
man ikke kunne sige eller skrive noget simplere eller ringere. Men hvorfor er det da alligevel beskrevet? Svar: man
skal altid have for øje, hvad jeg oftere plejer at sige, nemlig at Helligånden er forfatter af denne bog. Han har selv
lyst og glæde af at lege og spøge sådan, at beskrive sådanne ringe, barnagtige ting, som ikke er noget værd, og
disse foreholder han os, for at man skal lære det i kirken
til vor forbedring. Men skete der da dengang ikke større
og herligere ting hos kongerne i Egypten, Babel, Persien,
Palæstina osv., som havde været mere værd at læse end
disse ringe ting? Hvortil skal det dog, at man fortæller om
sligt, hvordan en gut finder alrunebær og to søstre strides
med hinanden om, hvordan de skal omskifte med manden
og ægtesengen?
Uden tvivl skete der dengang flere større ting, end de,
som her beskrives. Men disse simple, ringe ting er fulde af
trøst og nyttig lære, mere end de andre. Og man skal ikke
så flygtig overfare dem eller gå dem forbi, meget mindre
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skal man foragte dem, som om de var urene og til intet
tjenlige, sådan som papisterne gør. Lad det kun være simple, ringe ting, og lad derimod deres sager være store og
se herlige ud; lad dem være konger, biskopper og kardinaler; men Helligånden og Gud, skaberen, nedlader sig sådan og har glæde af at lege med sine hellige i sådanne
simple og ringe ting, ikke med opvækkelse af døde eller
andre store undere, men med Rakels og Leas strid om alrunebær; han vil, at man skal foreholde Guds kirke dette.
Men hvad er nu de hedningernes historier, som Virgil,
Homer, Livius og andre har beskrevet, hvor herlig de så
end er prydede med ord? Det er beretninger om grækerne,
om Alexander og Hannibal; men de mangler den herlighed, den ære og krone, som er Guds ord og forjættelse. Ja
kronen fattes dem; derfor er sådant hellere noget usselt
kram end rette historier. For hvad er en historie uden Guds
ord? Når Herren siger: dette er min vilje, min ære, dette
behager mig vel, dertil har jeg lyst, her vil jeg bo – hvor
barnagtigt og urent det end er, så har det dog en uendelig
og umådelig vægt, nemlig Guds ord. Alexander den Stores
og Julius Cæsars historier er vel såre herlige; men de
mangler det rette smykke, derfor er de ligesom avner, der
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henvejres af vinden, og har ikke den rette vægt; det er kun
en bugens og kødets herlighed.
Derfor skal vi agte disse historier højt og trøste os dermed, om vi end er stakkels elendige, forkastede og foragtede folk, som vi jo i virkeligheden er. For på jorden er
der intet mere elendigt og foragtet end et ret kristenmenneske, der tror Guds ord; alle andre er fyrster, store herrer,
har gode dage, udfører sine sager efter sit eget hoved; men
det folk, som har ordet og tror på Gud, er et korsets og
plagens barn. Og hvis ikke verden korsfæster og plager
dette folk, så gør Djævelen og hans engle det. Men herimod er det vor trøst, at de kristne lever sammen med hustru, børn og tyende og fører sit huslige liv ganske uden alt
ydre skin, hvilket, i det ydre betragtet, kun er idel børnespil; men dog er der de rette og guddommelige historier,
som er prydede endog med Guds ords ære og herlighed.
Men vi skal modtage ordet og holde fast derved, skal
erindre, at vi er døbt, absolverede og undervist med Guds
ord. Vi skal takke Gud og være glade; om så end himlen
og al verden styrter sammen og rammer os på hovedet, så
er vi dog visse på, at vort børnespil og vor elendighed er
prydet og smykket med guddommelig ære og herlighed,
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nemlig Guds ord. Og af denne grund kaldes disse historier
hellige og er fælles for alle mennesker, der har Guds ord,
i hvem Gud virker, og det med velbehag, med sin nåde og
barmhjertighed. Sådan omgås han ikke med den store Alexander, Scipio, Cicero og Hannibal osv. Derfor skal vi
glæde os og lade os nøje med dette Guds velbehag, være
taknemlige og glade. Dertil skal vi også med tålmodighed
lide, hvad der kan forefalde for møje og besværlighed. Og
hvor simple, ringe, kvindeagtige og fulde af jammer vore
gerninger er, så skal vi dog skrive denne titel derhos: Guds
ord. Derved er alt, hvad vi gør, herligt og evigt, mens derimod de verdslige historier er evindelig elendige og ynkelige.
Sådan vil vi forstå, at dette ikke forgæves foreholdes
os af Helligånden, for at vi skal læse, lære og tro det. Paven og hans slæng foragter dette med stor hovmodighed
og indbilder sig imidlertid, at han allerede har hævet sin
stol i himlen ved Peters side, ligesom Tetzel, der udråbte
aflad rundt omkring, pralede af, at han ikke ville bytte med
Peter på grund af de utallig mange sjæle, som han havde
gjort salige ved afladen. Men det er en forfængelig og djævelsk ros. For Gud ser til det lave på jorden og siger: jeg
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har skabt denne kvinde og forenet hende med denne mand;
de får nu børn sammen og lider den jammer og elendighed,
som ægtestanden fører med sig; derfor behager de mig vel
deri, at de holder sig sammen i ægteskabet efter min ordning. Og ægtefolk er endog hos hedningerne bedre anset
end alle filosoffer, som gør sig underlige grublerier om det
ugifte liv og cølibatet. Hvor meget mere skulle de da være
agtede hos os, som er døbt, undervist, kronede og smykkede med Guds ords herlighed, og som har englene til vogtere?
Derfor skal vi rose os af og glæde os i disse barnagtige
huslige gerninger, al den stund Helligånden nedlader sig
til at beskrive dem for derved at vise, at han er hos os, som
tror og har ordet, og at endog hin børneleg med alrunebær
og den tåbelige strid, som kvinderne fører derom, er Gud
velbehagelig, kun at vi ikke fortvivler, men forbliver bestandige i troen.
Så lad da Djævelen fare frem og gøre, hvad han ikke
kan lade være; vi er i et åndeligt kald, vi har ordet, dåben,
absolutionen, og er visse på, at Gud er med os og for os.
Men jeg ville hellere være i Helvede, hvis Gud var med
mig, end i himlen uden ham. For når jeg end skal vandre
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i dødens skygges dal (siger David i Sl 23, 4.), vil jeg ikke
frygte for ondt; for du er med mig. Reder jeg seng i Helvede, se, da er du der, som der står i Sl 139, 8. Har jeg dit
ord, så bryder jeg mig ikke om Helvedes ild. Og på den
anden side, jeg har ingen lyst til at være i himlen, hvis du
ikke var med mig. For hvor Gud er, der er også Guds rige;
hvor ordet er, der er Paradis og alt. Derfor skal vi takke
Gud for ordet; for vi er allerede nu i Paradis og under Guds
nådige velbehag, der lader alt tækkes sig, enten vi nu spiser alrunebær eller urter eller mælk; for vi er i hans ord.
Denne lære skal man tage af denne tekst, hvilken sandelig er herlig og nødvendig for kirken. Nu må man også
tale noget om den trætte, som kvinderne havde med hinanden om disse alrunebær. For man må ikke betragte disse
begivenheder sådan, som papisterne, der anser dem for sådan spas, som de utugtige kvinder plejer at drive. Disse
hellige kvinder begærer ikke andet end livsens frugt. For
kvinden er af naturen skabt til at føde børn; det var skaberens mening, da han skabte mennesket, at kvinderne skulle
føde og mændene avle børn, med undtagelse af dem, som
Gud selv har undtaget, hvorom der tales i Matt 19. Ellers
er skabningen af Gud bestemt til frugtbarhed. Derfor kan
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man se, at disse kvinder ikke strides med hinanden af
utugt, men af længsel efter børn; for de véd godt, at de er
skabt dertil. Derfor begærer de at tjene Gud med hele sit
legeme og alle sine lemmer.
Og skønt de allerede forhen havde børn, så tænkte de
dog, at disse var dødelige, og at de atter kunne berøves
dem. Om end derfor en kvinde havde hundrede børn, ville
hun dog gerne have haft flere. For de så hen til de arvinger
og efterkommere, som var fædrene forjættede, om hvem
den forkyndelse var sket, som de havde hørt af sin mand.
Sådan må man prise disse hellige kvinder og stoppe munden på de skændige papister, der efter sin egen utugt ville
bedømme patriarkernes kyskhed og ægtestand, ligesom
også Augustin ved manikæernes vildfarelse var bragt derhen, at han anså patriarkernes liv for et ukysk liv. Men her
hører vi, hvordan Lea bad, græd og sukkede om børn, og
at hun også blev bønhørt af Gud, hvilket dog ikke tyder på
en utugtig kvinde, men meget mere på en from, tugtig og
hellig ægtehustru, som hader utugt og kun begærer at få
børn.
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v17-18. Gud bønhørte hende, og hun blev gravid og fødte Jakob den femte søn; hun sagde: »Gud har belønnet mig, fordi
jeg gav min trælkvinde til min mand.« Derfor gav hun ham navnet Issakar.

Leas femte søn blev født i det tiende år. Men Lea takker
Gud, og ligesom hun forhen græd og bad, sådan priser hun
nu Herren af et glad hjerte. Hebræernes sprogkyndige tvister om navnet Issakar, hvordan man skal læse det. Men
det kan være det samme, enten du læser Issakar eller Issaschar.
v19-20. Lea blev igen gravid og fødte Jakob den sjette søn; hun
sagde: »Gud har givet mig en god gave. Nu må min mand agte
og ære mig, for jeg har født ham seks sønner.« Derfor gav hun
ham navnet Zebulon.

Dette er de hellige kvinders ord og gerninger, at bede,
græde og takke Gud. Det er ikke ord og gerninger af skændige, utugtige kvinder, men af ærbare ægtehustruer. Og
hvad kan vi gøre mere eller større for Gud end disse to
gerninger, nemlig at bede og at takke. Det første er, at man
hører ordet, som gives os af Gud, hvortil vi intet gør, men
som vi kun modtager, sådan som det forkyndes os. Det andet er, at man, når man har hørt og modtaget ordet, da beder og påkalder Gud om hjælp, og når man har fået den,
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da takker og priser Gud. Men vi beder ikke alene med
munden eller ydre ord, men også med hjertelige sukke,
med alle kræfter og lemmer, hvilket er en bøn uden ophør.
Det hebraiske ord zebadani står ikke på noget andet
sted i Den Hellige Skrift; vi har efter de andres eksempel
oversat det ved: Gud har givet mig en gave. Om dette er
den rette oversættelse, véd jeg ikke med bestemthed; for
man kan ikke forklare det efter noget andet eksempel. Hun
mente: Gud har givet mig noget godt; enten du nu derved
sigter til det udstyr, som hendes fader skulle have givet
hende, eller en anden gave. Men vi ser her intet andet end
stor gudsfrygt, og hvordan man skal skikke sig rettelig
sammen med det kvindelige køn og i ægtestanden, sådan
som disse folk gjorde. De ugifte kvinder har ikke sådan
ære og berømmelse, hverken i det Gamle eller Det Nye
Testamente.
v21. Siden fødte hun en datter, som hun kaldte Dina.

Hidtil har Moses fortalt om Leas børn, nemlig hendes seks
sønner og en datter, ligeledes to sønner med pigen; nu følger, hvordan Josef blev født af Rakel.
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v22-24. Gud glemte ikke Rakel; han bønhørte hende og åbnede
hendes moderliv, så hun blev gravid og fødte en søn; hun
sagde: »Gud har fjernet min vanære.« Derfor gav hun ham
navnet Josef, for hun sagde: »Måtte Herren give mig endnu en
søn.«

Ovenfor (§51.) blev det sagt, at man må give agt på begivenhedernes rækkefølge, og at Moses her har brugt den
talefigur, som kaldes recapitulatio eller anticipatio. Josef
blev nemlig født i det syvende år; derfor skulle hans fødsel
egentlig være blevet beskrevet længe i forvejen. Men da
Moses har udsat dermed indtil dette sted, så går han nu
tilbage til det, som egentlig var sket i forvejen, men som i
beskrivelsen er blevet det sidste. For det er klart, at Josef
blev født i sin faders tjenestes syvende år, da Jakob endnu
tjente seks år efter Josefs fødsel. Derfor er de fire sønner
og datteren Dina født efter ham, skønt de i beretningen er
blevet omtalt i forvejen. Denne talefigur, den såkaldte anticipatio, gør ofte fortællingen noget dunkel; derfor må
man omhyggelig lægge mærke dertil, når man læser fortællinger, for at læseren, hvis han ikke giver agt derpå,
ikke skal blive bedraget eller forvirret.
Men Helligånden foreholder os atter ikke alene en
undskyldning, men en stor ros og berømmelse for disse
hellige kvinder, som ikke er optændt af kødelig lyst, men
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har stor længsel efter børn. Og sådan prises derved også
Jakobs ægtestand for os, hvordan den var så kysk, at man
næsten slet ikke sporede noget kødeligt deri, skønt det er
umuligt, at der ikke skulle være noget kødeligt i ægtestanden. Men Jakob prydes sådan af Gud, at hans ægtestand
næsten ikke synes at have været forgiftet ved arvesynden,
men at have været engleren. For kære, se dog, hvilke
skønne øvelser af gudsfrygt og den allerhøjeste gudstjeneste der er i den. Rakel beder, sukker, græder ligetil det
sjette år; denne tid igennem blev hun vel plaget og forsøgt
med stor tålmodighed. For det var en svær byrde og et såre
tungt kors, at hun så lang tid skulle bære ufrugtbarhedens
skændsel. Hvor mange kvinder så hun vel ikke imidlertid,
som fik børn! Ja, hun så, at hendes egen søster Lea også
prydedes med den ære at blive moder og få børn, nemlig
fire sønner. Jeg tænker, at hun blev så udmattet af sin sorg,
at hun let glemte ikke alene al kødelig lyst, men også al
anden glæde i hjertet og opgav den; hun havde vel hverken
lyst til at le eller til at spøge, men tilbragte dag og nat med
uafladelig sukken, gråd, veklage og bøn.
Derfor, siger jeg, beskrives Jakobs og Rakels ægteskab
som fuldkommet kysk og tugtigt, og Rakel tragtede ikke
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efter andet end at blive moder og formere Jakobs hus, der
havde forjættelsen. Hun er et eksempel på en såre hellig
kvinde, der i tro og tålmodighed anråber Gud om nåde,
venter på hans trøst, dertil lider tung anfægtelse og smerte.
Derfor bruger Moses et såre eftertrykkeligt ord, idet
han siger: Gud ihukom Rakel. Som om han ville sige: hun
havde næsten forsaget hos sig selv og i sit hjerte opgjort
det, at Gud aldrig ville tænke på hende, ja at han i al evighed havde forglemt hende. Jeg bliver aldrig moder, tænkte
hun, men er den elendigste blandt alle kvinder; jeg skulle
være den rette husmor, men Gud har forglemt mig. Sådan
blev hun nedført til selve Helvede. Da der ikke længere
synes at være noget håb om hjælp længere for hånden, tager hun næsten i fortvivlelse pigen og giver sin mand
hende til hustru, hvilket hun ikke ville have gjort, hvis hun
ikke havde ladet alt håb synke. Men hun fortvivler dog på
den måde, at hun endnu alligevel beholdt en lille gnist af
tro; hun beholder endnu i sin fortvivlelse det suk, som Paulus i Rom 8, 26 kalder uudsigelige sukke. Men det var så
ganske begravet og forkomment under umuligheden og
andre modstridende fornemmelser, som hun følte i sit
hjerte, så hun næppe fornemmede dette dybe suk.
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Sådan havde også Hanna, Samuels moder, opgivet håbet om at få børn og kunne heller ikke fornemme sit suk
og den store længsel, som hun i sit hjerte nærede efter
børn, 1 Sam 1, 10. Men Gud, som kender hjerterne, forstår
vel de uudsigelige sukke, som ellers ikke kan begribes
med nogen sans og ikke udtales med noget ord.
Sådan fortæller Augustin om sin moder Monika, der i
hele ni år skreg og græd over, at hendes søn skulle gå fortabt, forbi han var faldet i manikæernes sekt og vildfarelse.
Hun bad kun Gud om, at hendes søn måtte blive en kristen,
og ville i det øjemed også gifte ham med en kristen hustru,
for at han ved omgang med en sådan gudfrygtig kvinde og
ved hendes formaning atter kunne bringes på den rette vej.
Hun havde gerne ladet sig nøje med, at han blot var blevet
omvendt fra dette manikæernes kætteri til den rene sunde
lære. Men det så ud, siger Augustin, som om Gud havde
afslået og nægtet hende dette; men dog havde han bønhørt
hendes bøn og længsel, nemlig hendes uudsigelige sukke.
Men ligesom bønnen og sukket er uudsigeligt, sådan
er også bønhørelsen og glæden uendelig og uudsigelig,
som Paulus siger i Ef 3, 20: ham, som formår over alle ting
at gøre langt overflødigere, end hvad vi beder om eller

871

forstår osv. Han giver ikke det, som hans hellige beder og
begærer øverst i hjertet og med skummet af ordene; men
han er en almægtig giver og såre rig, og giver efter de dybe
sukke. Og derfor lader han bønnen stedse vokse heftigere
og tage til, og bønhører den ikke straks. For ville han svare
på det første skrig eller den første bøn, så ville bønnen ikke
tage til, men blive kold. Derfor forhaler han hjælpen, og
deraf vokser bønnen daglig og bliver stærk og stor, ligeledes bliver også hjertets suk dybere og heftigere, indtil det
ligesom kommer til fortvivlelse; da bliver bønnen såre heftig og stærk, mens det ser ud, som om bønnen næsten vil
ophøre.
Bønhørte han os nu straks, så blev bønnen ikke så
stærk, levende og heftig, men den ville kun være et ydre
suk, som endnu må lære at bede, sukke og begære, og ikke
er nogen fuldkommet bøn; men når det kommer til fortvivlelse, og hjertet, som anfægtes, tænker: ak, der bliver intet
deraf, alt er ude! Mens der dog endnu bliver en gnist og en
osende væge tilbage, da husk på at være stærk og holde
fast. For det er den kamp, som de hellige må bestå, hvilke
mener, at tovet nu straks vil sønderrives, men dog endnu
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beholder det hjertelige suk. Da er bønnen først fuldkommet og stærk.
Sådan siges der nu også her om Rakel: Gud ihukom
Rakel. Som om Moses ville sige: Rakel følte det ikke anderledes, end at al hendes bøn og gråd var forgæves og
spildt, og at Gud ganske havde udslettet hende af sit hjerte
og ikke længere ville tænke på hende. Men, min kære Rakel, det må du ikke tro, for da tager du ganske fejl; denne
din følelse er kødelig; det er endnu ikke ånden, som sukker, og de uudsigelige sukke, men det er kødet, som føler
det og er svagt. Gud har endnu aldrig glemt dig, men straks
i begyndelsen, da du begyndte at bede om børn, hørte og
optegnede han alle dit suks ord; men dengang var bønnen
endnu ikke brændende og stærk nok, derfor måtte den
vokse og blive stor, og derfor har Gud også forhalet bønhørelsen i det andet, tredje, fjerde og femte år; da først gav
han dig trøst ved tjenestepigen. Men sukket er endnu ikke
forbi; endnu ser det ud, som om Gud havde vendt sig fra
dig. Derfor har nu Gud tænkt på dig, skønt han aldrig noget øjeblik har glemt dig. Men dette var endelig den rette
tid for Gud til at høre din bøn, da du tænkte, at dit suk var
begravet og ganske glemt.
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På denne måde skal vi også lære at bede og vente på
hjælpen fra Gud, når modgang er for hånden og troen begynder at synke. For vi har forjættelsen i evangeliet, vi har
dåben og absolutionen, hvorved vi er undervist og styrkede; vi har det bud, at vi skal bede; vi har nådens og bønnens Ånd; men når vi først begynder at bede, så er vort
hjerte i angst og klager over, at det intet udretter med sin
bøn.
Derfor må du lære, når du intet udrettet med at bede,
at du tillige også leder; og når også denne leden synes dig
omsonst, og Gud stedse skjuler sig mere og mere, så begynd at banke, og hold ikke op dermed, før du får den dør
op, bag hvilken han er skjult. For der er ingen tvivl om, at
jo vor bøn høres straks, når den første stavelse deraf er udtalt, som englen siger til Daniel i Dan 9, 23: i begyndelsen
på dine ydmyge begæringer udgik et ord, og jeg er kommet
for at kundgøre dig det.
Men at Gud ikke så straks giver os, hvad vi beder om,
sker, fordi han vil ledes efter og vil, at man stedse skal
blive ved at banke, som lignelsen om den uretfærdige
dommer i Luk 18, 2 lærer. Da kommer han og frelser sine
udvalgte og giver rigelig og mere, end hvad vi havde bedt,
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ledt eller banket om. Men derfor forhaler han bønhørelsen,
for at bønnen må forøges og sukket blive stærkere, hvilket
endnu synes os at være såre ringe, mens vi sukker; men i
virkeligheden er det såre brændende, som Paulus kalder
det et skrig eller råb. For vi fremfører ikke alene ordene,
når vi taler med stemmen ved tungen og læberne; vi lader
vor bøn høre også uden ord og råber ganske; det er ikke
nogen lyd eller stemme af munden, men en råben i hjertet
og et uudsigeligt suk. Under det venstre bryst, der sidder
det, idet hjertet banker og sukker og næsten ganske udmattes af angst; da er bønnen ret fuldkommet og kraftig.
Derom skal man ofte tale og skal altid gentage det, for
at vi ikke skal opgive alt håb og al tillid til vor bøn. Om
end bønnen i begyndelsen er kold og ikke straks får hjælpen, så skal vi dog vide, at hjælpen just derfor opsættes,
for at bønnen kan blive så meget fuldkomnere og stærkere.
For bønnen har en underfuld kraft og almagt. Da sådan
Rakel syntes at være ganske foragtet og forladt af Gud, og
hun dog forblev en osende væge, da måtte Gud vågne op
ved hendes beden, leden og banken. Men på samme måde
hjælper han også alle, som påkalder ham, og hjælper dem
så rigelig og mildt, at de må bekende, at de aldrig havde
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turdet håbe sådant. Sådan kunne Monika også sige: jeg har
ikke bedt om, har heller ikke turdet håbe derpå, at min søn
nogensinde skulle blive en sådan stor lærer i kirken. Derfor må vi ikke blive matte eller fortvivle, men blive ved og
holde ud i bønnen og i at lede, indtil håbet opfyldes og den
redning, hvorpå vi har ventet, viser sig.
Men Rakel selv viser tilstrækkelig, hvad der var hendes kors og anfægtelse, idet hun siger: Gud har borttaget
min forsmædelse. I den latinske tekst står: collegit opprobrium, meum, han har sammensanket min skam. I fem eller seks år efter hinanden bar hun skam og forsmædelse,
fordi hun var ufrugtbar, og både hun selv og andre folk
syntes, at hun var den elendigste blandt alle kvinder. For
hun så, at hendes søster fik børn; hun så, at hendes og hendes søsters pige, dertil også alle andre kvinder fik børn og
derved vandt ros, kærlighed og ære; jeg alene, tænkte hun,
anses for en forkastet, foragtet og forbandet kvinde; men
Herren har set al denne skam og forsmædelse, som jeg
mangefold og tungt har måttet bære; han har sammensanket den og taget den fra mig; nu er jeg blevet en ret ægtehustru og husmor.
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Sådan blev hendes længsel opfyldt og hendes suk bønhørt, efter at det først var blevet prøvet og forøget ved den
lange opsættelse i så mange år. Det fremgår også af denne
tekst, idet Rakel siger: Gud har borttaget min forsmædelse, at enhver dengang anså ufrugtbarhed hos kvinden
som en skam, især i den linje eller slægt, hvoraf man ventede forjættede arvinger. I Det Nye Testamentes tid er det
ikke blevet anset for nogen skam; for der prises såre meget
den jomfruelige stand, især præsternes ugifte liv. Men hos
fædrene i Det Gamle Testamente var det et såre tungt kors
og en stor skam. Og denne dom er kommet af Guds ord i
1 Mos 1, 27: Gud skabte mennesket som mand og kvinde
og velsignede dem og sagde til dem: bliv frugtbare og
mangfoldige osv. Disse ord udbredte Adam blandt efterkommerne og foreholdt dem ordene flittig; derfor nedarvedes det sådan fra den ene til den anden, til børn og børnebørn, at de mente, at enhver ufrugtbar kvinde var forkastet og forbandet af Gud. For det var det allertungeste, at
denne tekst også indeslutter i sig Guds forbandelse. Vistnok er barnløshed i sig selv en tung byrde og en stor jammer; men den bliver endnu langt tungere, når det kommer
dertil, at en ufrugtbar kvinde anses for forbandet og for
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ikke at kunne tækkes Gud, eller hun, om hun end tækkedes
ham, dog måtte være foragtet og forhånet blandt de andre
kvinder i Guds folk.
Derfor takkede Elisabeth, Johannes Døbers moder,
Gud næsten med de samme ord, idet hun sagde i Luk 1,
25: sådan har Herren gjort mod mig i de dage, da han så
i nåde til mig for at borttage min forsmædelse iblandt mennesker: og englen siger til Maria i Luk 1, 36: Elisabeth,
som kaldes ufrugtbar. Som om han ville sige: som omtales
ilde og såre forhånes, fordi hun er ufrugtbar. Sådan var den
tid kvindernes ufrugtbarhed ikke alene en særlig plage og
et kors blandt folk, men havde også Guds forbandelse liggende på sig.
Nu til dags finder man mange, som er rige nok og af
høj byrd, der blive utålmodige og næppe finder sig i at berøves denne velsignelse og har stor længsel efter børn,
fordi de har ejendom nok til at ernære børn med. Dog er
dette kors tåleligere for dem derved, at i Det Nye Testamentes tid ikke det kommer dertil, at de derfor skulle være
forkastede og forbandede af Gud.
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Men den øvrige store masse af folket er endnu ugudeligere end hedninger. For den største del af ægtefolk ønsker ikke at få børn, ja, hvad endnu mere er, de er imod
børn og mener, at det er bedre at leve uden børn, fordi de
er fattige og ikke har til sit huses ophold; især de, som er
tilbøjelige til lediggang og dovne knægte, som flyr for ægtestandens møje og arbejde. Men nu er jo ægtestanden ikke
indstiftet til den ende, at man altid skal være glad og ledig
i den; men man skal i den avle og opdrage børn og ernære
tjenerne, hvilket sandelig er en tung byrde, fuld af stor bekymring, møje og arbejde. Men dertil er du skabt af Gud,
for at du skal være ægtemand eller ægtehustru og lære at
tåle og bære sådant besvær. De, som ikke har lyst til at få
børn, er svin, stokke og grove klodser, er ikke værd at kaldes mænd eller kvinder, eftersom de foragter Guds velsignelse, der har skabt og indsat ægtestanden.
v25-26. Da Rakel havde født Josef, sagde Jakob til Laban:
»Lad mig rejse til mit land, hvor jeg hører hjemme. Giv mig
mine koner og børn, som jeg har tjent hos dig for, så jeg kan
rejse; du ved jo selv, hvordan jeg har tjent dig.«

Se dog, hvor tugtige og ydmyge patriarken beder om at må
fare og intet andet kræver end sine hustruer og sine børn,
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mens han dog tillige antyder, at han har tjent Laban trolig
og vel, og at han vel fortjente at få noget til løn. For derfor
siger han: du ved min tjeneste, som jeg har tjent dig. Som
om han ville sige: det er rimeligt, at du betænker, at jeg
ikke har tjent dig for hustru og børn alene, men du må også
tænke på udstyret eller på lønnen eller også på en eller anden gave, som du kan skænke mig, ja meget mere dine
døtre og børnebørn, for min tro og villige tjeneste. Dette
ville Jakob med disse ord tugtig og under hånden give ham
at forstå.
Men hvorfor gør han det? Svar: fordi Laban var en
skælm og gnier; han var en hund og ret et afskyeligt særsyn i hin salige tid; for sin store ondskabs skyld burde han
hellere have levet i denne sidste onde tid, da alt er fordærvet ved gerrighed og al anden synd og skam. Sådan må nu
dette flittig mærkes på grund af Jakobs efterfølgende gerning, som vi vil undskylde af hensyn til dens årsag. For
den gode fromme mand har tjent i hele fjorten år i den
yderste fattigdom; en sådan tjeneste, der er forbundet med
sådan armod, ville nu til dags ingen kunne tåle eller udholde. For de første syv år tjente han for Rakel; men på en
såre urimelig måde blev han skuffet i sit håb og fik slet
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ingen løn af Laban. For Laban tænkte sådan: han er fremmed og fattig; derfor vil jeg lade ham tjene mig, så længe
som jeg kan, for han tjener mig tro og forøger og forbedrer
min ejendom. Derfor kan vi vel tænke, hvor megen jammer og elendighed den gode, fromme Jakob måtte lide.
For Laban (der med rette skulle hedde Nabal, idet man
vender ordet om) skønnede ikke på den fromme, hellige
mands troskab og flid og tænker nu på at lade ham drage
fra sig uden løn. For forhen havde han ikke erhvervet sig
nogen egen ejendom eller dog i al fald kun meget lidt; han
havde intet andet end føde og klæder, og selv dermed var
det småt og smalt nok. Den fromme mand tjente en rigtig
hund. Og siden klager døtrene selv over sin faders gerrighed og røveri, ved hvilket Rakel blev bevæget til at stjæle
sin faders gudebilleder; for han holdt dem ikke som sine
døtre, men ligesom tjenestepiger, hvis arbejde og hvad de
fortjente med spinding og andet arbejde han anvendte til
sin nytte og fordel. Men da han nu vil komme overens med
ham om lønnen, prøver han atter på at bedrage ham, for at
slippe at give sin svigersøn og sine døtre noget for deres
tro tjeneste, hvorved han dog var blevet rig.
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Denne urimelighed og vold bedrøvede såre Jakob selv
og også hans hustruer, og ofte har de vel i løndom klaget
over den fattigdom og nød, hvortil de var blevet bragt ved
sin faders røveri. For herom vidner omstændighederne
klart nok, når man ret overvejer dem. Og hos Laban er der
en forbandet ondskab, som er ganske mod al menneskers
sans og fornuft. For ellers plejer jo fædrene at elske sine
døtre mere, ligesom jo også det kvindelige køn er det svageste. Men denne hårde og urimelige Nabal, han udplyndrer endnu dertil sine døtre og plager dem med hård, tung
tjeneste; men når der tales og handles om lønnen, tænker
han atter på at bedrage og narre Jakob på ny. Jakob udfører
al sin gerning trofast og oprigtig; men hin bedrager omgås
kun med røveri og rænker; som Jakob også sidenhen klager over, idet han siger: han har forvendt min løn ti gange.
Derfor kan man ikke tilstrækkelig fremhæve Labans
kærlighedsløshed, ondskab og gerrighed, og man må ret
lægge den for dagen og altid fremhæve den, fordi derved
årsagen angives til Jakobs opførsel, som sidenhen fortælles, idet han bedrager Laban igen, så man ikke skal holde
dette for urigtigt og skalkagtigt, som det synes at være, når
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man kun betragter det overfladisk. Men det var et nødvendigt bedrageri på grund af svigerfarens urimelige røveri.
Nu beder han altså om tilladelse til atter at fare til sit
sted. Jeg har, siger han, tjent dig i fjorten år; de første syv
år for intet, og da du med list har bedraget mig, har jeg
tjent dig dertil andre syv år, og disse er nu forbi; så er det
nu på tide, at jeg også må drage omsorg for mig selv, mit
tyende og mit hus. Men kom i hu, hvor tro jeg og mine
hustruer har tjent dig, hvilket du dog slet ikke bryder dig
om; for du har aldeles ingen løn givet mig for min tjeneste
i disse fjorten år. Derfor er det rimeligt og ret, at jeg tager
min afsked og nu også drager omsorg for mine egne anliggender. Giv mig mine hustruer og mine børn. Som om han
ville sige: vil du slet ikke give mig nogen penge eller ellers
min tilbørlige løn, så vil det dog engang ske, at Gud vil
være dommer derover og straffe dig for denne utaknemligheds skyld.
v. 27. Laban sagde til ham: »Måtte jeg blot bevare din velvilje!
Jeg har fået en åbenbaring om, at det er for din skyld, Herren
har velsignet mig.«

Du hellige pave, du fromme biskop, kan du også tale om
Gud? Laban anfører Guds navn og Guds velsignelse. Men
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såfremt du siger sandhed og virkelig har erfaret, at du ved
Guds velsignelse for Jakobs skyld har taget til i ejendom
og er blevet rig, hvorfor takker du ham da ikke derfor, men
tænker fremdeles på at udplyndre og forfordele ham, så
han skal tjene dig endda længere? Jo, sådan plejer alle
hyklere, alle gniere og ugudelige at bære sig ad; de tager
Herrens navn i munden, men tager det forfængelig. Derfor
bruger Moses på hebraisk et underligt ord for ”jeg har erfaret”, nemlig nichaschti, hvilket kommer af nachasch, en
slange, hvilken betydning han, som det synes, også har villet hentyde til. For det betyder også sandsigeri og trolddom
og bruges også i 4 Mos 24, 1: han gik ikke hen at søge
varsler.
Men det var skik og brug at benytte slanger ved spådomme og trolddom; derfor har Moses villet antyde, at Laban gav sig af med spådom. Han siger: jeg har erfaret, det
er: det er forekommet mig så; det aner mig; mit hjerte har
sagt mig det; jeg har sluttet mig dertil som af et særligt
tegn, at Gud har velsignet mig for din skyld. Men han vil
ikke give Jakob æren, vil heller ikke takke ham derfor, og
giver heller ikke Gud æren. Det synes mig sådan, siger
han, at Herren har velsignet mig ved dig; han vil anses for

884

en sådan mand, der vel er det værd, at han velsignes og
beriges af Gud, skønt han, før Jakob kom til ham, næsten
var fattig.
Dette har Moses villet antyde ved det underlige og eftertrykkelige ord. Men sådan er de folk til sinds, der er falske, tvetungede og bedrageriske, der taler anderledes, end
de mener det i hjertet, ligesom den troløse, falske slanges
tunge er dannet. Han siger ikke simpelthen og enfoldig:
jeg erfarer og forstår vel, jeg er fuldt forvisset om, at jeg
velsignes og er blevet rig for din skyld. For havde han erkendt det, så havde han måttet lukke pungen op og give
sin svigersøn, sine døtre og børnebørn en sum penge. Men
han er ikke forvisset derom, men tvivler endnu derpå, for
at han, hvis Jakob ville kræve løn af ham, kunne have et
påskud til under et eller andet skin at vægre sig derfor.
Derfor siger han: jeg tænker, det kan vel være sket sådan,
at Herren har velsignet mig for din skyld. Dette er et af de
kneb, som de lovkyndige kender til, nemlig at bruge sådanne ord, hvis mening ikke er tydelig og bestemt, men
som kan tolkes og tydes til begge kanter efter ens hoved
og lyst.
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Men sidenhen får vi at høre, at Laban også var en afgudstjener. Derfor omgikkes han måske med sandsigere
eller spurgte sine afguder til råds, og tænkte ved sig selv,
at han havde sådan lykke af, at han tjente afguderne. Men
derom vil jeg ikke tale mere. Det er sikkert, at han tager
Herrens navn forfængelig. For han anstiller sig sådan,
fordi han vil i det ydre retter sig efter Jakob, sådan som
han ser, at han opfører sig og indretter sit liv; han ser, at
han er gudelig og from, derfor bruger han de samme ord,
som Jakob plejede at bruge.
v28. Han fortsatte: »Bestem selv, hvad du vil have i løn; det vil
jeg give dig.«

Det hebraiske ord nakab betyder at gennembore, og det
bruges Hagg 1, 6: den som får løn, får løn i en hullet pung.
Det betyder også at nævne, bestemme, i hvilken betydning
det forekommer i 3 Mos 24, 16: den, som taler ilde om
Herrens navn, skal visselig dræbes; det er, den som bander
i Herrens navn osv. På dette sted har vi oversat det ved:
nævn eller bestem din løn. Moses havde vel kunnet bruge
et andet ord; men han vil derved give at forstå, at Laban
ved dette særlige og åndelige ord ville forebygge, at han
skulle kræve for megen løn, som om han ville fortørne
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Gud, hvis han krævede en urimelig løn. For alle ord, som
Laban taler, kommer af et sådant hjerte, der er ganske fordærvet af gerrighed, og tragter kun efter at forfordele og
bedrage Jakob. Men han tilføjer endnu: og det vil jeg give
dig. Det er ikke sandt, han tænker ikke at give ham en eneste skilling, ligesom han sidenhen prøver på et nyt bedrageri for at slippe for at holde pagten og forliget om, hvad
han skulle give ham til løn. Der skal vi få at se, at han ikke
alene er gerrig og ugudelig, men gerrigheden selv.
v29-30. Jakob svarede: »Du ved selv, hvordan jeg har tjent dig,
og hvad din hjord er blevet til, mens jeg har vogtet den. Det var
kun lidt, du ejede, før jeg kom; nu er det vokset til overmål, og
Herren har velsignet dig, hvor jeg gik og stod.

Jakob gentager sine forrige ord tilligemed en hård daddel
over den gerrighed, det ugudelige væsen og det sandsigeri,
som Laban gav sig af med. Som om han ville sige: du behøver ikke at anstille sandsigeri eller at tvivle på, om du
skal tilskrive mig eller dig denne velsignelse; det beviser
sig selv klart nok, at Herren har velsignet dig for min
skyld; for også før omgikkes du med trolddom, men havde
du kunnet opnå noget derved, så var det vel også kommet
endnu mens jeg ikke var hos dig. Men det ligger klart for
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dagen, at din ejendom og dit gods først da er blevet forøget, da jeg havde taget mig af dit hus og forvaltede min
tjeneste deri.
Sådan gendriver Jakob hermed Labans ugudelige og
tåbelige svar om sit sandsigeri eller sine tanker og roser
sig af sit arbejde, som han havde udført i sin gerning. Du
véd, siger han, hvor flittig og tro jeg har tjent dig, hvilket
også sagen selv tilstrækkelig udviser, om du så end ville
benægte det eller tie stille derom. For hvordan var det
kvæg, som fra først af blev mig overgivet? Det kunne måske være en tusinde får, som Rakel, din datter, alene røgtede, så du hverken trængte gærder eller hyrde dertil, så få
var de. Hvortil behøver du da at anstille sandsigeri derom,
du gerrige krop? For på denne måde havde Jakob rimeligere og skarpere kunnet revse dette skarnsmenneske og
denne gnier. Den fårehjord kan sandelig ikke være stor,
som en ung pige passer; men det lidt er nu blevet større;
for dette betegne ordene på hebraisk. Som om Jakob ville
sige: mens jeg har haft dit kvæg under mig og har røgtet
og passet det, er det ligesom med magi blevet formeret og
blevet meget, så det ikke længere får plads i staldene for
talrighed; derfor har Gud velsignet dig for min skyld, efter
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at jeg er kommet til dig, og ikke for din trolddoms og afgudstjenestes skyld.
Denne daddel og revselse er skarp nok, hvormed han
irettesætter dette gerrige menneske, der gør ophævelser
ved at give sin trofaste og velfortjente tjener hans tilbørlige løn, der ikke havde tjent ham ét år, men hele fjorten, i
hvilken tid han ikke havde givet noget ud, men skrabet alt
sammen til sig, dertil udarmet sin svigersøn og sine døtre
og slet ikke ladet dem beholde noget for deres tunge arbejde. Men der følger snart herefter et eksempel på Guds
dom over dette gruelige røveri. For den, der sår sparsomt,
skal også høste sparsomt, 2 Kor 9, 6.
Og dette er et sådant eksempel, som såre vel stemmer
med det liv, som vi nu til dags lever; for vi ser, hvordan
fyrster, adel, borgere og bønder, alle til hobe handler mod
den stakkels Jakob, som Laban gjorde. Men det vil gå dem
alle sammen ligesådan, som det siden også gik her. For
hvor heftig de river til sig, skraber og sanker sammen, så
velsigner dog Gud Jakob, der bliver udplyndret, og den,
der har røvet og taget alt, fratager han atter alt, som der
står i Sl 39, 7: man samler rigdom til ingen nytte, man ved
ikke, hvem der skal høste den.
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Og det er sandelig en stor jammer, at man ikke kan få verden til at tro dette, men at den endelig vil føle og fornemme
Guds domme. Når folk blot tragter efter meget gods, samler og river til sig, med ret og uret, som de blot kan og
formår, da anser de sig for salige mennesker og mener, at
de nu har fået, hvad de med så megen begærlighed har
tragtet efter; men salmen svarer dem og siger: man véd
ikke, hvem der skal høste det.
Sådan er det med byer og fyrster, der sammenskrabe
mange penge og er ganske afsindige med åger og gnieri.
Men for hvem samle der? Svar: for det ugudelige krigsfolk, som snart efter river alt hen og træder det under fødder, sådan som det næsten også var gået os i det spektakel,
som var opstået mellem hertugerne af Sachsen om byen
Wurtzen; havde Gud ikke lagt sig imellem og forhindret
det, så var krigsfolket snart kommet, og havde på én dag
revet alt til sig.
Pave Klemens havde plyndret kirken i Toledo og
havde derved fået en såre stor sum penge, der var næsten
værd tre kongeriger; det gjorde han under påskud af at
ville indlemme pengesummen i Peterskirken; for han var
en kostelig mester til at røve og sammenskrabe, og det så
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ud til, at han ikke kunne blive mæt ved al verden. Men han
fik også de ugudelige krigsknægte på halsen, som derpå
rev alt til sig og plyndrede det.
Ganske på samme måde vil det også gå alle de andre,
som nu bliver rige med åger og uretmæssigt gods og ikke
lader det have nogen måde med sin sammenskraben og
gerrighed. Og hvis man formaner dem til, at de dog også
må overlade de fattige noget, eller at de dog må samle med
Guds velsignelse, så hører de ikke derpå, men tænker som
digteren siger: Først må jeg tragte efter penge og gods;
fromheden må komme bagefter; har jeg fået samlet en god
sum penge, vil jeg derpå bruge den, og vil nok alligevel
beholde den, enten jeg så har samlet den med ret eller uret.
Men sådan går det ikke; for sådan siger salmen: man samler, og véd ikke, hvem der skal høste det.
Men hvor langt bedre og saligere var det ikke, om man
frygtede Gud og blev rig med Guds velsignelse? Som der
står i Sl 37, 16: det lidt, som den retfærdige har, er bedre
end mange ugudeliges meget gods. Men her er folk ganske
døve. For sådan må de samle og skrabe sammen, at de får
en pariz, en voldsmand, på nakken, som atter river det til
sig. Derfor må vi rette os efter det almindelige ord: lad det
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gå, som det vil. Verden vil ikke lade sig sige, den vil føle
det. Fordi Laban vil samle og rive alt til sig og berøver sin
svigersøn og sine døtre deres fortjente løn, mister han alt;
som man siger: den der vil have alt, får intet.
Jeg selv, der nu allerede er tres år gammel, har set
mange eksempler på sådanne labansbrødre, hvis rigdomme i et øjeblik er adsplittede og forsvundet. Jeg kunne
vel også nævne eksempler derpå, som har tildraget sig i
den lille by Mansfeld, fra hvilken egn jeg er. Også i andre
byer, som Leipzig, Freiberg og ellers på mange steder,
hvor der er bjergværker, fortælles der mærkelige eksempler på sådanne, der i vor tid har sammenskrabet og revet
til sig ganske forfærdelig meget; men nu er der ikke længere en eneste skilling tilbage af alt deres meget guld og
gods. Ja, det kan man kalde at samle i en hullet pung, som
der tales om Hagg 1, 6. Men hvorfor sker det? Jo, svarer
Herren, fordi jeg har blæst derpå. Ja, når han blæser derpå,
da må ejendommen forsvinde, om så end al verden var
fuld af guld og sølv.
Skønt vi nu dermed intet udretter hos hyklerne og de
ugudelige, så må man dog alligevel indprente folk det, om
der måske skulle være nogle, som lod sig bevæge derved.
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Laban brød sig ikke derom, men Jakob, lærte ikke desto
mindre sine hustruer og sine børn det; ja, han påmindede
endog Laban selv om Guds vrede mod det ugudelige væsen og mod gerrigheden. Se, sagde han vel til sin familie,
hvor min svigerfarer er over al måde gerrig; hverken frygter han Gud, ej heller tænker han på vor tjeneste, for han
giver os ikke alene ikke nogen løn, men røver og udplyndrer endnu dertil sine egne døtre og børnebørn. Hvad skal
jeg gøre? Om jeg så end nævner og bestemmer lønnen, så
finder han dog på et andet kneb eller fif, for derved at forfordele og bedrage os. For sådanne mennesker har kun sin
lyst af at udplyndre, forfordele og bedrage andre; de udtænker intet andet end idel list og omgås med idel bedrageri, og når de kan flå en for en skilling, så mener de, de
har vundet en daler. Det er en forbandet slags folk, som
både Gud og mennesker hader.
Det sidste stykke i teksten oversættes på latin sådan:
ad ingressum sive introitum meum, det er: fra den stund
af, da jeg kom i dit hus. Men sagen selv viser, at Laban
ikke blev rig straks, da Jakob kom i hans hus; derfor er det
bedre at oversætte det sådan: ad pedem, vel ad cursum
meum, ved min flid, sådan at dermed antydes Jakobs store
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flid og tunge arbejde. Som om han ville sige: jeg har løbet
omkring dag og nat, har ikke redet, heller ikke kørt, men
er blevet ganske mat og træt af at gå omkring på marken,
på græsgangen til kvæget og hjemme i huset, for ret at
tjene dig trolig. Om dagen forsmægtede jeg af hede, om
natten af kulde. Og for denne min løben og mit arbejdes
skyld har Herren velsignet dig.
v30b. Men hvornår kan jeg begynde at sørge for mit eget hus?

Dette er en såre hård daddel; for Jakob mener: du er min
svigerfar, derfor skulle du jo med ret og skel straks, da
mine fire sønner var født, have formanet mig til at tænke
på mit eget hus; havde du et gudeligt eller retskaffent sind,
skulle du med rette tale sådan med mig: min kære Jakob,
jeg ser, at vor slægt nu tager til, idet jeg har fået fire børnebørn; jeg vil give dig tusinde får, hvoraf du kan få dig
ejendom for dig selv og din familie; for hvem ville vel ikke
hjælpe sin egen datter og sin svigersøn, når han er retskaffen og from, og især når han ikke tragter efter sit eget
gavn? Men det gør Laban ikke; derfor er Jakobs klage over
sin fattigdom såre retfærdig, idet han siger: hvornår kan
jeg begynde at sørge for mit eget hus? Jeg har to hustruer
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og ligeså mange tjenestepiger, dertil syv børn; hvad nu alle
disse kunne erhverve ved sit arbejde, det nyder du godt af,
og den nytte, som vi skulle have deraf, tager du til dig;
tænker du da ikke på, at jeg efter guddommelig og naturlig
ret da også engang må sørge for mit eget hus? Sidenhen
siger han til Laban: hvis ikke Gud havde været med mig,
sandelig, du havde nu ladet mig fare tomhændet. Er da nu
ikke det urimeligt og hårdt med magt at rive brødet ud af
munden på dine døtre, børnebørn og svigersøn?
Dette er den eftertrykkelige mening af disse ord, som
indeholder en hård daddel, skønt Jakob foreholdt ham dem
i al tugt og ære. Jeg har, siger han, fire hustruer, og så og
så mange børn; men for disse arbejder jeg ikke, gavner
dem intet, men ernærer dig og dit hus; du sluger og river
til dig, hvad vi erhverver ved vort arbejde. Havde du nu
kun nogen fornuft eller almindelig sund forstand, eller var
der nogen skamfølelse eller venlighed hos dig, så ville du
ikke lade os gå sådan blotte og nøgne omkring, så vi må
lide nød og mangel. Det er et kors og at stjæle guld af de
helliges fødder; det er ganske at udsulte den stakkels
sultne Lazarus, så han ganske må dø hungersdøden.
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Sådan er dette et uhørt eksempel på en utrolig gerrighed hos Laban, som vi skal fremhæve for at lære at fordømme verden med dens afskyelige uhyre, gerrigheden,
og for at forkynde den fremtidige straf, som vil følge
derpå, og hvordan uretfærdigt gods vil forsvinde og forgå.
Herom vidne tilstrækkelig alle folkeslags ordsprog. Det
hedder i et latinsk ordsprog: uretfærdigt gods kommer ikke
den tredje arving til gode. Og I unge mennesker skal engang få at se, at gniernes børn skal lide mangel og tigge,
og at derimod også Helligåndens forjættelse i Sl 37, 25
skal gå i opfyldelse: jeg har ikke set en retfærdig forladt
eller hans afkom tigge om brød. Derimod hedder det på
den anden side også sådan: jeg har endnu aldrig set det gå
nogen ugudelig vel til det sidste, som der står i den samme
salme v. 35: Jeg har set en uretfærdig voldsmand, der
knejste som Libanons cedre; så gik jeg forbi, men han var
der ikke mere, jeg søgte ham, men han var ikke at finde.
Og erfaringen stemmer smukt overens med Den Hellige
Skrift. Sådan forbandes også Laban som sine døtres og
børnebørns røver og morder, og hans gods adsplittes og
adspredes.
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Men det er en såre skøn tale og en retmæssig grund,
hvorfor Jakob her beder om at må rejse; for det påligger
mig, mener han, at sørge for mit eget hus og at forestå min
familie vel, både efter den guddommelige og den naturlige
ret. For hvis nogen ikke har omsorg for sine egne, siger
Paulus i 1 Tim 5, 8, og mest for sine husfolk, har han fornægtet troen og er værre end en vantro. Men Laban hører
slet ikke derpå, bryder sig heller ikke om ærbarhed eller
sin svigersøns nød, som man siger i et latinsk ordsprog:
bugen har ingen ører.
v31. Laban sagde: »Hvad skal jeg give dig?« og Jakob svarede: »Du skal ikke give mig noget. Jeg vil blive ved med at
vogte dit småkvæg og passe det, hvis du går ind på mit forslag:

Han spørger ham frygtsomt nok, som om han ville sige:
Har du brug for hundrede daler, så beder jeg dig, at du kun
vil kræve fire af mig. Men skulle han ikke straks have
mødt ham med sådanne ord: jeg erkender til fulde din troskab og din flid, og der behøves ikke mange ord; jeg vil
selv godvillig tilbyde dig al venlighed, og alt, som jeg forstår kan være dig til gavn og glæde, deri vil jeg gerne tjene
dig som min svigersøn? Men se, hvad gerrigheden gør!
Han spørger endnu længe: hvad skal jeg give dig? Se til,
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at du ikke forlanger for meget af mig. Ej du skændige
hund! Jakob er din svigersøn, det er dine døtre og børnebørn, og du spørger endnu efter, hvordan du skulle kunne
være dem til nytte? Moses beskriver denne prægtige gnier
herlig, langt bedre og tydeligere, end nogen Apelles havde
kunnet afmale og fremstille ham med sine farver.
Men hvad skal Jakob nu gøre? Han ser, at hans svigerfar er en ganske hård og ugudelig mand, derfor mener han,
at han må overlade Gud at dømme ham. Ingen gnier vil
sandelig nogensinde undfly Guds dom og straf. Ja just det,
at de tager til i gods, bliver dem til ødelæggelse; for de
vokser kun til forbandelse og undergang, ikke til velsignelse eller trivsel. Så ofte du nu ser en gnier, så ser du et
sådant menneske, som snart må forgå og omkomme.
Men Jakob kender godt Labans bedrageriske og upålidelige hjerte, derfor tænker han: om jeg nu forlangte
penge, og du end lovede at give mig dem, så giver du mig
dog intet; du finder på et eller andet kneb eller bedrageri,
hvorved du med list kan omstøde og ophæve den aftale,
jeg ville gøre med dig; snart vil du bruge til påskud et eller
andet tab på din ejendom, snart en anden forhindring, for
derved at opholde mig; for de, som ugerne vil betale, kan
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finde på utallig mange undskyldninger. Derfor byder han
ham andre vilkår, som der følger i teksten.
Og Jakob sagde: du skal ikke give mig noget; hvis du vil
gøre mig dette stykke, så vil jeg fremdeles føde og vogte
dine får.
Jeg vil ikke, mener han, at der skal gå noget af for dig på
din ejendom eller dit gods; du må gerne beholde alt det,
som jeg har erhvervet dig med mit arbejde og min flid, og
jeg vil forblive hos dig og passe din hjord med den samme
troskab uden at kræve nogen løn derfor, men vil kun vente
på Herrens velsignelse og vil tage til takke med, hvad han
vil give mig. Dette var en såre behagelig tale for den gnier
Laban, idet han får at høre, at han heller ikke nu behøver
at udgive rede penge, og at han endnu i længere tid kan
beholde den tjener, som var ham så tro. Derfor følger nu
aftalen mellem Laban og Jakob.
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v32-33. Jeg vil i dag gå hele din hjord igennem og skille alle
spættede og brogede dyr fra, alle de sorte får og de brogede og
spættede geder. De skal være min løn. Når du i morgen kommer
for at syne min løn, skal det stå klart, at jeg er ærlig: Alle de
geder hos mig, som ikke er spættede og brogede, og de får, som
ikke er sorte, har jeg stjålet!«

Labans ejendom var får, geder, lam, bukke og andet kvæg;
men da teksten er noget dunkel, må man først søge at finde
dens rette mening. For Hieronymus klager over, at denne
tekst er meget uordentlig oversat af de halvfjerds fortolkere, og siger, at han ikke har set nogen, hverken blandt
de hebraiske eller latinske udlæggere, som har forklaret
den tydelig nok. Over det samme klager også Burgensis.
Med Lyra er jeg vel fornøjet, sådan som han har udlagt
det, skønt han er uvis i nogle enkelte stykker, idet nemlig
grammatikken gør det dunkelt, og ordene ikke tales tydelig ud, så næsten seks vers eller linjer er vanskelige at forstå.
Men dette er meningen deraf: vi vil, siger Jakob, slutte
en pagt sammen; jeg kræver intet af dig, men hvad der tilfalder mig ved Guds velsignelse, dermed er jeg fornøjet.
Så lad os nu gå igennem dine hjorder og udtage deraf alt,
som er spættet og spraglet, sådan, at de får stilles på den
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ene side, der kun er ensfarvede, ikke brogede, og de brogede stilles på den anden. Men der er fire hjorder, nemlig
vædre, får, geder og bukke; men undertiden nævnes for
dem alle kun det ene slags, undertiden flere; de opregnes
ikke altid alle sammen; deraf kommer det, at teksten er
vanskelig at forstå. Når så hjordene er delt, tager Jakob
dem, som ikke er brogede; de spraglede og spættede derimod får Laban; og Jakob tilbyder sin svigerfar det vilkår,
at alt broget eller spraglet, som fødes af de får, der kun er
sorte eller kun hvide, skal tilfalde Jakob som løn; de andre,
ensfarvede får derimod, enten de er sorte eller hvide,
skulle tilfalde Laban, hans svigerfar.
Dette vilkår går Laban gerne ind på uden mistanke om,
at der kunne være nogen list skjult derunder, al den stund
han i så mange år havde kendt Jakob som tro og oprigtig.
Derfor lukker han allerede munden op efter ny vinding og
ler i skægget og undrer sig over Jakobs enfoldighed, der
havde valgt det mindste antal får og overladt ham de ensfarvede lam, som der uden tvivl ville blive langt flere af.
For det er naturligt, at hvide får føder hvide lam, og sorte
får sorte lam. Men det hænder meget sjælden, at ensfarvede får føder brogede lam, medmindre mennesker ved
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kunstige og særlige midler hjælper på naturen, som sidenhen følger. Derfor glædede Laban sig over, at han ikke
alene ikke skulle miste noget af sin ejendom, men at den
også skulle tage til for ham; for naturen står på hans side.
Men just derved lægger han atter for dagen sin forbandede gerrighed; for han havde hellere skullet formane sin
svigersøn til ikke at forfordele sig selv, end at han skulle
have gået ind på et så urimeligt vilkår; for han udvalgte for
sig de ensfarvede sorte eller hvide får, af hvem der efter
naturens orden ville fødes ikke brogede lam, men sådanne
som lignede de gamle får. Derfor skulle han har sagt: hvad
vil du gøre, min kære svigersøn? Du vil berøve dig selv
din fortjente løn, når du tager de brogede lam som din løn,
det er et urimeligt vilkår og imod naturen.
Men han tænkte ikke på noget sådant. Ja, hvad endnu
mere er, han glæder sig over, at han atter får anledning til
at bedrage den stakkels dåre og spotte ham, og håber, at så
sandt han nogensinde før er taget til i ejendom, så vil han
nu først ret tage til og blive rig, og det just på den måde,
som Jakob selv har foreslået. Så gruelig er gerrigheden, at
den vender mennesker bort fra al gudsfrygt og venlighed
og gør dem befængt med gruelig, djævelsk ondskab. For
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på den måde afmales og beskrives her denne Laban, hvem
gerrigheden har gjort så vild, gruelig og uvenlig, at han
godvillig ikke ville give sin svigersøn og sine døtre så meget som en klov af alle sine hjorder. Dette er meningen
med denne aftale mellem Laban og Jakob, hvori tillige Labans gruelige gerrighed ret skal fremhæves og indprentes
vel.
Nu vil vi også betragte teksten, der, som jeg har sagt,
er noget dunkel, fordi ordene er så korte og afbrudte. For
det første siger han, at han vil skille alt det brogede kvæg
fra det andet, om det så kun havde en eneste plet, når sådan
et sort får på legemet havde en hvid plet, eller et hvidt får
kun havde en sort plet, hvor det så end var. Og det lader
til, at han her ved dette navn vil have indbefattet ikke alene
det kvæg, som havde én plet, men også det, som havde
mange små pletter; for det betyder på hebraisk nakød. Derefter kalder han på hebraisk fårene thalu, hvilket vi har
oversat ligefrem ved spættede. For på denne måde skelnes
der mellem disse to navne; disse har større, bredere flækker af to slags farver, hvide eller sorte; hine derimod har
mindre pletter. For det tredje siger han, at han vil udskille
alle sorte får blandt lammene; dermed mener han de sorte
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lam. Men der er forskel mellem de to hebraiske ord seh og
keseph, hint bruges uden forskel om alle får, dette derimod
betyder et årsgammelt lam eller et endnu yngre; kommer
det over året, så kaldes det ikke længere keseph. For det
fjerde kræver han også de spættede og spraglede af gedehjorden; men af lammene tager han kun de sorte.
Men derefter følger i teksten: og dette skal være min
løn. Her er ordene forkortede ved den talefigur, som kaldes ellipse, og man må forstå det sådan, at han derved har
villet sige: alt, som fødes af disse og ligner dem, og hvad
der er broget af de hvide får. For jeg tror, at kun de hvide
fårs hjord forblev hos Jakob, skønt andre mener, at også
de sorte får blev føjede dertil. Og dette er meningen, at
Jakob vil sige: alle brogede og spættede lam, som de hvide
får føder, skal være mit; men hvad de føder af hvide lam,
skal være dit.
Sådan er det en såre urimelig aftale, al den stund det er
imod naturen, at hvide geder eller får føder sorte eller brogede lam eller kid. Og dog tilbød Jakob gnieren dette vilkår. For sådan, siger han, skal det stå klart, at jeg er ærlig,
det er: da er jeg retfærdig. For ved denne aftale kommer
alt an på lykken og et heldigt udfald. Hænder det måske,
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at de hvide får føder mig brogede lam, da skal du ikke have
mig mistænkt for snyd eller bedrageri, da jeg dog aldrig
har gjort dig nogen uret. Men findes der hos mig noget,
som ikke er flækket, men ensfarvet og hvidt, det skal du
sige er stjålet fra dig, og da kan du frit anklage mig for
tyveri.
Dette var sandelig en urimelig kontrakt, at den hellige
mand sådan forpligter sig imod den onde skælm. Og deraf
synes det at fremgå, at Laban ofte har forhånet Jakob, når
hans begærlighed og gerrighed ikke havde fået nok, som
om noget skulle være stjålet fra ham, eller som om Jakobs
tjenere skulle have slagtet og spist får eller geder af hjorden. Eller i al fald ville han ved sådan revselse og hånsord
true Jakob og forhindre ham fra at anvende noget til sin
egen fordel, skønt han ikke kunne tvivle på hans troskab
og flid.
v34. Laban sagde: »Godt, jeg går ind på dit forslag.«

Det lader til, at Laban endnu tvivlede og ikke ret stolede
på Jakob. Ak, siger han, ja gid det nu endelig engang måtte
ske, som du har sagt! Velan, vi vil forsøge, indtil jeg ser,
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om denne fårerøgt også står sådan til for mig, som jeg håber det vil være fordelagtigt for mig. Skønt han ser, at alt
er rettet efter hans gerrighed, så antager han det endnu ikke
med vished, men kun betingelsesvis, for at han kan forandre eller ophæve aftalen, når og så ofte som han selv vil,
som vi sidenhen (kap. 31, 41.) hører, at Jakob siger til ham:
du har ændret min løn ti gange. Derfor tager Labans afskyelige gerrighed mere og mere til; for han krymper sig
endnu, selv da hans svigersøn tilbyder ham en såre rimelig
aftale, der næsten er urimelig for ham selv. Han går ikke
med bestemthed ind derpå, ikke fordi han tvivler på, om
denne aftale vil være ham nyttig og fordelagtig, men fordi
han vil forbeholde sig retten til at tilbagekalde den og
vægre sig ved at holde den, hvordan det så end går. Ser du
nu, hvad den forbandede gerrighed udretter?
Derfor har digteren herlig og smukt sagt: Du forbandede gerrighed, hvortil kan du ikke bringe et menneskehjerte? For mennesker forvandles sådan ved gerrighed, at
de intet menneskeligt beholder på sig, men ganske bliver
til stok og sten, så de slet ikke beholder nogen menneskelig følelse. Og her kan man passende anføre, hvad der står
i Sl 115, 4-8: deres afguder er sølv og guld; ligesom de er,
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så er de, der gør dem, ja hver, som forlader sig på dem.
Ågerkarle, røvere og gniere er ikke mennesker; de har
øjne, men kan ikke se, de har ører, men kan ikke høre. Og
Sirak siger: der gives intet afskyeligere end en gerrig. For
gnierne er hårde, grumme og tyranniske mennesker; om
de end kunne holde alle mennesker i live med en skilling,
så gav de dog ikke skillingen. Derfor er de mordere og
manddræbere; for de røver og sluger, hvad andre folk bruger og skulle ernære sig ved.
Havde der nu været en eneste gnist af menneskelig
venlighed hos Laban, så skulle han ved sin svigersøns dyd
og mildhed være blevet bevæget til kærlighed og velgørenhed og rimeligvis have tænkt sådan: jeg ser, at min svigersøn er from og retskaffen, og at han står på mit bedste
og mener det godt med mig, idet han tilbyder mig en sådan
overenskomst, som ikke alene er rimelig mod mig, men
også kan være mig til stor nytte og fordel; men Gud forbyde, at jeg skulle gå ind derpå. Han er gift med mine
døtre, med hvem han lever ærbart og kærlig, og har tjent
mig tro i fjorten år; sandelig, jeg må være hårdere end et
ufornuftigt dyr, hvis jeg ville arbejde for min nytte og fordel til hans skade. Men sådan tænker han ikke; nej, det
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falder ham ikke engang ind. For gerrigheden udsletter al
venlighed, al skamfølelse, ja selve menneskets natur, og
gør mennesker til afgudsbilleder af sølv og guld.
Derfor synes jeg meget godt om digternes fabel om
Kong Midas, om hvem de skriver, at alt, som han rørte
ved, blev til guld, ligesom han havde ønsket det måtte ske.
Ja, sådanne folk er just gnierne, nemlig ligesom afgudsbilleder af guld eller sølv, der slet ikke har nogen menneskelig følelse. En hedensk forfatter siger herlig og smukt, at
et gerrigt menneske aldrig gør noget godt, undtagen når
han dør. For gnierne er en unyttig, ja skændig byrde for
jorden, og når man i byer og lande ville indrette sig rigtig,
skulle man forjage dem. For hvor de er, der fordærves
samfundet mellem mennesker indbyrdes, og de er eksempler, ja afskyelige og gruelige vidundere af hårdhed og et
grumt, skamløst væsen.
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v35-36. Men samme dag udskilte han de stribede og brogede
bukke og alle de spættede og brogede geder, alle der havde noget hvidt på sig, og alle de sorte får; dem overlod han til sine
sønner, og han sørgede for, at der var tre dagsrejser mellem
ham selv og Jakob. Jakob vogtede så resten af Labans småkvæg.

Moses bruger nu her andre navne end før. Ovenfor (v. 32.
ff.) talte han om de sorte lam, ligeledes om de spættede får
og geder; her nævner han nu bukkene, for derved at antyde
Labans store gerrighed, der ikke kunne mættes, idet han
også udskilte det kvæg, som ikke udtrykkelig var blevet
nævnt i overenskomsten. For skønt vi ovenfor (§ 158.)
sagde, at han ved at nævne det ene tillige mente det andet,
så lader det dog til, at han her ikke uden grund ombytter
de forrige navne med andre.
Det hebraiske ord akudim betyder de store bukke, som
gå foran hjorden, ligesom thejaschim betyder de små
bukke eller gedekid, som man fodrer og opavler til føde,
ikke for at de skal leve. Hvad oprindelsen egentlig er til
det ord akudim, véd jeg ikke. Akad betyder at binde; derfor
udtyder man det sådan, at det skal betyde de bukke, som
have en hvid ring omkring de sorte ben eller en sort ring
omkring hvide ben, så benene ligesom synes at være bun-
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det dermed; eller, hvad jeg synes bedre om, han mener derved dem, som have en lang stribe langs ryggen, sådan som
næsten alle bukke har, så dette må passe godt sammen med
beskrivelsen af Labans gerrighed, der på det allernøjeste
udskilte også de bukke, hvis pletter næppe var synlige.
For af den grund siger han også: alt det, som havde
noget hvidt på sig, og alt sort iblandt lammene. Som om
han ville sige: efter at have udskilt de brogede får, anvendte han endnu flid på nøje at betragte hårene på fødderne og i skægget på ethvert får eller enhver buk, som var
ensfarvet, for at se, om han kunne finde plettede eller forskelligfarvede hår på dem. En sådan nøje og omhyggelig
adskillen anvendte han mod sine døtre og sin svigersøn,
for derved at vise, hvilken stor gnier og karrig knægt der
sad i hans hjerte, hvem Gud og alle mennesker med rette
hader. Så meget nu om aftalen mellem Laban og Jakob.
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v37-39. Nu tog Jakob friske grene af poppel, mandeltræ og platan, og han skrællede barken af grenene i striber, så det hvide
på grenene kom til syne. De afbarkede grene stillede han op i
vandtrugene, i renderne, når dyrene kom for at drikke, lige
foran dyrene; for de parrede sig, når de kom for at drikke. Når
dyrene så parrede sig foran grenene, fik de stribet, spættet og
broget afkom.

Vi har hørt, hvor begærlig Laban var, og hvordan han var
bekymret for nyt rov og ny vinding. Men hvad sker? Gud
viser Jakob en særlig kunst, hvormed han kan hjælpe naturen og forandre den. For han tager kæppe af tre slags træ
og skræller dem, dog ikke sådan, at han ganske tager barken af, men så han gør dem brogede, så de blive sorte og
hvide, idet man på det ene stykke så det hvide, der hvor
barken var afskrabet, på det andet det sorte, der hvor barken var blevet siddende; disse kæppe lægger han i renderne, så fårene havde dem for sine øjne og kunne undfange, imens de så på dem. Dette var en naturlig filosofi
eller magi, hvorved han bevirkede, at disse får, ved at betragte de brogede kæppe i parringstiden, fødte brogede
lam. Og sådan kom der brogede og spættet lam af den
hvide eller sorte hjord.
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Det ord de undfangede hedder på hebraisk jechemu, af
jacham: fårene parrede sig med hinanden, løb med hinanden. Det samme ord bruges også i Sl 51, 7: min moder har
undfanget mig i synd; det er, jeg er blevet undfanget i kødets begær og onde lyst. Derved forstås den sanselige begærlighed, som før Adams fald var ren og nødvendig,
skabt for børneavlingens skyld, men som nu er forgiftet og
fordærvet ved arvesynden; nu er den ikke længere uskyldig, sådan som den i begyndelsen var, men fordærvet ved
den onde begærlighed.
Sådan bedrager nu Jakob ved naturlige evner eller ved
den naturlige magi Labans kunst eller meget mere ondskab
mod Jakob; hvilken kunst fædrene havde lært enten ved
egen lang erfaring eller ved sine forfædres undervisning.
For enten har Jakob uden tvivl fået lærdommen af en eller
anden patriark, eller Gud har indgivet ham den ved Helligånden. Og det er en pålidelig kunst, som stemmer smukt
overens med lægernes lære, idet de siger, at ikke blot når
dyrene, men også når mennesker undfanger, kan livsfrugten få en særlig skikkelse eller særlige pletter både ved de
tanker, hvormed indbildningskraften i det øjeblik sysselsætter sig, og ved mange andre genstande, som komme en
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for tanke eller for øje, ikke alene i undfangelsens øjeblik,
men også senere i svangerskabet.
Hieronymus og naturforskerne fortæller et eksempel
om en dronning, som fødte et barn, der både i ansigtet og
på legemet lignede en morian, og dette, siger de, kom
deraf, at hun havde sin indbildningskraft og sine tanker
henvendte på et maleri af en morian, der hang ved sengen.
Sådan fortælle de også om en anden kvinde, som blev beskyldt for ægteskabsbrud, fordi hun nemlig, skønt hun selv
var hæslig af udseende, dog havde født et smukt barn, der
ikke lignede hverken fader eller moder eller hele slægten,
og hun ville være blevet domfældt, hvis ikke Hippokrates
havde frelst hende, idet han opfordrede dem til at spørge
hende, om hun ikke måske i sit sovekammer havde et maleri, som hun havde haft sin glæde af at betragte, og da
man nu fandt maleriet, blev hun frikendt af dommeren.
Sådan ser vi undertiden, at børn i ansigtet, ved øjnene,
på ryggen eller nakken har brogede pletter af blodrød eller
anden farve, når nemlig deres mødre under sit svangerskab
uventet har fået øje på noget usædvanligt eller er blevet
forskrækkede derfor, og med hænderne har grebet til disse
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lemmer. Vi har her i Wittenberg set en borger, der i ansigtet så ud som et lig; han fortalte, at hans moder, da hun var
frugtsommelig med ham, pludselig havde fået øje på et lig,
hvorover hun var blevet så forskrækket, at fostrets ansigt i
hendes liv deraf havde fået dette ligs udseende.
Noget sådant plejer man også at gøre med flid, når
kvæget og andre dyr har sin løbetid. Sådan fortæller Hieronymus, at i Spanien bruger man at stille smukke heste
frem foran hopperne, når de er i løbetid, for derved at få
føl, som ligner dem.
Derfor må man ikke spøge med de frugtsommelige
kvinder, men man må være varlig med dem for livsfrugtens skyld. For der kan indtræffe utallig megen fare for
utidig fødsel og ellers for mange slags afskyelige misfostre. Derfor må en ægtemand just da allermest leve med
sin hustru med forstand, som Peter siger i 1 Pet 3, 7. Jeg
kommer endnu godt i hu, at da jeg var en ringe gut, fødte
en skøn og ærbar ægtehustru i Eisenach et barn, der var af
skikkelse som en rotte, hvilket kom deraf, at en af naboerne havde hængt en bjælde på en rotte for at de andre
skulle flygte for den; denne rotte med bjælden traf på den
frugtsommelige kvinde og mødte hende, og da hun ikke
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kendte noget til sagen, blev hun også så forskrækket over,
at rotten så pludselig kom hende for øje, at fostret i hendes
liv deraf fik skikkelse som dette dyr. Sådanne eksempler
hænder ofte, idet frugtsommelige kvinder ofte pludselig få
et stærkt indtryk og bliver forfærdede, ja endog til fare for
sit eget liv.
Derfor må man vogte sig, for at de ikke skal få noget
sådant heftigt indtryk, det være nu i der ydre, på legemet,
eller i det indre, i sindet. For de, som ikke bekymrer sig
om de frugtsommelige kvinder og ikke skåner den spæde
livsfrugt, er manddræbere og børnemordere. Sådan finder
man nogle mænd, der er så grumme og hårde, at de ikke
engang undser sig for at slå de stakkels frugtsommelige
kvinder. Ej, det er tapre helte; de er sandelig modige nok
mod det stakkels kvindekøn, men ellers er de vel feje krystere. Sådan har vi nylig hørt, at en fyrste, som også har
bedrevet megen anden synd og skam, skal have draget
sværdet mod sin gemalinde, da hun var syg og lå til sengs.
Hvilken tapper helt og vældig krigsmand! Nej, sådant passer ikke for en tapper helt, men er en stor synd og skam.
For er du en rigtig mand, så vil du nok finde dine ligemænd, med hvem du kan slås. De store, tapre helte er
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stærke mod andre stærke og svage mod de svage. Hvad
skal det til, at du indlader dig i kamp med et barn eller en
frugtsommelig kvinde? Det stakkels kvindekøn har desuden ellers fare nok liggende på sig i den tilstand, selv hos
fromme ægtemænd, som forstår at opføre sig ret imod
dem, nemlig af onde naboer, af Djævelen, af mange slags
indbildte og virkelige syn af dyr og lignende. Men at du
ved din grusomhed skulle forøge denne fare, det er en stor
synd.
Ja endog hedningerne har rost denne dyd hos sine store
helte, at de har opført sig fredelig, stille og venlig mod sine
hustruer. Herom vidner Homer, når han beskriver de store,
tapre helte, såsom Achilleus, Hektor og andre. Hektor kysser sin lille søn, mens han har sit harnisk og sin rustning
på sig. Sådan var de også kvinder mod kvinderne, ja sådan,
at man ikke har set noget mere kvindeagtigt, end disse
store helte var mod sine ægtehustruer; men i krigen, når
det gælder at kæmpe, opførte Achilleus sig anderledes
mod Hektor, end da han spøgte med sin elskede.
Derfor hader man med rette dem, som er så stærke og
krigeriske mod det stakkels værgeløse, svage kvindelige
køn, og stedse vil skænde og smælde. Vi mænd er ikke født
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til at skade det svage kvindekøn, men til at beskytte og forsvare det; for kvinden er bestemt til at føde og opdrage
børn og er mange slags fare underkastet; derfor skal man
omgås med dem med fornuft og venlighed. – Hidtil er den
ene del af denne tekst udlagt, og den ene kunst, som Jakob
anvendte, beskrevet.
v40-43. Jakob skilte fårene fra. Han stillede dyrene med hovedet mod de stribede og de sorte af Labans dyr, og sådan skaffede han sig sine egne hjorde, som han ikke blandede med Labans dyr. Hver gang det var de kraftige dyr, der parrede sig,
satte Jakob grenene op i trugene for øjnene af dyrene, for at de
kunne parre sig foran grenene. Men når det var de svage dyr,
satte han dem ikke op. Sådan fik Laban de svage dyr og Jakob
de kraftige. Manden blev uhyre velstående; han fik småkvæg i
mængde, trælkvinder og trælle, kameler og æsler.

Den anden kunst, som Jakob brugte, var med hensyn til
fårenes løbetid, som indtræffer om våren og om høsten.
For Jakob brugte sin kunst ved det første løbetid, det er om
våren, når fårene er stærkest; da lagde han kæppene i renderne, for at de stærkeste lam skulle blive brogede, hvilke
tilhørte ham; men om høsten er fårene svagere, fordi de da
ikke har solvarmen som om våren. Derfor lagde han da
ikke kæppene ud, for at der efter naturens orden skulle fødes ensfarvede får, som tilhørte Laban. Men løbetiden om
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foråret er bedre af den grund, at den indtræffer, mens solen
endnu stiger højere, når varmen vender tilbage og alle urters og dyrs kraft forøges. Sådan bevirkede Jakob, at han
fik de bedste og stærkeste får, nemlig vårlammene; ligesom man kalder de lam, som fødes om efteråret, vinterlam.
Forresten var dette en kunstig list, ja næsten et kneb; og
dog overholdt Jakob også deri rimeligheden og kunne sådan passe måde dermed, at han ikke opvakte sin gerrige
svigerfars mistanke om, at han sådan blev bedraget ved
hans list. Ved løbetiden om høsten gjorde han ingen foranstaltninger, for at Laban også kunne beholde en del, og
for at han ikke skulle ganske udplyndres.
Sådan blev han snydt på en fin måde og kunne selv
ikke forstå, hvoraf det kom, at de tidlig fødte lam faldt brogede, mens de senfødte fulgte naturens sædvanlige orden.
Han tænkte vel, at det skete ved et tilfælde eller ved Guds
velsignelse; derfor forandrede han, som der siden står, aftalen ti gange; og havde han nogensinde før ladet sig
mærke med, at han var gerrig, så gav han nu atter et herligt, iøjnefaldende bevis på sin forbandede gerrighed. For
da han så, at vårlammene var bedre og stærkere, ophævede
han aftalen og valgte de brogede for sin part. Da nu Jakob
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derpå ikke hjalp naturen med sin kunst, kastede fårene ensfarvede lam, og atter tilfaldt de bedste Jakob. Sådan blev
Laban atter bedraget og forandrede for fjerde, for femte, ja
for tiende gang aftalen og Jakobs løn. O, hvilken forbandet
gerrighed, som enhver med rette skulle spytte på!
Men vore rabbinere udskælder og plager mig, fordi jeg
ikke rettelig skal have oversat teksten på vort sprog. For
de tilføjer endnu en tredje kunst af Jakob, deraf nemlig, at
der siges, at han lod skille lammene ad og skikkede deres
ansigter mod det brogede i Labans hjord osv. Dette udlægger de sådan, at han drev de spættede lam sammen i en
hjord og lod dem gå foran Labans fårehjord, for at de får,
som gik bagefter, ved at se på de brogede, der gik foran
dem, også skulle føde brogede lam.
Men dette er kommet fra de skændige og griske rabbinere, der dømmer om de hellige patriarker på samme
måde, som de selv er sindede, ret som om han ikke skulle
have ladet sig nøje med den kunst, som han havde brugt
før, men endnu dertil skulle have bragt de brogede får
foran den ensfarvede hjord, for at de skulle altid have dem
for øjne, så lammene skulle blive brogede ikke alene ved
de brogede kæppe, men også på grund af den brogede
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hjord, som lammene så på; men Moses taler kun om kæppene alene og mener ganske det modsatte, nemlig at Jakob
fraskilte den brogede hjord og anbragte den på et eget sted.
For han taler om lammene, som han skilte fra, ligesom
man også nu til dags plejer at anbringe lammene for sig
selv, når man driver de gamle får på græsgang. Og de to
hjorder, Labans og Jakobs, var skilt tre dagsrejser fra hinanden; derfor kunne de jo ikke være på samme sted.
Men ved denne kunst og list, skriver Moses, blev Jakob såre rig, eller, som der på hebraisk står: manden brød
frem; det er, han blev over al måde mægtig og rig. Og dette
synes mig at være den ligefremme, egentlige mening af
denne tekst, som er såre dunkel, hvilken mening også
stemmer overens med alle gammelkirkelige læreres opfattelse heraf og er taget af sammenligningen med det efterfølgende, som endnu mere bekræfter og stadfæster denne
mening; desuden giver denne mening sig også, når man
flittig betragter og overvejer alle omstændigheder.
Men der spørges, om denne Jakobs gerning også kan
undskyldes, at han sådan ligefrem bedrager sin svigerfar.
For det ser næsten ud som en havesyge, eller endnu mere
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som et tyveri eller et rov. For hvorfor lader han ikke naturen have sit sædvanlige løb både om våren og om høsten?
Svar: af det, som ovenfor blev sagt, og af det efterfølgende
kan man uddrage mange slags hæderlige undskyldninger.
For det første undskyldes han efter menneskelig ret, som
tillader dem, der tjener gerrige og uretfærdige herrer, når
deres herrer ikke giver dem nogen løn, men blot røver og
plyndrer fra dem og tilriver sig, hvad der tilkommer dem,
da atter at tage sig selv til rette og tage, hvad der tilkommer
dem som løn, dog på sømmelig vis, sådan at det ikke sker
til herrens skade.
Sådan røvede Israels børn fra egypterne og tog rovet
som sin løn, fordi de på urimelig vis havde måttet tjene
egypterne, uden at disse havde givet dem nogen løn, 2 Mos
12, 35. På samme måde havde Jakob også måttet tjene i
hele fjorten år, og var blevet plaget med megen jammer og
besværlighed, og var dog derhos blevet berøvet sin tilbørlige løn. Derfor tilkom det ham med rette, som han røvede
og bemægtigede sig, selv uden sin herres vidende og vilje.
Dette er ét svar.
For det andet: skønt det var en list og et bedrageri, så
gjorde dog Jakob det på guddommelig befaling; for der
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åbenbarede sig for ham en engel, der lærte ham denne
magi, som er naturlig og tilbørlig. Sådan havde Jakob lært
den enten af englen eller af de hellige fædre, som havde
stor erfaring og indsigt i sådanne ting. Men når nu Gud
byder de hellige og troende mænd at gøre noget, det er
uden tvivl helligt og vel gjort.
For det tredje siger han sidenhen i 1 Mos 31, 42. (for
dette kapitel kan ikke forstås uden det efterfølgende): Gud
har set min elendighed og mine hænders møje; da få vi at
høre, hvad for en angst og nød der drev ham til at forsøge
dette bedrageri; du krævede af min hånd, siger han, det,
som enten var stjålet om dagen eller stjålet om natten; hvis
ikke min faders Gud, Abrahams Gud og Isaks rædsel
havde været med mig, sandelig, du havde nu ladet mig fare
tomhændet. Den gode, fromme og tro Jakob havde slet intet håb om at samle og opspare sig nogen ejendom på
grund af sin svigerfars umættelige griskhed. Dette var sandelig ikke nogen ringe jammer, hvorved han blev foranlediget til dette rov, især da den guddommelige befaling
kom dertil, hvori der blev befalet ham at gøre dette. Laban
har haft større nytte af dig, sagde vel englen, end du kan
berøve ham; derfor kan du med rette bruge kunst og list
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for dog at få noget af ham, ikke som røvet, men som indrømmet og givet dig af Gud selv. Sådan undskyldes Jakob
efter menneskelig og guddommelig ret, dernæst også ved
den yderste nød.
Men dette eksempel skal ikke enhver efterfølge, medmindre han er i samme tilfælde. For ellers ser øjenskalkene
alene hen til sagen selv og lader omstændighederne fare
og vil frækt anføre det som eksempel for andet røveri. Men
du skal ingenlunde følge dette eksempel, medmindre du i
alt er Jakob lig og drives dertil af alle omstændigheder i
det samme tilfælde. For han forøgede sin svigerfars ejendom og gods og tjente med såre stort besvær den gerrige
og griske Laban, der ikke engang gav ham nok af brød;
han måtte våge, måtte lide sult, tørst, hede og frost dag og
nat; fik ingen løn eller erstatning derfor; ja, Laban tænkte
endog på at berøve ham den løn, som de havde aftalt med
hinanden, al den stund han forbeholder sig magt til at forandre kontrakten, så ofte han vil. Disse omstændigheder
må man flittig betragte og overveje; da vil man ikke kunne
beskylde Jakob for griskhed, og heller ikke vil da nogen
let få lyst til at følge dette eksempel. For det er et eksempel
og en gerning, som går an for en stor helt, sådanne som
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man finder flere af blandt patriarkerne. Men om sådanne
særlige gerninger af de store helte har vi talt ovenfor. Undertiden retter de store, ridderlige helte sig efter de almindelige regler, undertiden ikke; men Jakob synder her ikke
mod reglen; for den naturlige og borgerlige ret kommer
ham til hjælp, og Kristus siger i Matt 10, 10: en arbejder
er sin føde værd.
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Enogtredivte kapitel
v1. Jakob hørte Labans sønner sige: »Jakob har taget alt det,
vores far ejede, og af det har han skabt sig hele denne rigdom.«

Hidtil har Moses fortalt, hvad der skete i de seks år efter
Josefs fødsel. For fra den tid af tænkte Jakob på, hvordan
han skulle forestå og ernære sin egen familie, som han
ikke havde kunnet forsørge i de forrige fjorten år. Men efter at han havde fået så mange børn, tænkte han næsten alt
for sent på sin egen husholdning. Men ligesom han i de
fjorten år med stor tålmodighed bar mange hårde besværligheder under en sådan gerrig herre, sådan erhvervede
han nu i disse seks år ved Herrens underfulde kraft og velsignelse en ikke ringe ejendom. Og det går nu ikke af uden
misundelse. For han kunne ikke skjule sin ejendom for sin
svigerfar og hans sønner. Da nu derfor de seks år er forbi,
bereder han sig til atter at drage tilbage til sit fædreland;
dog har han ingen særlig hast dermed, og måske ville han
være forblevet der endnu længere, hvis ikke Guds kald var
kommet dertil.
Men til den store jammer og elendighed, som han i så
mange år måtte lide i Labans hus, kommer nu ovenikøbet
den ulykke, at Labans sønner hader og misunder ham og
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offentlig tør anklage ham for at have røvet og tilvendt sig
al deres faders ejendom. For så siger Moses: han hørte Labans sønners ord, som sagde. Han så vel også, at Labans
åsyn forandredes, og at han så surt og uvenlig ud. Alt dette
forstod han var tegn på et gemyt, som var blevet koldt og
fjendtligt imod ham.
Så hør nu den store bespottelse af Labans sønner, der
drister sig til at kaste Jakob den ejendom i næsen, som dog
var hans løn for den lange, tunge tjeneste, som han havde
ydet Laban – da må du vel sige, at hele hin ugudelige verden til hobe er druknet i gerrighed. Derfor siger Sirak, at
der intet værre er på jorden, end en gerrig. Og en hedensk
skribent, Mimus Publicanus, har også herlig og godt sagt:
et gerrigt menneske gør aldrig noget godt, undtagen når
han dør. For heri stemmer alverden og alle folks endrægtige tale overens, at de har forbandet og fordømt gnierne.
4. For afguderiet og alt ugudeligt væsen er dem indplantet
i hjertet, ikke alene mod fremmede mennesker, der ikke er
deres pårørende på nogen måde, men også mod deres egne
slægtninge og familie, som man ser her på Laban, der opfører sig over al måde skammelig mod sine døtre, børnebørn og sin egen svigersøn. Hvad værre og grueligere kan
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man vel tænke sig, som mere fortjente at forbandes, end et
sådant menneske, der ikke under sine kødelige døtre eller
sin hustru et stykke brød? Hvad skulle han vel gøre for en
ubekendt eller en, som slet ikke var beslægtet med ham?
Derfor kan en gerrig ikke tage sig noget nyttigere og bedre
til end at dø. For i levende live gavner han hverken Gud
eller mennesker, ja ikke engang sig selv; han kan ikke andet end synde mod Gud, mod mennesker og mod sig selv.
For han gør ikke engang sit eget legeme noget til gode.
Sådan bruger nu Labans sønner sådanne ord, der er tilstrækkelige og eftertrykkelige nok, for dermed at lægge
sin misundelse for dagen. Jakob, siger de, har taget alt,
hvad der var vor faders. Lyv dig til døde! Det er en falsk
anklage, som de overdriver over al måde. O vi stakkels
børn, siger de, nu er det ganske ude med os; hvoraf skal vi
nu herefter leve og ernære os? Denne har taget alt, hvad
vor fader ejede; han vil ganske udsuge os og ganske tilrane
sig og fortære alt. På denne måde afmaler Moses Laban og
hans børn, nemlig at de ganske lignede sin fader; som man
siger: æblet falder ikke langt fra stammen. Han har taget
alt, siger de. Og dog har Jakob tjent i fjorten år og slet ikke
fået nogen løn, foruden føde og klæder, og det var også
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knapt nok; alt andet kom Laban til gode; ja. Laban ville
aldrig være kommet til sådan rigdom, hvis ikke Jakob var
kommet til ham i hans hus, som Jakob sagde ovenfor (kap.
30, v. 30.). Dernæst har han aldrig nogensinde frataget
ham noget, men har med stor flid adskilt den store ensfarvede hjord fra sin brogede lammeflok, der var meget mindre, og har med nød og næppe fået den samlet ved sin
kunst og efter Guds indskydelse. Og ikke desto mindre tiltog imidlertid også Labans øvrige hjord, som også ellers
var stor nok. Jakob fraskilte alene sit arbejdes frugt, og
deraf opsparede han denne ejendom, som dog var ringe,
når man ville sammenligne den med Labans store gods.
Sådan kan vi nu af disse Labans sønners ord slutte os
til, hvad slags natur og gemyt der er i gniere. For de ser
ikke hen til, hvad de selv ejer og har under hænder, til sine
egne rige indtægter, men tænker kun på, at Jakob også har
fået nogle få får af deres hjord; hvilken hjord han dog så
mange år igennem har formeret med så stor flid, mens han
kun har forlangt en ringe del af hjorden til løn for sit arbejde; det ser de hen til, og det med stor sorg og misundelse. Hvordan skulle da Laban give ham noget mere dertil, da han dog misunder ham endog dette, og kun med nød
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og næppe giver ham, hvad der dog tilkom ham som hans
tjener med al ret og i kraft af den kontrakt, som de højtidelig havde oprettet med hinanden? Ja, en sådan skændig,
giftig ting er gerrigheden, der ikke lader sig nøje med, om
den alene fik sluge alt, men desuden også begærer, at alle
andre skal lide trang, sult og omkomme i fattigdom og
skændsel; den kan ikke blive mæt, om den så end uden
nogen forhindring nyder alle sine indtægter og skatte,
medmindre den ser, at de andre slet intet har.
Men misundelsen er en såre retfærdig straf for gerrigheden. For mens gnieren vil, at andre folk skal lide mangel, bruger han heller ikke selv sin egen ejendom, som
Hieronymus vidner i det ord i sin fortale til bibelen: en
gerrig mangler lige så vel hvad han har, som hvad han ikke
har. Sådan lever en fattig mand bedre af sit daglige brød,
end den gerrige af alle sine skatte. Jeg har selv på universitetet i Erfurt set en magister, der var meget rig, men en
så gerrig knark, at han i et helt år ikke ville have drukket
et glas vin for sin helbreds skyld. Hvad er nu elendigere
hos et menneske, end at han i sådan rigdom endnu skal lide
tørst, sult og mangel, og endnu dertil plages med sådan
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begærlighed, at han ønsker, at alle andre skulle være fattige, og ilde bekymrer sig og sukker, når han ser en anden,
der kun har en daler i eje. Se nu her, om ikke gerrigheden
er et sådant utyske, der er afskyeligere end alle andre utysker?
Og denne gerrighed og misundelse hos Labans børn
overgår alle andre eksempler. For Jakob, den gode,
fromme mand, har nu med stort arbejde, med jammer og
elendighed tjent så længe og med sin sure sved ernæret
hustru og barn, og formeret, ikke sin egen ejendom, men
Labans hus og hjord; og dog må han finde sig i at høre, at
han sådan bespottes og falskelig anklages, at de siger om
ham: han har taget alt, hvad vor fader ejede. Dette eksempel og Labans navn fortjente sandelig, at man gjorde et
ordsprog deraf, ligesom Euklions navn er blevet til et ordsprog til at betegne en stor, umættelig gerrighed. For hvor
meget var vel det, som Jakob ved sin list nu havde erhvervet sig i disse seks år? Han havde sandelig vel fortjent at
få meget mere. Men hvad kunne vi vel tro Laban ville have
givet sin svigersøn for denne tro og lange tjeneste, hvis
ikke denne kontrakt var blevet oprettet mellem dem? Han
ville netop have givet ham det, som Jakob sidenhen siger:

930

du havde ladet mig fare tomhændet; eller han havde bestandig måttet forblive tjener, af hvis arbejde og elendighed Laban kunne have haft nytte og fordel som før.
For vi ser, hvordan Labans gab er opladt efter dette
Jakobs gods, og hvor fjendtlig hans sønner fremhæver og
overdriver det. Som om de ville sige: hvad ville Jakob
have, hvis han var uden vor faders gods? Han ville da være
en stakkels tigger og fremmed. Men hvorfor siger de ikke
heller: hvad ville vor fader have haft, hvis ikke Jakob var
kommet hid til os? For hvad Laban ejede før, sagde jo Jakob ovenfor (kap. 30, v. 30.): det var lidt, som du havde,
før jeg kom. Hans datter Rakel røgtede kvæget og den lille
hjord; han behøvede ingen hyrde dertil, fordi hjorden var
så ringe. Men de vender det om og spørger: hvad bragte
Jakob med sig, da han kom til os? Han kom tomhændet,
nøgen og blot herhen; så kan han nu drage herfra på
samme måde. Ja hvordan skulle han da vente nogen løn
for sin trofaste tjeneste, som han nu i tyve år har ydet dette
hus? Ej, han har slet intet fortjent, sagde de vel; for han er
en livegen træl, men vi er fribårne og børn i huset; lad os
derfor bruge den ejendom, som Jakob har erhvervet, og
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jage ham bort fattig og trængende; eller også kan han bestandig være vor træl, men uden løn. For de mente, at de
kunne kræve denne tjeneste med rette af ham, og at han
også var skyldig til at yde dem den, og at han ikke med
nogen ret kunne tænke på løn. Ja, de mente, at det ikke
engang sømmede sig for en tjener at eje så meget.
For derfor bruger de et særligt ord, på hebraisk kabad,
hvilket egentlig betyder at være tung. Men i figurlig forstand betyder det også ære. Det samme ord bruges ovenfor
i kap. 13, 1: Abram drog op fra Egypten, og var meget rig
på kvæg, på sølv og på guld. Det samme ord bruges også,
når man siger: landet besværes med dyrtid, pest osv.; ligeledes: Faraos hjerte blev tungt. Derved betegnes, at der
findes en mængde af en bestemt ting. Derefter anvendes
det også om ære; for når man har guld og gods og fuldt op
af alt, da bringer dette ære og stor pragt. Sådan taler nu
Labans børn i misundelse og siger: han har af vort gods
fået al denne tyngde til veje, det er disse herlige ejendomme. De vil ikke sige: han har fået sit arbejdes frugt, en
arv, ejendom eller gods; men de siger med spot og misundelse: kabad. Som om de ville sige: han kom til os som en
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fattig tigger; men her i vort hus har han nu samlet såre meget gods.
Dette må man af den grund læse omhyggelig, fordi det
lader til, at Den Hellige Skrift i dette eksempel har villet
give en ret egentlig beskrivelse af gerrigheden, at nemlig
gerrighed er en verden og et indbegreb af al synd og skam,
og at en gnier er et sådant menneske, som hverken under
Gud eller sig selv noget godt; for hvad der ikke tjener ham
selv til gavn, det kan han forstørre på en hadsk måde, og
det gør ham ondt, at han ikke kan nyde det. Hvad man derfor siger om et utaknemligt menneske: når du kalder en et
utaknemligt menneske, så har du dermed beskyldt ham for
al synd og skam – det skulle man meget mere med rette
sige om et gerrigt menneske. For utaknemligheden er en
sådan synd, hvorved man undlader at gøre, hvad man er
skyldig (en undladelsessynd); gerrigheden derimod er en
synd, hvorved man gør, hvad man ikke skulle gøre (en
handlingssynd). Den er en sådan synd, hvorved man gør
sig skyldig i gruelig vold. Derfor overgår denne synd langt
de andre, fordi den tilføjer hele samfundet og hvert enkelt
menneske stor skade.
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v2. Jakob kunne også se på Laban, at han ikke var stemt mod
ham som tidligere.

Den første grund, hvorfor Jakob forlod Labans hus, er den,
at Labans børn beklager sig over ham og falskelig beskylder ham. Den anden grund er, at han ser, at Labans ansigt
var forandret mod ham. For faderen bar den samme misundelse mod ham og var ligeså grisk som sønnerne; han
kan ikke uden stor misundelse og sorg se på sin svigersøns
ejendom. Han ser ikke, at han selv først er blevet rig ved
Jakobs velgerning, og at han i stedet for den ene datter nu
trængte mange hyrder til sin store hjord; men at hans svigersøn og hans døtre har ét eller to får, lam eller geder, det
ser han godt, og det gør ham ondt; han er ikke glad derover, sådan som han forhen var, da han alene voksede og
tog til, og da Jakob slet ikke sørgede for sit eget gods.
Men da herren blev uvillig og vred, da satte også børnene og den øvrige familie det samme ansigt op mod ham
og så også surt til Jakob. Og disse lurede også med misundelse og had på sine søstre, Lea og Rakel, om de ville røre
bare med sin lille finger ved noget, som hørte Laban til.
Ofte opdigtede de falske beskyldninger og hånsord mod
den stakkels Jakob, som var forhadt hos husfaren; sådan
var alt i huset imod ham, ærgrede og plagede ham. Og
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dette had og misundelse varede ikke blot en måned eller
to, men sandheden er, at det begyndte straks i det andet
eller tredje år, straks da Jakob begyndte at tage til og blive
rig.
Men hvad sørgeligere og elendigere kan nu overgå et
menneske, end når han skal leve i et sådant hus, hvor husfaren, børnene, tjenerne og pigerne ser surt, skænder og
smælder? Og dog holdt Jakob det ud i seks år. Men til slut
tænkte han: det er nu på tide, at jeg forlader dette hus, da
de seks år er forbi, i hvilke jeg har været besværet med
såre stort had og mange bitre, falske anklager. Dog iler han
ikke; han ville ikke endda have rejst; men så fik han en
guddommelig befaling til, atter at drage tilbage til sit fædreland.
v3. Herren sagde til ham: »Vend tilbage til dine fædres land og
til din slægt; jeg vil være med dig.«

Af denne tekst kan man se, hvor megen besværlighed og
trængsel Jakob led, al den stund det er fornødent, at Herren
må se til ham og udfri ham af denne angst og jammer. For
Gud taler aldrig uden grund og forelægger ikke sit ord for
de trygge hjerter og dem, som er uden anfægtelse, men
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dem, som trænger dertil, som lider nød, arbejder og er besværede, som ligger i svær kamp mod kødet og mod alt,
hvad man ser, det er, mod alt, som efter menneskelig sans
og fornuft strider mod troen, Hebr 11, for at de bedrøvede
hjerter skal holde sig til det guddommelige ords eneste
trøst og derved også opretholdes. Visdommen findes ikke i
de levendes land, siger Job i 28, 13. For det er et ord om
kors og fortvivlelse. Derfor tilhører det kun dem, som er
plagede, dødede og foragtede, som fortvivler og er besværede, sådan som Jakob var i sin landflygtighed hos sin
uretfærdige og gerrige svoger, der ikke ville give ham noget, men prøvede på at fratage ham alt, ganske at slå og
udplyndre ham; hvis børn også voldte ham megen pine og
plage og alle kun tænkte på at beholde ham som tjener bestandig, så han skulle være deres livegne træl, og de kunne
blive rige ved hans sved, møje og arbejde.
I denne angst taler Herren med ham, da han ikke længere har andet at holde sig til end troen og bønnen; da han
plages og hades af alle mennesker, tager Herren sig af ham
og bestyrker ham i hans forehavende at drage bort, og byder ham at forlade den familie og det hus, der så bitterlig
hadede ham og hans hustruer, og sørge for sit eget hus.
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Med disse ord viser og bevidner Gud, at hele patriarken
Jakobs liv og alle hans gerninger tækkes ham vel.
Derfor må man omhyggelig mærke denne tekst. For
Den Hellige Skrift prædiker ikke alene om store, høje undergerninger, men vidner også, at Gud bærer omsorg også
for de ringe ting og sager, som angå det huslige liv, hvilket
ligesom er et af de største underværker og tegn på en særlig Guds nåde og gunst. Denne trøst gentages her og også
ellers ofte i Den Hellige Skrift og skal fremdeles ofte indprentes; for den, der tror som Jakob, skal være vis på, at
Gud bærer omsorg for alle hans tanker og alle hans fodtrin,
ja som om Gud ikke havde andet at bestille end at beskytte
og styre ham. For Moses nævner her intet om Egyptens
eller Babels riger, heller ikke om den ganske verden; han
fortæller kun, hvordan Jakob blev plaget og anfægtet, og
hvordan han beredte sig til atter at drage tilbage til sit fædreland. Derfor behøver vi ikke at ængste og bekymre os
om, på hvad måde verdens riger og stater regeres, men skal
takke Gud for, at vi véd, at han sørger så omhyggelig for
os, at han endog véd alt, som vi gør, lider og tænker.
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Men det må alle mennesker hver for sig være visse på,
at de er Guds folk eller kirkens lemmer. Denne tro er fremfor alle ting fornøden, der kan gøre denne slutning: alt
Guds folk er velsignet, helligt, Gud tækkeligt og velbehageligt, så det ikke kan rives ud af Guds hånd; men vi er
Guds folk; deraf følger visselig, at Gud sørger for os.
Oversætningen, som man kalder det, er fuldkommet vis og
sand. For endog de helliges blod og død er kostelig for
Gud, og alt, hvad de gør og lider, behager Gud vel. Ja,
hvad endnu mere er, endog deres fejl og synder er tildækkede og forladte, som Sl 32, 1 vidner.
Men om undersætningen må der endnu spørges. For
muslimerne, paven og jøderne roser sig også af at være
Guds folk og ham tækkelige og velbehagelige. Derfor må
man passe på at være vis i denne undersætning, nemlig på,
at vi er Guds folk, at vi hører med til Guds folk og hjord
under den eneste hyrde Kristus. Kan du slutte det med fuld
vished, så er du allerede salig. Derfor vær trøstig, frygt
ikke og bliv ikke forskrækket, om end al verden skulle briste og synke sammen, da du jo er vis på, at du er under den
hyrde, som er himlens og jordens herre.

938

Men det falder vanskeligt, endog for de gudfrygtige og
Kristi får selv, at bifalde denne sætning. For man må
stedse ligge i kamp mod tvivl og vantro; en sådan stor og
vanskelig ting er troen. Men muslimerne, jøderne og papisterne føler ikke denne kamp; de strider heller ikke, men
vil være ganske sikre i sin sag og prale med al tryghed af,
at de uden nogen tvivl er Guds folk. Derfor trænger de
gudfrygtige til at trøstes, for at de kan tro denne sætning,
at de visselig er Guds folk. Da slår heller ikke det andet
fejl. For Helligånden vidner ved dette og mange flere andre eksempler, at Guds folk er ham velbehageligt, selv i
de ringeste og simpleste ting og gerninger. For da udretter
han selv alt gennem dig; han malker køerne gennem dig
og udretter de allerringeste tjenergerninger gennem dig, og
alt, hvad du gør, er ham lige velbehageligt, både det største
og det mindste.
Men med hvilke beviser skal man bevise denne undersætning? Hvordan kan jeg med vished vide, at jeg hører
med iblandt Guds folk? Før Kristi fødsel havde fædrene
forjættelsen, Guds ord og stemme; dertil havde de også
omskærelsens tegn. Vi har nu nøglerne, dåben, Herrens
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nadver og evangeliets forjættelser. Deraf skal du tage beviser og grunde, hvorved du kan blive vis på, at du er en
kristen og døbt, og at du lever i en hellig og gudelig stand;
se til, at du ikke spotter ordet, men elsker det og tjener Gud
i en eller anden hæderlig stand. Når det sådan er indprentet
dit hjerte og står fast i det, så skal du, om du end må
kæmpe mod tvivlen, alligevel deraf slutte, at du er den,
hvis samtlige gerninger behager Gud vel, og at han også
bærer omsorg derfor. Derfor skal du tænke sådan: jeg vil
følge mit kald, jeg vil med Jakob gøre tjenergerninger,
herregerninger eller børnegerninger; for jeg véd, at alt
dette af Gud, vor herre, holdes for hæderligt og dyrebart.
Dette må man stedse gentage på grund af den bestandige kamp, som man må føre mod tvivlen. For vore sanser
og vor fornuft stiller sagen sig ganske anderledes, end ordet og den guddommelige trøst lyder. Kødet føler noget
ganske andet, sådan at de gudfrygtige synes, at alt går bagvendt til, al den stund de ugudelige har stor lykke, mens
de er bedrøvede og elendige. Sådan henhører troen til de
ting, som man ikke ser, før forjættelsens sandhed viser sig
ved udfaldet. Og af den grund taler Herren atter med Jakob, ikke alene for at trøste ham, men også for at styrke og
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hjælpe ham i den kamp, som han uden tvivl hårdt kæmpede.
Men man må omhyggelig lægge mærke til, hvad Herren taler med Jakob. Vend tilbage, siger han, til dine fædres land. Som om han ville sige: du har lidt længe og nok
hos den gerrige skælm, der næsten ganske har udplyndret
og flået dig. Derfor drag nu hjem og bliv en husfar i dit
fædreland. Dette er Guds røst, hvormed han trøster og oprejser Jakob. Men da han har fået denne trøst, fatter han
mod og tør nu gøre, hvad han ellers aldrig havde turdet.
Nu er han så dristig, at han hemmelig, uden sin svigerfars
og hans sønners vidende, trøstig tør forlade hans hus med
hustruer og børn og alt, hvad han har.
Da ordet byder ham at gøre dette, er han ikke bange,
men drager afsted i Herrens navn. For dette er Guds ord,
der udfrier Jakob fra hans angst og forjætter ham, at han
herefter vil beskærme ham. Vend tilbage, siger Herren til
ham, til dine fædres land med alt, som du har. Ja, men Laban vil forfølge mig, havde Jakob kunnet sige, og vil atter
trække mig tilbage i trældommen; for han er stærk og
mægtig, har mange venner og slægtninge; jeg vil ikke
kunne komme bort i hemmelighed eller uskadt. Sådan gik
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det også, da Laban forfulgte ham som en rømningsmand
og tyv og truer med at dræbe ham. Derfor siger nu Herren:
jeg vil være med dig; om så end alle djævle var med Laban
imod dig, så vil jeg dog være med dig; lad ham kun
komme.
Det er sandelig meget, at Jakob kunne tro dette ord.
Men han var vel øvet i troen og prøvet ved mange anfægtelser, og dog havde også han sin svaghed. Sådan er også
de andre fædre undertiden blevet trætte ved så megen anfægtelse og kamp; men de har stedse på ny fattet mod og
er blevet styrkede, og denne omveksling har altid vedvaret
med dem, at de snart har været anfægtede, snart igen er
blevet trøstede.
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v4-9. Så sendte Jakob bud efter Rakel og Lea og bad dem
komme ud på marken til småkvæget, og han sagde til dem: »Jeg
kan se på jeres far, at han ikke er stemt mod mig som tidligere.
Men min fars Gud har været med mig. I ved selv, at jeg har
tjent jeres far af al min kraft, skønt han har bedraget mig og
ændret min løn ti gange. Men Gud har ikke givet ham lov til at
skade mig. Når han sagde, at jeg skulle få de spættede dyr i løn,
så fik alle dyrene spættet afkom; og når han sagde, at jeg skulle
få de stribede dyr i løn, så fik alle dyrene stribet afkom. Sådan
tog Gud hjorden fra jeres far og gav den til mig.

Jeg undres på, hvad grunden vel har været til, at Jakob ikke
rådslog med sine hustruer i huset eller i teltet; for han var
jo svigersønnen og døtrenes mand; derfor kunne han undertiden tale i huset med tjenerne og sine hustruer og meddele dem sine tanker. Måske have Laban og hans sønner
forbudt ham huset, så han ikke turde gå ind i teltet til sine
hustruer; derfor måtte han kalde dem til sig på marken,
hvor han passede sine og sin svigerfars hjorder. Og Laban
har uden tvivl været mistænkelig, derfor har han ikke
gerne set, at Jakob talte med sine hustruer, fordi han ikke
skulle føre dem bort fra huset. Dette være nu hermed, som
det vil, så lader det til, at Moses derved har villet antyde,
at Laban havde et ondt, mistænksomt hjerte.
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Men hvad var dog det for en stor ondskab, at han straks
ophæver kontrakten, da han ser, at Jakobs ejendom forøges en smule? Hvad må vi da ikke mene, at han i de forrige fjorten år har røvet og ranet til sig, da han nu så ondskabsfuldt og med vold ophæver og forandrer kontrakten?
Dette fortæller Helligånden sådan med flid for derved at
fremhæve Labans ondskab og gerrighed. For han forandrede den aftale, som de havde gjort med hinanden, når og
så ofte som det behagede ham. Når han så, at hjordene fik
brogede lam, sagde han, når lammene var vokset til: jeg
vil, at herefter de brogede skal falde mig til. Og atter, når
han så, at der fødtes ensfarvede, fordi Jakob ikke havde
udlagt sine kæppe, valgte han de hvide eller sorte får. Sådan snød han Jakobs kunst og bedrog ham hvert år, ja vel
hvert halve år, siden han på seks år forandrede Jakobs løn
ti gange. I det første år overholdt han kontrakten; men i de
andre fem år forandrede han den ti gange.
Dette var såre urimeligt. Derfor tænkte Jakob: hvad
skal du gøre med dette menneske? Her kan jeg intet udrette; derfor vil jeg drage bort og forlade denne ugudelige
mand. Og dette er et eksempel på en herlig tro og stor tålmodighed hos Jakob, der kunne tåle og finde sig i dette.
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Han havde ikke udrettet det mindste, hverken ved kontrakten med sin svigerfarer eller ved den kunst, som han
brugte, da Laban så ofte efter sit hoved forandrede aftalen,
hvis ikke Guds velsignelse var kommet dertil, som han
selv siger: Gud har ikke tilstedt ham at gøre mig ondt; Gud
har frelst mig og formeret min hjord; ja, han har borttaget
jeres faders kvæg og givet mig.
Dette ord: han har borttaget, er såre eftertrykkeligt.
Han siger ikke blot: Gud har ladet mig få det; men: Gud
har borttaget det. Det samme ord bruges i Sl 142, 7: fri
mig fra dem, som forfølger mig. Sådan mener Jakob også
her: Gud har friet mig og hjulpet mig. Og Helligånden vil
derved give at forstå, at disse ejendomme med al ret tilkom
Jakob og hans hustruer, idet de var givet dem ved Guds
velsignelse og erhvervet ved deres arbejde. For han havde
tjent ham i fjorten år, og var i disse seks år blevet bedraget
ti gange. Derfor siger Den Hellige Skrift, at dette med vold
er revet af Laban, fordi det tilkom Jakob og hans familie.
Gud har med magt måttet lægge sig imellem, mener han;
min kunst og list, som var vist mig og tilladt mig af Gud,
ville ikke have hjulpet noget, hvis ikke Gud med særlig
kraft og magt havde reddet og befriet jeres faders gods,
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ligesom man løser en fange; hvilket gods han i forvejen
havde røvet fra os. Alt dette, som han havde, var vort, og
hvad vi nu har, det har jeg ikke erhvervet med min kunst
eller duelighed, men vi har fået det ved Guds kraft og
magt. For Gud har med magt taget det ud af næven på
denne morder og skælm. Det har Moses villet antyde ved
det hebraiske ord jazzel, nemlig at Herren velsignede Jakob på den måde, at han fratog Laban hans gods. For sådan
er Herrens hånd med hans troende, for at han kan beskytte
og fri dem fra de ugudeliges bedrageri og ondskab.
v10-13. Ved den tid dyrene parrede sig, så jeg i drømme, at
hannerne, der sprang på hunnerne, var stribede og spættede og
blakkede. I drømmen sagde Guds engel til mig: Jakob! Jeg svarede ja, og han sagde: Løft dine øjne og se, hvordan alle hannerne, der springer på hunnerne, er stribede, spættede og blakkede. Jeg har set alt, hvad Laban har gjort mod dig. Jeg er
Betels Gud, dér hvor du salvede en stenstøtte og aflagde løfte
til mig. Forlad nu dette land, og vend tilbage til dit fædreland.«

Disse ord er talt i den talefigur, som kaldes synekdoche.
Og fordi Moses taler så kortfattet, synes ordene at gå ud
på, at Jakob i drømme ikke så andet, end de ensfarvede
bukke springer på kvæget. Derfor må man ikke forstå teksten collective, men distributive, sådan at han i den ene
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løbetid så bukkene springe på de ensfarvede, og atter i den
anden løbetid på de brogede, og man må forstå delen om
det hele. For han mener alle bukkene, både blandt fårene
og gederne; når han sagde: du skal denne gang have
akuddim, det er de brogede, så kastede lammene akuddim,
det er brogede lam, og sådan også af de andre arter. For
det er det samme, som han sagde ovenfor (v. 8.): når han
så sagde: de brogede skal være din løn, da fødte alt kvæget
brogede; men når han gav mig de sorte eller hvide lam, så
bar hjorden også sorte eller hvide. Sådan vil han derved
vise, at Gud var med ham, hjalp ham og på underfuld måde
forhindrede Labans bedrageri og list.
Men det lader til, at Moses her vil anføre et andet bevis
for Labans gerrighed, nemlig at denne griske Nabal ligesom for en særlig fordels skyld og ikke efter kontrakten
tilrev sig alle ensfarvede lam og geder, i hvilken løbetid de
så end var født, og derefter kun overlod Jakob én art af de
brogede lam. Fødtes der i den ene løbetid mange brogede,
som han før havde givet sin svigersøn, så beholdt han i den
næste løbetid de brogede for sig, når han så, at hjordene
fødte mange af dem. Sådan foretog han bestandig omvekslinger og forandringer, og i enhver løbetid, når hjordene
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havde båret, overlod han ham kun ét slags af de brogede,
alle de andre beholdt han selv. Derfor tiltrængtes der en
særlig Guds kraft for på nogen måde at forhindre Labans
store gerrighed, der var så stor, at den endog overgår alle
muslimernes røverier.
Men sådan trøstede Gud mig, siger Jakob, at han
sendte sin engel, som skulle styrke mig i min svære kamp,
da jeg var bekymret på grund af min svigerfars store ondskab, og sige til mig: Laban bedrager dig og gør dig uret,
idet han ikke overlader dig andet end de spraglede lam;
men Herren har velsignet dig, så alle lam i hele hjorden er
blevet spraglede. Ligeledes sagde han til mig i det andet
år, at de spættede lam skulle tilfalde mig; da trøstede Herren mig atter og sagde til mig: hele hjorten skal nu bære
spættede, for at den ene art, som Laban alene lader dig beholde, i antal og mængde skal overgå de andre. Ja, hvad
endnu mere er, hele hjorden skal kun være sådanne lam
som den ene art af de brogede, som han har givet dig.
Og havde ikke Gud på denne måde hjulpet Jakob og
forbedret hans kår, så havde Laban slet ikke ladet ham beholde noget. For det er jo en stor vold og imod al rimelighed, at han kun har tilladt ham at tage én art af den hele
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hjord, tværtimod den kontrakt, som de havde oprettet med
hinanden. Derfor afmales Laban atter her som en gruelig,
forbandet røver og voldsmand mod sine døtre, børnebørn
og svigersøn.
Det hebraiske ord beruddim har vi endnu ikke haft
ovenfor; det kommer af ordet barad, der betyder hagl. Af
denne ordets oprindelse kan dets betydning let skønnes.
For ligesom ordet nekuddim betyder sådant kvæg, som har
én eller to flækker, sådan betyder beruddim de får, der ligesom er overhaglede med mange små pletter. Sådan beskriver Virgil gedekiddene med små hvide pletter, når han
siger: capreoli sparsis etiam nunc pellibus albi. Det samme
ord står også i Zak 6, 2, i synet af de fire vogne; for den
første vogn var røde heste, fuxer, for den anden vogn sorte
heste, og for den tredje vogn hvide heste, på hebraisk lebanim, og for den fjerde vogn haglede, stærke heste, på
hebraisk beruddim. I kap. 1, 8 står på hebraisk et andet ord,
serakim, af ordet soreka, der er navnet på den allerbedste
vinstok; serukkim betyder røde eller kastaniebrune heste,
på latin spadices, af samme farve som druerne på ranken.
Beruddim betyder æblegrå skimler; for på deres lænder ser
man sådanne pletter, der ser ud som æbler af formen.

949

v14-16. Rakel og Lea svarede ham: »Vi har ikke længere lod
og del i vores fars hus. Har han ikke regnet os for fremmede?
Han har jo solgt os, og han har brugt hele den sum, han fik for
os. Hele den rigdom, Gud har taget fra vores far, tilhører os og
vores børn. Gør blot alt, hvad Gud har sagt til dig.«

På Jakobs klage følger nu, hvordan også Rakel og Lea klagede. For det er gudeligt og ret, at en moder tager sig af
sine børn og forsørger dem. For efter Guds bud er dette en
husmors eller ægtehustrus gerning, at hun skal hjælpe
manden at ernære og opdrage børnene, at styre og forsørge
huset. Men disse to kvinder klager hel ynkelig over sin faders ondskab, hvilke kvinder nu allerede har tolv børn og
dog af sin gerrige og uretfærdige fader berøves alt, hvad
de tiltrængte til at ernære og underholde en sådan stor familie. Måske har han også ugerne og knapt givet dem brødet og mælken, idet han river til sig alt, hvad de havde erhvervet med sit arbejde, og de dog ingen anledning eller
lejlighed havde til at beklage sig over sin jammer og elendighed. For uden sin faders vidende og vilje have de slet
ikke turdet gøre eller sige noget.
Derfor sige de nu: har vi endnu del og arv i vor faders
hus? Som om de ville sige: hvad skulle vi gøre her? Vi har
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en stor familie, to tjenestepiger og tolv børn; men vor fader
sørger slet ikke for, hvordan disse kan forsørges. Han giver os ikke en skilling, han behandler os som fremmede,
der ingen del har i vor faders gods og arv.
Men dette synes at stride mod den ærbødighed, som
døtrene burde vise sin fader. For det er sandelig en hård og
bitter tale. Derpå må man svare sådan: kære, hvem tilkommer ejendommen og arven i huset? Er det ikke sandt, at
den tilkommer døtrene? Og om disse end ikke skulle få
hele arven, så måtte de dog kunne gøre sig håb om at få en
del deraf. Men nu behandler vor fader os sådan, siger disse
kvinder, at vi slet ikke har noget at håbe eller vente af ham;
jo længere vi forbliver her, desto hårdere betynges og plages vi med uafladeligt trællearbejde, som også af den
grund er så meget utåleligere, at han slet ikke giver os nogen løn derfor, men ovenikøbet tilraner sig og fortærer det
gods og de penge, som vi har erhvervet med vort arbejde.
Og han berøver os ikke alene vor retmæssige del og arv,
men han har solgt os, som om vi var trælle, og har aldeles
intet udstyr givet os; men han forlanger endnu dertil at fratage os det, som vi har opsparet; sådan plejer man jo ikke
engang at omgås med sine tjenestepiger og tjenere.
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Dette er sandelig ynkelige klager, og dog synes ordene
at være noget hårdere, end sømmeligt er for døtre imod sin
fader. De synes ikke at holde sine forældre i ære, idet de
udsiger sådanne gruelige, ugudelige ting om sin fader, der
næsten lyder som om han skulle have været en børnemorder. For i det fjerde bud har jo Gud befalet, at vi skal hædre
vore forældre i ord og gerninger. Men hvad grueligere kan
vel siges, end denne kvindernes klage: fader anser os ikke
for sine døtre; han elsker ikke sine egne kødelige børn, vil
heller ikke kendes ved dem; han har ingen naturlig tilbøjelighed for os, sådan som ellers forældre af naturen bærer
kærlighed til sine børn. Den kærlighed, som af naturen er
indplantet alle mennesker. Derpå forefalder der jo ofte eksempler i dette liv og i alle folkeslags historier; ja i 1 Kong
3, 16 fortælles der om en skøge, der kivedes for kong Salomo med en anden kvinde om et barn; der siges om
hende: hendes indvolde brændte over hendes søn; for hun
ville hellere miste sit livs frugt, end at se på, at man dræbte
hendes barn. Ja, sådan kærlighed er naturlig for alle mennesker, og endog indplantet i de ufornuftige dyr; jo vildere
og grummere disse er, desto heftigere og stærkere kærlighed bærer de til sine unger. Ulve, bjørne, løver og vildsvin
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kæmper med forfærdelig heftighed og vildhed for sine unger. Så kraftig er naturen hos dem.
Men er det nu ikke grueligt, at gerrigheden sådan skal
forandre, ikke et ufornuftigt dyr, men et menneske, der
dog har en ædel natur, at han ganske og aldeles glemmer
al naturlig kærlighed til sine børn? Og dette afskyelige
utyske, gerrigheden, kunne ikke drives videre hos Laban,
end når de gode fromme ægtehustruer, hans egne døtre,
klager over, at skønt de er hans kødelige børn, har han dog
ikke villet behandle dem som sine døtre. For derved vises
det, at gerrigheden ganske overvinder og fordriver forældrenes naturlige kærlighed til børnene. Og dette beviser de
klart derved, at de sige: han har solgt os og endogså aldeles fortæret vor værdi.
Dette er sandelig imod naturen. For det er jo dog naturligt, at en fader forsørger sine døtre, der er af det svage
kvindelige køn, med føde og klæder, og ikke alene det,
men med udstyr, arv og anden nødtørft. Ja, endog småfuglene og andre ufornuftige dyr følger deri naturen smukt efter, bygger reder, beskytter og ernærer sine unger. Det gør
ikke Laban; han behandler sine døtre som fremmede tjenestepiger, så de må klage over, at tjenerne har det bedre
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end de. For efter al ret, både guddommelig og menneskelig, sømmer det sig, at man giver en tjenestepige løn og
føde for hendes arbejde.
Os, siger de, giver man intet; vi behandles ikke engang
som tjenestepiger, men som ganske fremmede, ret som om
han ikke var vor fader og vi ikke var hans døtre. For hvad
retskaffen faderfølelse er der vel hos Laban? Han er et
bæst, et ufornuftigt dyr og et afskyeligt uhyre. Men hvordan kunne du hædre den som fader, der ikke vil være fader
og ikke værdiges at anse dig for sit barn, men har aflagt al
fornuft og faderlig kærlighed og bliver ganske til en tyran?
Men dette tyranni har de gode, fromme kvinder sådan
måttet tåle og udstå i hele tyve år. Jeg havde aldrig tænkt,
at et menneske ved at følge sin natur kunne komme til en
sådan gruelig afsindighed, hvis ikke Den Hellige Skrift her
bevidnede det. Han har solgt os, siger de; det er, han har
givet os til dig for dit arbejde og alt, hvad du har erhvervet
ham, og vi kan takke Gud for, at vi har fundet en sådan
køber, der forsørger, ernærer og beskytter os. Men forbandet være han, som har solgt os! Kære Jakob, du har måttet
tjene for vor skyld, og alt, hvad du i fjorten år har erhvervet
med dit sure arbejde, det har du måttet give for os. Havde
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vi ikke truffet en sådan gudfrygtig og velgørende køber, så
havde vi måttet dø af sult, eller også var han blevet ked af
sin tjeneste og fattigdom, var løbet derfra og havde ladet
os og sin svigerfar sidde.
Dette er sandelig en såre hård og uhørt klage, hvis
mage du næppe vil finde. For det er utroligt, at et menneske skal forandres sådan og blive ikke til et dyr, men til et
afskyeligt uhyre og under i naturen. Det er det just, som
man plejer at sige i ordsproget: når en engel bliver til djævel, bliver han rent gal; og Djævelen er just blevet så ganske forrykt og ond, fordi han faldt fra en sådan ædel englenatur. Sådan går det også med en tugtig jomfru; når hun
først engang har mistet sin jomfruelige kyskhed, så er hun
ikke længere bange for noget, men bliver aldeles fræk til
at drive alle slags synd og skam. Når sådan også en kristen
falder fra og fornægter, så er der ingen større fjende af kirken og den sande religion end han.
Ganske på samme måde gik det også med Laban. Da
han havde overgivet sig til gerrighed og mammonstjeneste, tabte han al sund forstand, som ikke alene mennesker,
men også de ufornuftige dyr har, og som er indplantet i
naturen. Af en fader bliver han en tyran og morder af sine
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egne døtre. For de siger: han har slet intet givet os, ikke et
hår, ikke en bid brød, og den løn, som han har lovet dig,
har han forandret ti gange. Alt hvad vi har, hvad vi er med
liv og lemmer, det har vi ene og alene vor køber at takke
for, som ernærer og opholder os med sit arbejde. Ja, hvad
endnu mere er, han har endogså aldeles fortæret vor
værdi. Vor mand har betalt for os en såre hård tjeneste,
som han har ydet ham i fjorten år; men dermed har han
ikke ladet sig nøje; foruden det har han desuden også taget
og fortæret vort arbejdes frugt og løn; hvad der tilkom os
for vort og vor mands arbejde, det tager han for sin part og
anvender det til sin fordel.
Spørg nu, om disse Labans døtre også syndede med
sådan at beskylde sin fader og sige så meget ondt om ham.
Vistnok vil jeg ikke rose det, men vil gerne indrømme, at
det var en svaghed og utålmodighed hos dem, ja at det er
en synd af de hellige, dog en sådan, at den tåles og forlades. For hvad godt kunne man dog sige om sådan en hund?
Jeg selv ville sandelig også sige: min fader behandler mig
som en hund, som en ulv og lignende; han behandler mig
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ikke anderledes, end om jeg var en hund. Om sådan hundeagtig rasen kan man ikke sige noget menneskeligt eller
venligt.
Desuden udbredte de ikke dette blandt fremmede folk,
men fortalte det kun lønlig til sin mand; for ham kunne de
dog uden synd beklage sig over den besværlighed, som de
måtte lide. Det er sandelig forfærdeligt, siger de, at vor fader sådan ganske og aldeles har aflagt al venlig og faderlig
kærlighed til os, så han ikke alene ikke bryder sig om os,
men endog borttager og fortærer, hvad vi har erhvervet
med vort arbejde. Slige fejl vil ingen med rette kunne undskylde, prise eller forsvare, men man må meget mere revse
og dadle dem, så andre kan erkende og lære at fly dette
skændige eksempel.
Skønt vi nu må bekende, at denne fortælling om, hvordan Labans døtre så heftig klager over sin faders laster, er
en svaghed af kødet og af det svage kvindelige køn, så er
dog alligevel, når man skal sige sandheden, Laban en ret
hund og et eksempel, som man skal forbande og fly.
Derimod trøster nu Labans døtre sig i sin sørgmodighed, jammer og elendighed med Guds nåde og godhed,
hvem de tilskriver, at han har givet dem alt, hvad de nu
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ejer og har. Havde ikke Herren, siger de, været med os og
hjulpet os, så havde der på jorden ingen elendigere kvinder
været end os. Denne Guds velgerning erkender og priser
de med taknemligt hjerte, nemlig at Gud ikke har forladt
dem i denne store elendighed og armod, men rigelig erstattet dem alt, hvad deres fader havde berøvet dem. Lovet
være Gud, siger de, som har hørt vore sukke og tæller vore
tårer. Alt, hvad Gud har frataget vor fader, er nu vort og
vore børns.
Derfor siger de nu sin mening om den klage, som Jakob har gjort om sin svigerfars vold, og om, hvad han har
foresat sig angående rejsen: gør nu alt det, som Gud har
sagt til dig. Som om de ville sige: du behøver ikke at frygte
for, at du med uret skulle have fået denne ejendom og nu
tager det med dig. Det er netop, som du har sagt: Gud har
borttaget jeres faders kvæg og givet mig. Sådan gentager
de det samme ord, som Jakob havde brugt i v. 9, som om
de ville sige: denne ejendom, som Gud har givet dig ved
et særligt under, har været fanget under mammons og vor
pengegriske faders hånd; han har skyldt os den efter guddommelig og menneskelig ret; men ved hans ondskab er
det gået sådan, at hidtil hverken du eller vi har fået noget
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deraf, skønt du havde erhvervet den med dit arbejde i disse
tyve år, indtil Gud til sidst er kommet og har befriet denne
ejendom eller fravendt denne gerrige, uretfærdige herre
den og givet den til os.
Men dette eksempel stemmer smukt overens med den
gerning, som israelitterne begik ved at udplyndre egypterne. For Herren havde befalet dem det, som der står i 2
Mos 11, 2. 3: sig nu for folket, at de skal begære, hver
mand af sin næste og hver kvinde af sin næste, guldkar og
sølvkar. Og Herren gav folket nåde for egypternes øjne.
Og sådan udplyndrede de egypterne, idet nemlig Herren
løslod de ejendomme, der ligesom var fanget under egypternes hånd, og fravendte egypterne dem. De røvede fra
dem, ikke af egen lyst og begærlighed, men efter guddommelig vilje og befaling; Gud var det, som fravendte egypterne deres gods og udplyndrede dem, idet han ved Moses
bød, at israelitterne skulle kræve det af egypterne og drage
bort dermed. For de er jer jeres løn skyldige, sagde han,
for jeres arbejde, som I har udført i så mange år. I har tjent
dem uden løn, og de har intet givet jer til vederlag; derfor
vil jeg nu gengælde jer det, og hvad I tager fra dem, det
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fravender jeg dem og giver det til jer som jeres velfortjente
løn.
Og dette er et afbillede af alle de velgerninger, som
Gud viser sin kirke og menighed for at ernære og opholde
den. Den stakkels Lazarus ligger for den rige mands dør
og lider sult. Sådan plages og bedrøves også kirken i verden og må lide nød. De fromme, gudfrygtige præster og
kirkens tjenere må lide sult med hustru og børn, eller om
de har noget, så er menneskers misundelse og ondskab så
stor, at de begærer at fratage dem det med ret eller med
uret, som de blot kunne; og ofte, når de blot kan gøre det
under et nogenlunde påskud, udplyndrer de også kirkens
tjenere og borttager det gejstlige gods, som tilhører præstekaldene, så man med sandhed kan sige, at alt, hvad kirken har, det har den mod Djævelens og verdens vilje, og
sådan at Djævelen og verden strider imod den derom og
med vold, list eller bedrag volder den forhindringer, hvor
de på nogen måde kan. Hvad den har, er ligesom et rov,
som Gud med magt fratager verden. For borgerne og bønderne fortjener ikke milde hænder til at ernære og underholde embedet i kirke og skole med; men alt gods, som de
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giver dertil, er ligesom et rov, som Gud har røvet og taget
ud af ulvenes gab og løvernes kløer.
Vi ser, hvor urimelig og skammelig øvrigheden og
dens tjenere, fogederne og amtmændene, behandler præsterne; når de beklager sig over sin nød og fattigdom, da
bebrejder de dem og siger: præsterne er griske. Og hvis
nogen ved fyrstehofferne og i byerne kan udfinde nye
kneb til at udplyndre præsterne og plage de stakkels kirkens tjenere, da får han ros for at være så sparsom og forstå
at holde så vel måde med alle udgifter. Og sådanne karle
kommer til stor ære, blot fordi de kan udskælde og undertrykke kirkens tjenere.
Når man undertiden vil formane de rige til at hjælpe
de fattige studenter i deres studium, hjælp Gud, hvor tungt
falder det ikke! Da kunne man vel tiltrænge Perikles’ veltalenhed til blot at få en smule af dem, og selv dette gives
dog nødig nok og med uvilje og stor hovmodighed. Derfor
kan vi med rette sige, at vi lever af det rov, som Gud fratager verden mod dens vilje og trods dens modstand. For
folk er ikke værd at hjælpe og bidrage til at ernære og underholde den stakkels elendige, plagede kirke.
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Vistnok erfarer vi nu til dags, at nogle fyrster er milde
og velgørende og gerne giver, hvad de blot kan, sådan som
hans højhed hertug Johann Frederik, kurfyrste af Sachsen,
gør. Og dog er der både i dette og i andre områder mange
rovfugle, nemlig amtmænd og fogeder, der er så misundelige og onde, at du af deres hænder med nød og næppe kan
få, hvad fyrsten med sin milde hånd har givet til kirkens
tjeneres underholdning. Sådan lever vi ganske af rov, ikke
efter egen lyst og ønske, men af Guds nåde og mildhed,
der på underlig vis river dette rov ud af rovfuglenes hænder, for at kirker og skoler kan underholdes, og for at deres
tjenere ikke ganske skal forsmægte og dø af sult. Dette er
et guddommeligt rov, sådan som kvinderne på dette sted
siger om sit gods.
Men den, der vil blive rig af det kirkelige embede eller
præsteembedet, han må lade være at revse og dadle laster
og synder både hos den simple mand og hos de høje herrer,
fogeder og amtmænd; han må kunne hykle og smigre for
deres gerrighed og må sige, hvad de gerne hører. Men de,
der er fromme, rene lærere, som tjener kirke og skole med
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god og kristen iver, de hades og foragtes af enhver og bliver aldrig rige. For labansbrødrene giver dem intet, hverken af deres eget eller andres gods.
Det hænder ofte, at en Abimelek ernærer Abraham eller Isak, som vi ovenfor har hørt (kap. 20, 14. ff.); men alle
andre er kirkens fjender. Det hænder også ofte, at et område har en eller anden gudfrygtig foged; men de andre er
labaner, som indbilder sig, at præsterne og kirkens tjenere
ikke er værd at leve en time eller to eller spise en bid brød.
Og de skjuler heller ikke sin dom, men siger åbenlyst, at
man i byer og landsbyer ikke kan undvære svine- og fårehyrder, heller ikke bødler og bytjenere, men præst og skolemester behøver man slet ikke. Derfor bliver nu til dags
mange fromme mænd hårdt plagede og ængstede af sådanne rovfugle. For ofte kan de ikke uden stor møje og
besvær få sin løn af dem, der er beskikkede til at hæve
indtægterne af kirkegodset, fordi disse ugerne giver dem
endog det, hvortil de selv dog ikke har bidraget noget.
Derfor lad os lære med tålmodighed at tåle og finde os
i sådan vold, uret og misundelse og lad os erkende Guds
underfulde styrelse, der bespiser og ernærer os, ligesom
han ernærede Jakob, da han tjente Laban. Undertiden giver
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han vel også en eller anden from foged eller amtmand, der
gør noget godt, mens ellers alle de andre hader os og står
os imod.
Sådan fortæller nu Moses, hvordan disse to kvinder bifaldt Jakobs mening, og at Jakob havde fravendt sin gerrige svigerfar godset. Denne gerning, siger jeg, priste de
og formanede sin mand til kun at blive ved; gør alt det,
sige de, som Gud har sagt til dig. Dette skete af Guds særlige godhed, Jakob til trøst, nemlig at han fik sine kære
hustruers samtykke, hvilke ellers ikke havde nogen hjælp
eller trøst uden sin mand alene. Og deres fader havde behandlet dem sådan, at de intet hellere ønskede og begærede, end at de blot kunne komme bort fra sin faders hus.
Alles ønske stemmer overens mod den grumme, tyranniske fader, og de glæder sig over, at de har fundet anledning
til at komme derfra. Min kære Jakob, sagde de, vi har allerede for længst set din jammerlige, tunge tjeneste og
havde gerne villet, at du skulle have ført os bort herfra for
længe siden; for vi er visse på, at Gud er med dig, og at
hvad du har sagt, er Guds vilje og befaling. Derfor se til,
at du følger Guds befaling, så snart du blot kan.
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Men det er, som jeg også ovenfor (§ 23. ff.) sagde,
sandelig en farlig sag, at han drager fra sin svigerfars hus
og tager med sig sine hustruer, børn og hjorde, mod en sådan tyrans vilje. Og Jakob havde visselig aldrig vovet det,
hvis han ikke havde haft ordet, skønt han måske også i forvejen havde rådslået med sine hustruer om, hvordan de
dog kunne blive befriede fra et sådant hårdt fængsel. For
da han så, at Laban så ofte forandrede kontrakten, faldt det
ham ind at ængste sig for, at han måske snart kunne finde
en anledning eller et kneb til at berøve ham alt hans gods,
som Jakob sidenhen siger: du havde ladet mig fare tomhændet.
For efter misundelige og pengegriske menneskers vis
har Laban uden tvivl ofte tænkt hos sig selv: se, jeg ser vel,
at denne bliver rig og tager til i ejendom mod min vilje, og
det går til på en lønlig og underfuld måde; jeg må se til at
finde på et fif, hvorved jeg atter kan bringe ham i den forrige tjeneste og tilegne mig denne hjord. Og da Laban
havde sådan lyst til at berøve Jakob hans ejendom, vover
Jakob ikke uden stor fare at drage bort fra dette fængsel,
og det især med en så stor familie og så megen forhindring,
som han tager med sig. Men han vover det i Herrens navn,
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og hans hustruer holder også med ham på grund af ordet;
for Herren havde sagt: jeg har godt set, hvad Laban gør
dig; men jeg har samlet alle dine tårer; derfor drag kun
bort, jeg har befalet dig det og vil også beskærme dig.
Denne trøst kunne han med tryghed holde sig til og
forlade sig ganske på i det, som ellers efter menneskelig
dom og mening i sig selv var tungt og vanskeligt. For da
Laban forfulgte ham, havde han ikke alene kunnet fratage
ham godset, men endnu straffe ham dertil, fordi han lønlig
havde bortført hans døtre. Men Guds befaling bryder gennem det alt sammen og bevirker, at hans hustruer følger
ham godvillig og alt, der ellers havde kunnet hindre eller
opholde ham. Sidenhen raser Laban og forfølger ham i syv
dage, men alt forgæves. Jakob tager med sig det rov, som
Gud havde beskåret ham; derfor er afrejsen og hele toget
godt og helligt.
v17-18. Så satte Jakob sine børn og sine koner op på kamelerne, og han tog hele sin hjord med sig og al den rigdom og
hele den ejendom, han havde samlet sig i Paddan-Aram, for at
drage til sin far Isak i Kana'an.

Sådan bekræfter teksten atter, at Jakobs gods var et ret gudeligt rov og en fortjent løn for det arbejde, som Jakob
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havde gjort. For den kalder det ikke et rov eller et tyvegods, men kalder det hans formue, nemlig klæder, sølv,
guld, kvæg. Alt dette er dit, sagde hans hustruer; det er et
sådant rov, som er beskåret og skænket dig af Gud, hvilket
du river den grådige helvedshund ud af gabet, som om det
var stjålet og røvet, skønt det er dit eget gods.
Men teksten tilføjer: for at komme til Isak, sin fader.
Som om Moses ville sige: han ville ikke rømme som en,
der ville bortføre hans døtre, eller som en anden tyv eller
morder; men han foretog sig en sådan rejse, hvortil han
havde fuld ret og føje, nemlig til sin fader, hvor han kunne
bo fredeligere og sikrere og give alle og enhver, der ville
anklage ham for retten og beskylde ham for tyveri, Laban
eller hvem anden det måtte være, svar og besked om sin
rejse og sin formue, al den stund det så ud som utilladeligt,
sådan hemmelig at drage bort og mod Labans vilje bortføre alt kvæget og formuen.
Sådan kan vi også med god samvittighed bruge rovet
fra denne verden, om vi så end må tage maden ud af kløerne på rovfuglene, verden og Djævelen. For de hader os
og siger, at de ikke tiltrænger præster og kirkens tjenere;
men Gud siger derimod: jeg trænger til kirken, og I er mine
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tjenere; lid derfor for min skyld denne uret og vold; jeg vil
drage omsorg for at uddele rov iblandt jer; jeg vil give jer
en eller anden from fyrste, som skal optage og huse jer;
jeg vil ikke give jer jorden eller verden, sådan som jeg har
givet til muslimerne, dertil også til livsnyderne og pengemændene, hvem jeg må kaste denne verdens goder i gabet
og mæske dem til Helvedes evige ild; jer derimod vil jeg
give en ringe del, en bid, der skal være ligesom et bytte.
Og koster det jer stor møje og arbejde, så husk på, at jeg
med magt har taget det fra verden ligesom Jakobs formue
og egypternes rov.
v19. Mens Laban var ude for at klippe sine får, stjal Rakel sin
fars husguder.

Dette skal man flittig mærke sig, at Jakob ikke frister Gud,
men søger en passende anledning for at undfly vreden så
godt han kan. For ingen skal selv skaffe sig fare på nakken,
men man skal vogte sig for faren. Og skønt vi har Guds
ord, på hvilket vi med tryghed kan og skal forlade os, så
pålægger dog dette selv os langt større fare. Derfor skal
man ikke udsætte sig for anden unødig fare, heller ikke
skal vi være dovne, trygge og ledige, men vi skal bruge
naturlig klogskab, forsigtighed, dertil også gode råd og

968

menneskelig hjælp, for at det ikke skal se ud, som om vi
ville friste Gud.
Jakob havde kunnet sige: jeg har Guds ord og befaling,
derfor vil jeg drage bort fra dette hus uden at bryde mig
om Labans raseri og grumme vrede; jeg vil forlade hans
hus og tage hans døtre og al formuen med mig, mens han
ser derpå og raser. – Det havde været en formastelighed
og unyttig dristighed og at friste Gud. Har du nu ordet, så
gør du ret i at adlyde og følge det. Men du skal stille dig
sådan, at du også benytter dig af de ting, som er for hånden ved siden af og foruden ordet. Sådan har Jakob et bud
om at forlade dette land og atter drage til sit fædreland.
Han har også en forjættelse om, at Gud vil beskærme ham,
så han blot ikke skal frygte, hvor stor fare og mange slags
besværlighed, som vi siden skal hører, der så end må møde
ham. Og dog passer han på en god lejlighed, når Laban
ikke er hjemme, nemlig da han var draget tre dagsrejser
bort for at klippe sine får. Og hos sig selv tænkte han sådan
over sagen: i disse tre dage vil han ikke kunne sætte efter
mig, vil heller ikke så let kunne erfare, at jeg er draget bort;
imidlertid vil jeg rejse så langt, at han ikke vil kunne nå os
på den første eller anden dag og gøre os bryderi.
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Sådan ventede Jakob af særlig klogskab og med velberåd hu på en såre god lejlighed. For derfor har Gud givet
os fornuft og alle skabninger, dertil også alle timelige goder, for at de skal tjene til vort gavn. Den, der vil rejse, han
må have rejsepenge på vejen, hvorfor han kan skaffe sig
næring og herberg; han ville handle såre tåbelig, om han
ville mene, at han ikke trængte til penge eller mad, og at
ved Guds forsyn alt ville møde og tilfalde ham. Men derfor
har Gud skabt alt, som er fornødent til dette liv, ikke for at
du skal vente det af ham uden midler, men for at du skal
bruge de for håndenværende ting, og det efter den orden,
som han selv har foreskrevet dig. Derfor skal man ingenlunde foragte skabningernes brug og nytte, al den stund
Gud har skabt dem, for at de skal tjene os.
v19b og Rakel stjal sin faders afgudsbilleder.
Dette er nu en anden synd: Rakel stjæler sin faders afguder, på hebraisk teraphim. Og kære, se dog, hvor betænkt denne kvinde er. For sådan tænkte hun: alt, hvad vi
har, har fader frataget og forholdt os; men nu er det atter
frataget ham af Gud, som et bytte, der er givet os. Derfor
kan vi tage alt med os, hvad han endnu skylder os. Da jeg
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efter ordentlig skik blev gift, skulle han dog med rette have
givet mig et eller andet klenodie af guld eller sølv; men da
han ikke har givet mig dette, vil jeg nu selv tage, hvad han
egentlig selv efter al ret havde skullet give mig.
Sådan syndede nu først disse hellige kvinder og også
Jakob groft mod det fjerde bud, idet de anklagede og beskyldte sin fader og svigerfar for at han ikke havde behandlet sine døtre sådan, som det sømmer sig for en retskaffen fader, hvilket er en såre hård beskyldning. Og det
lader på en måde næsten til, at Moses ikke er enig med sig
selv, siden han i det fjerde bud siger, at man skal hædre
fader og moder og bære over med deres skrøbeligheder og
svaghed, mens han nu på dette sted fortæller et eksempel
om patriarken Jakob og Labans døtre, som ganske strider
mod dette bud. For disse døtre synes ganske at have glemt
den ære, som de skulle vise sin fader, al den stund de viser
sig så hårde og uvenlige mod ham med den heftige og bitre
klage.
Den anden synd er, at Rakel stjæler sin faders afgudsbilleder. For Helligånden er ikke bange for at bruge ordet
stjæle, men siger klart, at Rakel, denne hellige kvinde og
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en hellig mands hustru, som tror Guds ord og efter det formaner sin mand til at drage bort, stjal sin faders gudebilleder (teraphim). Han siger ikke blot, at hun fratog eller fravendte ham dem, men siger lige ud, at hun stjal dem, imod
det syvende bud, idet Gud siger i 2 Mos 20, 15: du må ikke
stjæle. Men skal man nu ikke stjæle noget fra næsten eller
en fremmed, hvor meget mindre skal man da stjæle fra sin
egen fader? Og hun stjæler endnu dertil just det, som hendes fader anså for det allerhelligste og kæreste i hele sit
hus, nemlig hans gudebilleder, som han dyrkede.
Men skønt der nu forhen (§ 45.) er sagt, at der hos de
hellige endnu er megen svaghed, som jeg ingenlunde
gerne undskylder, så må man dog alligevel på dette sted
også betænke det, at Rakels fader havde ophørt at være
fader, idet han øvede alskens grusomhed og tyranni. For
han behandlede sine døtre som fremmede og bedrog ofte
sin svigersøn; ja han tænkte på, hvordan han kunne beholde både sin svigersøn og sine døtre som sine bestandige
tjenere. Derfor havde Rakel en retmæssig årsag, efter den
verdslige og naturlige ret, til at stjæle gudebillederne, som
også ovenfor blev sagt om Jakob.
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Men nu kommer også den første tavle dertil; den gør
forskel på Guds bud og på lydighed, efter Kristi ord i Matt
10, 37: den, der elsker fader og moder mere end mig, er
mig ikke værd. Derfor er Jakob og Rakel retfærdige ikke
alene efter den anden tavle, men også efter den første. For
hvor man skal adlyde Gud i den anden tavle, der ophører
lydigheden mod forældre, og man er i dette tilfælde ikke
bundet til noget bud. Og endnu mere, når man følger den
første tavles ret, det er, når Gud ved et nyt ord befaler en
at gøre noget, sådan som disse hellige mennesker havde
Guds ord, som han havde talt ved englen, og dertil holder
både Rakel og Lea sig, idet de siger: al den rigdom, som
Gud har borttaget fra vor fader, den hører os til og vore
børn; gør nu alt det, som Gud har sagt til dig, nemlig da
han ved englen forkyndte dig, at han så alt, hvad Laban
har gjort dig.
Men i velsignelsen over Levi i 5 Mos 33, 9, siger Moses: den, som siger til sin fader og til sin moder: jeg så
ham ikke, og han kendte ikke sine brødre og vidste ikke af
sine sønner, de har holdt dit ord og bevaret din pagt. Det
vil sige: den, der vil tjene Gud, skal ikke adlyde det fjerde
bud, hvori der befales at hædre forældrene. Ej, kunne en
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sige, hvordan går det til? Hvorfor har da Moses givet dette
bud, når han på et andet sted befaler det modsatte? For
dette er jo stik modsat hinanden og er ret modsigende ord,
der aldeles ikke kan forliges. Derpå svarer jeg sådan: når
den første tavle byder, at man skal tjene og adlyde Gud, da
skal den anden tavle vige for den første, og man skal sige
til fader og moder: jeg kender jer ikke; heri kan jeg ikke
adlyde jer osv.
Derfor skriger man nu så heftig på, at på denne måde
al lydighed ophæves og sønderrives i det borgerlige og
huslige liv, og derfor må evangeliet tåle denne bespottelse,
at man kalder det en oprørsk lære, som overskriften på
Kristi kors viser i Joh 19, 19: Jesus af Nazaret, jødernes
konge, det er, en oprørsk konge. På samme måde kaldes
også denne konges lære oprørsk imod den anden tavle,
fordi den siger, at man ikke skal adlyde forældre og øvrighed, ja byder, at man skal tale ilde om dem, som Rakel
siger om sin fader: han er vor uven og fjende. Hvordan kan
man tale mere oprørsk end sådan? Skal jeg da ikke adlyde
øvrigheden og mine forældre? Hvad bliver det for en uorden og en forstyrrelse i alle forhold?
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Derpå svarer jeg sådan: vistnok må man altid vise den
lydighed, som Gud har påbudt i den anden tavle. Men man
må gøre forskel mellem lydigheden og omhyggelig give
agt på denne forskel; for når den første og anden tavle er
imod hinanden, da er det den enfoldige og rette orden, at
man byder, den anden tavle skal vige for den første. For
Gud er skaber, hoved og herre over fader og moder, over
det borgerlige og huslige liv. Alt dette skal være skaberen
underkastet, og når man spørger, hvilket af de to man skal
lade fare, skaberen eller skabningen, så er det mit svar, at
man skal opgive skabningen. For den første tavle går
foran, og når man har gjort den fyldest og holdt den, da
har den anden tavle også sin plads, da skal du adlyde dine
forældre, skal tåle og lide, hvad uret de gør dig; men for
min skyld, siger Gud, og ikke imod mig og mod den første
tavle.
Sådan kan man nu i al enfoldighed svare sådan om Rakels tyveri, at den første tavle ophæver den anden. I den
anden tavle bydes der med rette: du må ikke slå ihjel; men
når den første tavle byder, at man skal slå ihjel, så må den
anden tavles bud vige pladsen. Sådan ophæves også det
syvende bud, om at man ikke skal stjæle, nemlig når Gud
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byder, at du skal tage, hvad der tilhører din fader. Sådan
bydes der i det ottende bud, at man ikke skal tale ilde om
næsten, navnlig ikke om forældrene, dog kun for så vidt,
som det ikke strider mod den første tavle; for når denne
befaler det, skal du hade og revse dine forældre, som Rakel
gør.
Denne skelnen er såre nødvendig og nyttig. Men det
hænder ofte, at kætterne misbruger den og praler af, at de
også har den første tavle, og ved dette skin ophæver den
anden; her må man da have ret skøn på sagen. For sådan
roser også paven sig deraf, at han har den første tavle for
sig, og vil deraf slutte, at ingen er skyldig at vise lydighed
mod øvrigheden, men enhver skal adlyde pavestolen i
Rom; hvilken endog kejsere og konger nødvendigvis må
være underkastede. Men se til, om han også lærer ret om
den første tavle, og hvorfor han ophæver den anden tavle.
For om munkeordenerne har man også sagt, at man skal
løbe til Kristus og tilsidesætte og foragte fader og moder,
som Hieronymus’ ord lyder: om din fader og moder mødte
dig, når du vil gå i kloster, og viste dig sit bryst og med
sine tårer atter ville drage dig tilbage, så skal du foragte
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deres tårer og træde dine forældre under fode, og nøgen og
blottet fly til Kristi kors.
Dette er en ugudelig og djævelsk tale; for de har misbrugt den saliggørende sunde lære til at bekræfte sine
munkeordener og djævelslærdomme. Sagen og læren i sig
selv er ret og sand; men se til, at du er en god dialektiker
og ret kan skelne mellem den første og anden tavle. Se ligeledes også til, om munkeordenerne i sandhed er af Gud,
så for deres skyld den anden tavle kan ophæves. Er sagen
af Gud, da er det ret talt: du skal træde din moders bryster
under fode, skal foragte hendes tårer; men er den det ikke,
da husk på, at du er skyldig til, med al ærbødighed at adlyde dine forældre, og at man skal bære over med deres
skrøbeligheder og svaghed, når de kun ikke strider mod
den første tavle.
Sådan har Rakel den første tavle på sin side; for Gud
har ved sit ord kaldet hende til at forlade sin faders hus.
Og faderen synder ikke alene mod den anden tavle, men
også mod den første; for han er en afgudsdyrker. Alt, hvad
han hidtil har gjort, har han ikke alene gjort af menneskelig gerrighed og af begærlighed efter andre folks gods;

977

men han har også syndet med afguderi, hvilke to er de allerstørste og sværeste synder. For skønt gerrigheden i sig
selv er afguderi, så kom dog endnu egentlig afgudsdyrkelse dertil.
Derfor tænkte og sluttede nu Rakel viselig sådan (for
hun var nu en kvinde på omtrent halvtreds år): jeg er ved
den første og anden tavle kaldet til at forlade min faders
hus, derfor har jeg Guds ord, og min fader synder svært
mod begge tavler, for han er en afgudsdyrker og en gnier,
for han har endnu ikke givet mig en skilling af alt det, som
han efter al ret, både menneskelig og guddommelig, havde
skullet give mig. Derfor er han mig min løn skyldig og
dertil endnu en gave, efter den første tavles ret og ikke
alene efter den andens; jeg er jo hans datter. Derfor vil jeg
nu stjæle noget, og det noget, som kan forhindre hans afgudsdyrkelse. Jeg vil stjæle hans gudebilleder; for han er
alt for gerrig til, at han let skulle støbe sig andre gudebilleder. Og sådan handler jeg ret efter den første tavle, idet
jeg fratager ham hans afguder og omstyrter den falske
gudstjeneste; og også den anden tavle gør jeg fyldest, idet
jeg kun tager, hvad der efter al ret tilkommer mig. Og dog
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kalder Den Hellige Skrift det et tyveri, ligesom Kristus taler om at hade fader og moder, idet han siger i Luk 14, 26:
hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin fader og moder, og tilmed sit eget liv, hvilket er forbudt i loven, uagtet
det ikke er noget egentligt had.
I den anden tavle siger man med rette: du skal ikke
hade eller dræbe hverken en anden eller dig selv; men i
den første tavle byder Gud og siger: jeg vil, at du skal hade
dit eget liv, imod budet i den anden tavle, hvor jeg har befalet dig at elske dig selv. Sådan er det i det femte bud
forbudt at slå ihjel; men Gud befaler øvrigheden at føre
sværdet i den første tavle, idet han siger i Rom 12, 19:
hævnen hører mig til, jeg vil betale. Derfor dræber øvrigheden ikke i kraft af den anden, men den første tavle, og
dette er ikke et utilladeligt mord, skønt det i virkeligheden
er et mord. Sådan kaldes det på dette sted et tyveri eller
rov, hvad Laban og den anden tavle angår; men i den første
tavle er det en rigtig gerning, som det sømmer sig at gøre,
og hendes fortjente løn; og dog kaldes det et tyveri. For
Laban holder det for et tyveri, og vi kan ikke forandre navnet; for Den Hellige Skrift kalder det sådan. På samme
måde er også det bytte, som israelitterne fratog egypterne,
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et rov efter den anden tavle og hvad egypterne angår; men
i den første tavle er det en gæld, som egypterne var israelitterne skyldige. Sådan stjal nu altså Rakel ikke, men tog
lønlig sin tilbørlige løn.
I øvrigt behøves en omhyggelig skelnen og en skarp
dialektik for ikke at sammenblande dette eller misbruge
denne forskel, sådan som paven og sværmerne gør. For
disse anmasser sig den første tavle, til stor fare både for
kirken og det borgerlige liv, skønt de i virkeligheden foragter den og træder den under fode; for de bruger den kun
som et påskud til at ophæve al lov og ret og al lydighed
både mod øvrighed og forældre. Paven skriger: jeg er kirkens rette lærer og hoved; derfor skal man adlyde mig; jeg
står i den første tavle; jeg har ret til at ophæve alt, som står
i den anden tavle.
Men her behøves der et ret skøn, så man rettelig kan
gøre forskel og lægge pavens bud og lære på vægtskålen
imod den første tavles rette mening. For jeg lærer også sådan, at vor fyrste ikke skal adlyde kejseren, og fritager
ham for lydighed ikke blot mod paven, men også mod hele
det romerske rige og kejseren; men med hvad ret? Her må
jeg da se til, at jeg ret beskriver denne lydighed, af hvad
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slags den er, og forstår at gøre den rette forskel i den. Men
jeg fritager fyrsten for lydighed på grund af, at kejseren
og paven lader udgå bud og befalinger mod den første
tavle; derfor er hverken fyrsten eller den simple mand
skyldig til at adlyde sådanne bud imod lydigheden mod
Gud. Paven fritager jo også folk fra lydighed mod kejseren
og har ofte afsat rigets og kejserdømmets kejsere. Men
hvorfor det? Jo, siger han, fordi de ikke adlyder mig; jeg
sidder i den første tavle. Men han er en hykler, som ikke
ret forstår og forfalsker den første tavles lære og falskelig
anmasser sig, hvad han ikke har. Men vi fritager folk med
rette fra denne lydighed, fordi nemlig kejseren og paven
ikke modtager Guds ord men befaler sådanne ting, som er
lige imod ordet; derfor lærer vi, at man skal forbande sådan lydighed.
Men vi må lære at træffe den rette forskel mellem
Guds ord, hvori man umiddelbart tjener Gud, og lydighed
mod mennesker, såsom mod forældre, lærere, herrer, øvrighed. For disse er skabninger; men Guds kirke har ingen
anden lærer end Gud alene; derfor har den heller ingen anden lydighed. Når nu skaberen umiddelbart siger: dette
skal du gøre; mig alene skal du adlyde, mig alene skal du
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holde for din Gud; du skal tro på Jesus Kristus, ham skal
du høre – da skal man ikke høre på andet af nogen anden.
Når du har hørt det, da stig også ned til lydighed mod skabningerne og adlyd dine forældre og øvrigheden, hvilke må
vige, når man skal tjene skaberen. Men de bliver stående,
når man har gjort mod skaberen, hvad der tilkommer ham.
Sådan beholder Rakels rov eller tyveri navn af tyveri i
den anden tavle; men i den første tavle er det en velfortjent
løn, som tilkom hende for hendes arbejde, og dog er det ét
og det samme. Den hævn eller straf, som øvrigheden øver,
er i den anden tavle et mord, men i den første tavle er den
en retfærdig gerning. I den anden tavle er det en ulydighed,
når man ikke adlyder sine forældre og bander dem eller
taler ilde om dem; i den første tavle er det en ære og tjeneste mod Gud. Denne forskel lærer Helligåndens dialektik.
Men det må man nu flittig give agt på, at vi har det rette
Guds ord og ikke menneskesætninger under ordets skin og
navn, sådan som paven har bedraget den ganske verden og
underkastet den verdslige regering sit tyranni.
Sådan kommer nu alt an på, at vi har præster eller lærere og elever, som lærer dette, og man må bede Gud, at
han vil give os sådanne præster og sjælehyrder, som han
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hidtil har gjort, der lærer klart om denne forskel og deri
retter sig efter ordets lys. For hvad er dog verden, når den
ikke har dette himmelske og åndelige lys, som vi har af
teologien? Juristerne og lægernes lære har også sin anvendelse og er såre god og nødvendig, indbringer dertil mange
penge; men hvis enhver ville lægge sig efter sådan lære,
hvad blev der da af dette himmelske lys, da man jo ikke
fik nogen elev eller tilhører i teologien?
Hvad hjælper det, om man end har guld, sølv og helbred, ja, hvad nytter hele dette liv os, når dette ordets lys
er udslukket? Men nu er der såre få, som holder over det,
da det dog var fornødent, at der var mange, som lagde vind
derpå, og det holder hårdt nok at beholde dette lys; for
Djævelen og verden hader det. Sådan er Jakob en skøn
stjerne, der i Labans hus lyser med ret erkendelse og ordets
lære; men vi ser, hvordan Laban behandlede ham; og dog
ligger hele verden i mørke og gruelig blindhed, hvis den
er uden dette lys. Hvad er paven, hvad er muslimerne uden
dette lys? Lad dem være rige, vise og såre mægtige; fordi
de mangler ordets lys, er de dog de usaligste mennesker.
Derfor skal vi nu øve os godt i teologien, for at vi kan
beholde skoler og præsteembeder, hvilket er den højeste
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gudstjeneste i al verden. Går det ilde, og må vi stjæle, så
må vi stjæle i Herrens navn, og må vi med rov fravriste
den utaknemlige verden vor tilbørlige løn, ja vor næring
og hvad der er fornødent til dette liv, så er det dog et rov
og bytte af sådanne ting, som tilkommer os. Lad Laban og
Nabal fortærer det andet; lad dem have et godt år, vi lever
af bytte, skønt det intet rov er efter den første tavle, uagtet
borgere og bønder anser os for tyve og røvere, fordi de skal
give os det. Men hvad de mener derom, skal ikke anfægte
os. Vi skal meget mere rette os efter, hvad Paulus siger i
Fil 2, 15-16: vær ustraffelige og rene. Guds ulastelige
børn, midt i den vanartige og forvendte slægt, blandt
hvilke I skinner som lys i verden, idet I holder fast ved livets ord. Og enhver i sin stand skal beflitte sig på at hjælpe
med til at befordre og udbrede læren og ordet, for sin saligheds og Guds æres skyld, og skal udlægge os til det bedste dette vort bytte, som er ringe nok, hvormed Gud vil
underholde os i dette liv. For når ordets lys er tabt, så bliver alt fuldt af grueligt mørke, muslimsk og papistisk og
anden falsk kætterlærdom.
Dette være nu sagt om tyveriet af afgudsbillederne,
som den fromme Rakel stjal som en løn for sin tjeneste
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eller i stedet for den kommende arv. For der var intet håb
om, at hun skulle få endog kun en ringe del af sin faders
gods med hans gode vilje. For at hun nu ikke skal blive
ganske tomhændet og drage bort uden nogen andel i arven
fra sin faders hus, tager hun med sig afgudsbillederne af
guld. For Laban havde ikke længere nogen menneskelig
følelse, men var rent blevet til et ufornuftigt, glubende dyr,
der på såre urimelig vis udplyndrede sin svigersøn og sine
døtre. Derfor var det ikke urimeligt, at han atter blev udplyndret af dem, der var de rette arvinger til hans gods.
Men Rakel gjorde dette uden Jakobs, sin mands, vidende, som vi sidenhen skal se. For han ville måske næppe
have givet sit samtykke dertil, om han havde vidst det.
Men hun vover det og forlader sig på ordet og på, at hun
havde fortjent så meget af sin fader, hvem hun, også efter
sit giftermål, havde tjent i fjorten år. Derfor havde det jo
dog været rimeligt, at hun havde fået en rigelig gave.
Fremdeles må vi nu også tale noget om det sproglige
spørgsmål, som opstår på dette sted. For dette er den første
tekst, hvori det hebraiske ord teraphim sættes, og det er
sikkert, at det betyder afguder. For Laban var en afgudstjener. Men det er underligt, at Jakob, den fromme, hellige
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mand, tilligemed sine fromme, hellige hustruer og hele sin
menighed boede i dette afguderiske hus. Sådan var i
samme hus Gud og Djævelen, Guds børn og Djævelens
børn. Dette plejer ofte at hænde. Og endnu består hele verden af Guds og Djævelens børn. Sådan var i Adams hus
Kain og Abel sammen, i Abrahams Ismael og Isak, i Isaks
Esau og Jakob. Og sådan vil indtil verdens ende den falske
kirke være sammen med den sande, de falske brødre sammen med de fromme, gudfrygtige brødre. Vi lærer nu til
dags evangeliet rent og purt, dertil med al troskab; men
dog har vi endnu iblandt os ågerkarle, papister, kættere og
sværmere; for ukrudtet bliver altid stående iblandt den
rene hvede; det kan ikke gå anderledes til i verden. Jakob
forkyndte på hin tid den himmelske lære og forjættelsen
om Messias rent og purt; denne lære antog hans hustruer
og tjenestefolk, og det er vel troligt, at også nogle er blevet
omvendt fra afguderiet til den rette, sande gudsdyrkelse;
men Jakobs kirke eller menighed var i et ugudeligt, afguderisk hus.
Men om det hebraiske ord teraphim kommer jøderne
frem med mange løgne; disse vil vi kort omtale, for at vi
ikke skal synes ikke at have kendt til deres narrestreger.
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Lyra beskriver disse teraphim sådan, at det skal have været
hovedet af et førstefødt barn, som var blevet dræbt og ofret
til Djævelen, besprængt med salt og krydderier, for at det
ikke skulle forrådne, og at det under tungen havde en gylden spænde, hvorpå Djævelens navn stod skrevet, hos
hvem man søgte guddommelige svar; og på samme måde
udlægger han også Dom 17, 3.
Men jeg tror ikke på noget af dette. For teraphim er et
almindeligt ord i Den Hellige Skrift, og man må forklare
det efter andre skriftsteder. Sådan står der i 1 Sam 19, 13
om Mikal, at hun i Davids sted lagde et billede (teraphim)
i sengen og et gedeskind på hovedet deraf, for at det skulle
se ud som et sygt menneske, der lå i sengen. Der kan jo
dog ordet ikke forstås om hovedet af et barn, men det var
billedet af et menneske, som i Davids sted blev lagt i sengen. Sådan står der også i Hos 3, 4: Israels børn skal blive
uden konge og uden fyrste mange dage, og uden offer og
uden støtte, og uden livkjortel og uden billeder (teraphim).
Her passer det ikke at forklare ordet teraphim om afgudsbilleder, ret som om Guds folk havde haft afguder.
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Men det være nu hermed som det vil, så synes det mig
efter mit skøn og efter grammatikken, at teraphim i almindelighed betyder et billede, der henhører til gudstjenesten,
enten det nu er den rette eller den falske. Laban havde afgudsbilleder. Men profeten Hoseas har, som det lader til,
villet sammenfatte alle gudstjenestens stykker eller billeder, såsom templet, bordet, forhænget, lysestagen, skuebrødene osv., hvilket de alt sammen måtte mangle, da de
var i landflygtighed i fremmede lande. Ligesom nu hedningerne kaldte sine afguder ved dette navn, sådan anvender Hoseas det om alle redskaberne i templet. For det passer ikke, at profeten hermed skulle mene den straf, at de
ingen afguder skulle have; men han mener dermed de hellige redskaber, som vi sagde, sådan at han derved i almindelighed forstår den ydre, synlige gudstjeneste med dens
billeder og figurer.
Men det billede, som Mikal lagde i sengen i Davids
sted, formoder jeg har været en eller anden billedstøtte eller afgud, som endnu på et eller andet sted var blevet tilovers fra den forrige overtro og afgudsdyrkelse. Sådan er
der også hos os endnu blevet mange billeder tilbage, som
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opbevares på nogle steder til et minde om den gamle overtro, idet man her og der fremviser dem eller lader børn lege
med dem, men ikke længere bruger dem ved gudstjenesten. Sådanne afgudsbilleder lå på Davids tid skjult i husene her og der i krogene; sådan fór da Mikal i hast til og
tog billedet, da hun intet andet havde ved hånden, og lagde
det i Davids sted i sengen.
For på den tid var der uden tvivl endnu mange mindesmærker tilbage om overtroen og afguderiet fra jesuitternes
land og religion og adskillig afgudsdyrkelse, som man
ikke så ganske kunne udrydde, sådan som det bevidnes af
de hjertelige klager i mange Salmer, i hvilke David med
stor smerte beder og kæmper mod afguderiet. Og profeten
Mika siger om byen Lachis, at den var begyndelsen til Zions datters synder, og at man i den fandt Israels overtrædelse, sådan at man selv blandt Guds folk ikke ganske
kunne udrydde afguderiet. Ja, betragt endog Moses’ tid i
ørkenen. For derom taler profeten Amos i 5, 25. Og Stefanus i ApG 7, 42-43 sådan: mon I, Israels hus, har ofret
mig slagtofre og andre ofre i fyrre år i ørkenen? I bar Moloks telt og Raifans, jeres Guds, stjerne, de billeder, som I
havde gjort for at tilbede dem. At nu dette skulle kunne
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siges om folket under Moses, er sandelig forunderligt.
Men derimod siger Bileam i 4 Mos 23-23: der er ingen
spådom i Jakob, og ingen trolddom i Israel. Men dette er
talt ved den talefigur, som kaldes synekdoche, som er almindelig i Skriften.
For altid har den gode sæd i kirken været blandet med
ukrudt. Men det er nok, at på Davids tid kongemagten og
det kirkelige embede var rene og på begge sider sådan forordnede og beskikkede, at der i dem ikke blev lært eller
påbudt noget ugudeligt eller afguderisk. Sådan var under
Moses i ørkenen læren ren og øvrigheden from, så den
ikke forordnede noget, uden hvad der var helligt og ret,
uden alt ugudeligt væsen og afguderi, så derfor også
Bileam med rette sagde i 4 Mos 23, 23: der er ingen trolddom i Israel, og i 4 Mos 24, 5: hvor behagelige er dine
telte, Jakob! Dine boliger, Israel! Men derom er der ingen
tvivl, at der endnu hos enkelte var blevet tilbage spor af
afguderiet.
Når sådan en præst i vor kirke lærer rettelig og kæmper
mod afguderiet, ligeledes også revser folks laster og synder, da kan jeg på samme måde med sandhed sige: I Wittenberg er ingen afgud og intet ugudeligt væsen. Derfor er
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kirken hellig; for det kirkelige embede er rent, og øvrigheden påbyder eller beskytter heller ikke afguderiet, sådan
som hertug Georg af Sachsen i sit område plejede at befale, at man skulle overholde den papistiske religion, og
hans præster adlød ham også deri; der var der nu ingen ren
eller ret kirke.
Men hvor der er en kirke, hvori den himmelske lære
forkyndes ren og pur, og hvor øvrigheden ikke kæmper
mod den rene, sunde lære, der er Jakobs telte rene og
skønne. Legemet i sig selv er sundt og friskt, men det er
ikke uden urenhed, bylder, spyt og mangfoldig anden
urenhed; alligevel kaldes det et friskt og sundt legeme ved
den talefigur synekdoche. På samme måde forbliver der
også teraphim i verden, ja vel endog i kirken og Jakobs
hus, ligetil enden. Så meget om betydningen af ordet teraphim.
Men man tvister desuden også om dets oprindelse. For
nogle siger, at det skal komme af ordet rapha med bogstavet aleph; andre af raphah med bogstavet he. Hint betyder
at helbrede eller læge; deraf kommer rephaim, der betyder
enten store kæmper eller læger, som når man siger hjælpere og frelsere i stedet for guder. Dette derimod betyder
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at være stille. Og mig synes det rette at være, at teraphim
kommer af dette sidste ord, at være stille, fordi man ved
gudstjenesten og om sabbatten måtte være stille, tjene Gud
og overholde sabbatten, som der står i Sl 46, 11: Stands,
og forstå, at jeg er Gud; det er: adlyd mig, opgiv al egenrådighed, lad mig råde. Sådan havde også afguderne sin
sabbat og gudstjeneste, hvoraf de fik navnet teraphim,
fordi man måtte holde højtid og være stille for dem.
v20. Jakob narrede aramæeren Laban og fortalte ham ikke, at
han ville flygte.

Dette er nu en anden synd, og et langt større tyveri end
Rakels. For Jakob stjæler ikke Labans afguder eller gods
fra ham, men hans hjerte. Men dette er en egen måde at
tale på i det hebraiske sprog, at stjæle ens hjerte, at narre
en. Og meningen deraf er, at den forhåbning, som en har
fattet, slår fejl for ham, og at man tilintetgør for ham alt
hans råd og anslag, så han slet intet håb mere kan have
tilbage af, hvad han havde tænkt på i sit hjerte.
For Laban tænkte og sluttede sådan ved sig selv: se,
her har jeg min svigersøn og mine døtre med børnebørn og
tjenere; ved deres flid og arbejde vil jeg smukt blive rig;
for de er mig med al ret underkastede, så de må forøge og
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forbedre mig min ejendom og mit gods; nu har jeg også
erfaret, at de er tro; for Jakob er en from og oprigtig mand;
han vil ikke gøre mig uret og vil heller ikke let forandre
sin nuværende tjeneste eller stilling, vil heller ikke kunne
gøre det uden fare. Men fratager han mig noget eller tilføjer mig nogen skade, da får jeg først ret grund til at opholde
dem, så de må være pligtige til at tjene mig uden ophør.
Dette er Labans store forhåbning og hans tanker. Det
er et såre listigt og klogt anslag, og i sin egen indbildning
er han ganske vis i sin sag, og det kan ikke slå fejl for ham.
Men i et øjeblik bliver det alt sammen til intet og falder
ganske hen. Dette forstår Den Hellige Skrift ved at stjæle
ens hjerte, nemlig at tilintetgøre ens forhåbninger for ham,
hvor sikre og utvivlsomme de end er for ham, og det endnu
uden hans vidende. For Laban frygtede ikke noget sådant,
men trøstede sig ganske til, at Jakob skulle forblive hos
ham, og at han ikke ville falde på noget mindre end på at
rejse derfra; og dog drager Jakob lønlig bort, ikke uden
stor skade for Laban og til hans store harme. Men af dette
gør Laban et langt register over mange store synder, som
Jakob skal have begået dermed, som vi sidenhen skal hører.
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v21. Så flygtede han med alt, hvad han ejede; han gik over Eufratfloden og satte kursen mod Gileads bjergland.

Man må flittig mærke, at Den Hellige Skrift giver alle Jakobs gerninger navn af laster og store forseelser. Ovenfor
sagde Moses, at han stjal Labans hjerte; her siger han, at
han flygtede uden sin svigerfars vidende og vilje, og fratog
ham hans ejendom og tilintetgjorde alt hans håb om, at Jakob skulle tjene ham bestandig. Alle disse stykker nævnes
som synder, ligesom også Laban snart herefter gør meget
væsen af dem med opskruede ord. Sådan taler også Kristus
i Luk 14, 26. Om at hade fader, moder og sig selv, hvilket
jo er navnet på en synd, uagtet det er den højeste dyd.
Sådan er i virkeligheden denne gerning intet tyveri;
men Den Hellige Skrift taler sådan, som mennesker plejer
at tale, hvilke sædvanligvis plejer at bedømme sådanne
gerninger på den måde. I Labans ører er det et tyveri og en
flugt; men efter guddommelig ret og retfærdighed anses
det for en velfortjent løn, som med al ret tilkom Jakob;
ligesom også den, der for Kristi skyld hader sin fader og
sin moder, i virkeligheden ikke hader dem, men elsker
dem; og den, der fornægter sig selv og mister sit liv, han
finder det just derved, Matt 10, 39.
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Men den flod, som her omtales, er Eufrat, som adskiller Mesopotamien fra det forjættede land. Så langt er nu
Jakob kommet, at han allerede sætter over Eufrat, og nu
har han fattet stort håb om, at Laban ikke vil kunne indhente ham og hans familie. Men gerrigheden er et uhyre,
som ikke kan være ledig, som ikke bliver træt, men er rask
og hurtigt; den lader ikke Laban i ro. Da nu Jakob er kommet over floden, vender han sig videre mod Gileads bjerg.
v22-24. Da Laban to dage efter fik at vide, at Jakob var flygtet,
tog han sine slægtninge med sig og satte efter ham, og efter syv
dagsrejser indhentede han ham i Gileads bjergland. Men om
natten kom Gud i en drøm til aramæeren Laban og sagde til
ham: »Tag dig i agt for at sige noget til Jakob!«

Moses beskriver på dette sted kun ganske kort, hvordan
Laban satte efter Jakob; for sidenhen taler han vidtløftigere derom. For Laban raser og er ganske ophidset af
vrede og udtænker i sit hjerte en hel hob af de største synder og laster, hvilke Jakob skal have begået. Nu ser man,
tænkte han vel, hvad Jakob er for en mand; nu har jeg fanget og grebet ham i hans egen synd; nu har jeg fået den
allermest retfærdige årsag til atter at føre ham til mig med
alt hans gods og hele hans familie og besnære ham sådan,
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at han ved ed må love mig og forpligte sig til at tjene mig
i hele sit liv. For han er en røver, en tyv, der bortfører fra
mig mine døtre og mit kvæg; han er en kirkeraner og fadermorder, og enhver af disse synder fortjener at straffes
med evigt fængsel.
Sådan er Laban ganske ophidset af vrede og opdigter
for sig selv de allermest retfærdige årsager til at straffe
denne arge forbryder. Og han havde sandelig behandlet
denne fromme mand grumt, hvis han havde turdet følge
sin rasende vrede. Men ovenfor (§ 23. ff.) sagde jeg, at
Jakob drog bort efter Guds indskydelse og på Guds befaling, som han havde fået ved englen; ellers er det i sig selv
en farlig sag for ham at flygte uden at sige noget menneske
i hele slægten og landet noget derom, ja imod sin svigerfars vilje, og endnu dertil at bortføre hans døtre, børnebørn
og hele den hjord, som Laban og hans børn heftig begærede at tilvende sig. Havde nu Gud ikke forebygget Labans
gruelige planer, så havde han behandlet Jakob på en såre
urimelig måde.
Dette skal man så meget desto omhyggeligere betragte, for at vi i vort hjerte kan betænke, hvilken grum
vrede Laban optændtes af, og hvor heftig han begærede at
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hævne denne uret. For der støder mange synder sammen,
som vi siden skal høre Laban gør meget væsen af. Måske
havde han skånet hans liv, men da i al fald kun for sin egen
fordels skyld, for at han skulle være forpligtet til at tjene
ham hele sit liv.
Men dette er et såre herligt eksempel, hvoraf vi lærer,
hvordan Gud kan holde styr på Djævelens og hans lemmers raseri og grumme vrede, så de ikke få lov til at larme
og rase efter sit eget hoved. For sådan bryder og forhindrer
Gud Labans vredesmod, så han ikke engang turde oplukke
munden mod Jakob. Og dette foreholdes os sådan til trøst,
så vi skal sætte et sikkert håb til Guds nåde og barmhjertighed; for han er, som Paulus siger i 1 Kor 10, 13, trofast
som ikke vil lade jer fristes over evne, men skal gøre både
fristelsen og dens udgang sådan, at I kan tåle det. Gud
sætter en grænse for fristelsen, så vi ikke fristes over vor
evne eller mod hans vilje og råd.
Djævelen og Laban havde visselig besluttet, at Jakob
havde fortjent døden; dog ville de har formildet straffen
noget, men sådan, at han med hele sin familie havde måttet
begive sig i evig trældom, hvilken trældom havde været
tungere end døden selv. Men mens de tænker på, hvordan
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de vil undertrykke ham, kommer Gud og tilintetgør deres
råd og gruelige forehavende. Du, Laban, siger Gud, skal
ingenlunde gøre det, som du tænker på; ja, du skal ikke
engang tale ham et hårdt eller uvenligt ord til. Sådan sætter Gud et mål for hans vrede, ligesom Gud siger til Job i
38, 10-11, om havets bølger: da jeg afstak en grænse for
havet og indsatte port og slå og sagde: »Hertil må du
komme, ikke længere, her standser dine stolte bølger.« For
når havet drives af storm og uvejr, svulmer det og truer
ligesom den dæmning, der omgiver det, med sine bølger,
som om det nu ville bryde ud og løbe over alle lande. Men
jeg, siger Gud, satte port og slå derfor; derfor frygter
dæmningen ikke for havets trusler og bølger.
Sådan rejser Djævelen sig mod kirken og truer den
gruelig, forsøger på at overvælde og ganske udrydde de
gudfrygtige. Men han, som har sat port og lås for havet,
han stiller også de sorte bølger, så Djævelen ikke kan rase
efter sit behag. På denne måde hindrer også Gud al Labans
larmen og hans grumme vrede ved en drøm, og gør ham
så svag som et lam, hvor harmfuld og vred han så end før
var. For Gud tillader ikke, at de, som tror og har hans ord,
bedrøves eller fristes over evne; han er en trofast vogter
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for dem, der holder og bevarer hans ord. Jakob havde Guds
ord, idet han havde sagt til ham: drag atter til dit land;
ligeledes: jeg har set alt det, som Laban gør mod dig.
Dette ord adlyder han og tager alt med sig, skønt det ser
ud, som om han derved begår de sværeste synder, og Gud
leder hans hustruers hjerter, så de følger og adlyder sin
mand og ordet; ja, så de endog trænger stærkt ind på ham
om, at han skal rejse.
På denne lydighed følger nu forfølgelsen. Djævelen
forsøger på atter at få ham tilbage tilligemed hele hans familie og at undertrykke ham. Og det er vel troligt, at Jakob
var i stor angst tilligemed sine hustruer. For uden tvivl
tænkte han sådan: se, Laban sætter efter dig og vil dræbe
dig og ødelægge og slæbe med sig alt; hvor uklogt har jeg
dog handlet, at jeg er flygtet og har forholdt ham min plan!
Hvad for grund til min hemmelige flugt skal jeg vel nu
angive ham? Jeg har bragt mig selv og min familie i denne
fare, og har handlet uklogt deri.
Dette var en indre anfægtelse, som bekymrede hans
hjerte. Og sådan blev han i det ydre forfulgt af Laban, men
i hans indre plagede fortvivlelsens tunge tanker ham. Og
hans hustruer og piger og hele hans tyende følte også den
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samme anfægtelse; de sagde vel: hvor langt bedre havde
det dog været, om vi var forblevet i Mesopotamien, end at
vi her ynkelig skal omkomme i elendighed eller også føres
tilbage til den forrige trældom, der nu bliver langt besværligere! Vi havde skullet være fornøjede med den forrige
tjeneste; om vi end ikke kunne samle os nogen ejendom
derved, så havde vi dog haft fred og havde været fri for
fare. Det er jo ynkeligt, at vi nu i et øjeblik skal miste enten
vort liv eller disse vore få ejendele og alt håb om frihed.
Sådanne tanker faldt dem uden al tvivl ind. Moses har
vistnok i teksten ikke udtrykkelig sagt, hvordan de var til
mode i sit hjerte; men han har tilstrækkelig antydet det ved
at sige, at Gud kom til Laban i en drøm om natten. Men
imidlertid holdt Jakob sig til den forjættelse, som Gud
havde givet ham, nemlig at han var draget bort på Guds
befaling, og han oprejste og trøstede vel sin familie med,
at Gud havde åbenbaret sig for ham i Betel; fremdeles at
han havde sagt til ham: drag tilbage til dit land og din
slægt. Hold fast, mine kære hustruer og børn, sagde han
vel; Gud vil ikke forlade eller forkaste os.
Sådan kæmpede Jakob og overvandt anfægtelsen ved
troen. For det er troens kamp. I fredens tid og uden for
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anfægtelsen gør troen gode gerninger; i anfægtelsens
stund råber den, ja skriger så heftig, at alle engle hører
det. For den føres ned i Helvede og må smage dødens fare
og nød; da begynder den at kæmpe og skrige, så både himmel og jord bevæges.
Derfor kommer nu Gud til Laban i en drøm om natten,
mens han havde gruelige anslag i sit hjerte, og sætter mål
og grænse for forfølgelsen; da stilne de stolte bølger og
grumme vover i Labans hjerte. For Gud sagde til ham i
drømme: jeg ser, at du er grum og heftig af vrede og ikke
tænker på andet end at tilføje Jakob ondt. Du indbilder dig,
at du har den retfærdigste grund til at forfølge og undertrykke ham; for du mener, at der intet værre menneske er
på jorden end Jakob. Du har i dit hjerte udtænkt en stor
hoben synd og bespottelse, som du vil udspy over ham.
Men jeg byder dig, at du ikke alene skal holde stille med
hænderne og ikke fornærme ham dermed, men at du ikke
engang skal fortørne ham med et ord.
Sådan forlader Gud ikke sine troende, især, når de påkalder ham i sand tro; ligesom også vi oftere har erfaret,
hvor underfuldt Gud i sin godhed har bevarer os. For hvor
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mange og hvor gruelige anslag af konger, paver og kardinaler er ikke hidtil på underfuld måde blevet forhindrede,
vistnok ikke ved vore kræfter eller vort råd, men ved Guds
kraft. For Gud har enten ganske forfærdet dem, så de ikke
har turdet begynde noget; eller om de end har forsøgt
derpå, har han dog tilintetgjort og forhindret deres råd og
foretagende.
Der er blevet afholdt ni rigsdage fra den tid af, da evangeliet atter kom frem og begyndte at lyse i Tyskland, hvorover modstanderne larmede gruelig og såre heftig truede
os. Ja, i Augsburg sagde de offentlig, at de sammen ville
ofre liv og blod derfor. Og de havde gerne opslugt os levende, som der står i Sl 124, 3, hvis ikke Gud havde bevaret os og tilintetgjort deres anslag. Hvor ofte har vi set,
hvordan mordbrænderen har raset og foretaget sig alle
slags ondt, indtil han til slut er blevet forjaget fra sit land?
Sådan vil de herefter forsøge endnu mere og vil ikke kunne
være rolige, før muslimerne adsplitter dem.
Derfor skal vi ihukomme dette eksempel, hvordan Jakob blev reddet fra Laban, sin vrede og grumme fjende,
ved ordet, som han troede. For hvor ordet er, der er også
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troen; men hvor troen er, der er også påkaldelsen i anfægtelsen; men påkaldelsen bønhøres visselig; og når den er
bønhørt, så sønderbryder den al himlens og jordens magt
og alle Helvedes porte. Sådan ødelægges i et øjeblik det
lange register over de mange synder, som Laban havde
fået sammen til at beskylde Jakob med. Ja, Laban kunne
endda være glad ved, at han af Gud kun blev formanet med
ord og ikke med en særlig plage eller et kors for sin griskhed og misundelse mod sin svigersøn, som han vidste sig
skyldig i.
Sådan blev han forfærdet og slået med dødsfrygt, så
han ikke længere begærer at bringe sin svigersøn i fare,
men kun at undfly den straf og ulykke, som han befrygtede, skønt han ikke blev frommere ved denne formaning.
Vistnok blev han forfærdet ved Guds dom; men han bar
sig snart igen ad på sin gamle vis, som vi skal hører. Vistnok holdt han sine hænder stille, så de intet ondt gjorde;
men han afholder sig ikke fra forbandelser og hånsord.
Dette er en galgebod og en judasanger. På samme måde
bliver også paverne, de katolske biskopper og deres drabanter, konger og fyrster, opholdt og hindret i sine rådslagninger imod os; Gud borttager deres mod, som der står i
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Sl 76, 13.; men de forbedre sig dog ikke. Dette er hyklernes og de vantros bod; de gør bod som Laban eller Esau.
Det er ingen alvorlig eller frivillig bod; de bedrer sig ikke,
men afskrækkes kun fra at fuldbringe sine anslag.
Om drømme har jeg talt på andre steder, hvilken forskel man må gøre mellem dem. De rette drømme har den
natur, at de så stærkt gør indtryk på de drømmende, at de
forfærdes og bliver bestyrtet derover, så slige drømme
ikke kan slås hen i vejr og vind. Sådanne var Faraos og
Nebukadnezars drømme. Men de andre drømme er kun
forgæves forhåbninger og tanker, som man ikke skal bryde
sig om.
Men vi skal anvende dette eksempel til vor nytte og
belæring; for det foreholdes os af den grund, at vi skal se,
at Gud vil være hos sine og hjælpe dem, hvor elendige og
svage de så end er. Laban er meget mægtigere og stærkere
end Jakob, der er i stor fare og er ganske værgeløs og elendig; men han har ordet, derfor er også Gud og de hellige
engles skare ved Jakob, der tror og påkalder Gud i troen.
Ligesom nu Gud har ført denne patriark ud af hans faders
hus, sådan fører han ham også hjem igen ved de hellige
engles tjeneste. På samme måde vil han også udføre os,
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hvis vi tror og med stærk, fast tro hænger ved ordet, selv i
pest, død og krig. For det er umuligt, at det menneske
skulle forlades og ikke beskyttes, der tror Guds ord.
Det bevidner også herlig den efterfølgende beretning
om englene. For de har større styrke end nogen fjende,
som man kan se af Jerusalems belejring under Sankerib.
Og Kristus siger til Peter i Matt 26, 53: mener du, at jeg
ikke nu kan bede min fader, at han skulle sende mig mere
end tolv legioner engle? Fordi vi nu er under Guds beskærmelse, så er der ingen tvivl om, at vi også er under de hellige engles beskærmelse, der våger over os, der er hos de
levende, når de er i nød og fare, og bringer de døende til
fred og ro. For David siger i Sl 91, 11: han skal befale sine
engle om dig, osv. Ligeledes i Sl 34, 8: Herrens engel lejrer sig trindt omkring dem, som frygter ham, og udfrier
dem. Og dette skal med rette formane og opvække os til
gerne at høre og elske ordet, men endnu hellere tro det, i
den tillid, at vi er under de hellige engles beskærmelse.
Så meget om den guddommelige befaling, hvorved det
blev Laban forbudt at fornærme Jakob enten med ord eller
gerninger. For denne Guds dom tilintetgør aldeles Labans
register over de synder, som han havde tænkt at anklage
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Jakob for, og alle hans planer og anslag. På hebraisk lyder
ordene sådan: forvar dig, at du ikke begynder at tale venlig
med Jakob, men ender din tale med skældsord. Men Laban
adlød ikke befalingen fuldkommen, skønt han måtte afholde sig fra gerningen. Men hans register forkastes ganske. Dine gruelige anslag og tanker, sagde den guddommelige stemme, er intet andet end en pur drøm, forfængelighed, vildfarelse og løgn; derfor skal du ikke følge din
grumme vrede. Men han kunne dog ikke ganske dy sig for
at revse Jakob og fare løs på ham med skældsord; for der
kommer siden en såre hård bebrejdelse og anklage mod
Jakob.
v25. v25 Da Laban indhentede Jakob, havde Jakob slået sit telt
op på bjerget, og Laban og hans slægtninge slog lejr i Gileads
bjergland.

Skønt alle Labans anslag og hans raseri var blevet forhindret ved den revselse og formaning, som Laban havde hørt
i drømme, at han ikke skulle tale hårdt eller uvenlig til Jakob, så vedbliver han alligevel, og da han ikke tør gøre
ham skade, så anstiller han sig dog, som om han gerne ville
gøre ham skade og var vred på ham, idet han truer ham
med ondt. For han vil jo ikke have udseende af, at hans
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planer slog fejl for ham, eller at han måtte drage bort med
uforrettet sag. Han anså det for en stor skam for sig, at han
først skulle have pralet sådan og fnyset med trussel og
mord, og at alt dette skulle være forgæves. Derfor lader
han, som om han var såre vred, som om han ville fare frem
i sit forehavende, uanset, hvad Gud havde sagt ham i
drømme.
Sådan er dette et skønt billede på hyklernes falske bod.
For sådan anger og sorg føler undertiden også onde, ugudelige mennesker, dog ikke som om de føler en ret anger
og sorg eller gør en alvorlig bod, sådan som jeg fordum
mente; men de anstiller sig kun i det ydre sådan, som om
de gør bod og føler sorg for sine synder. Derfor må man
forstå Davids ord til Natan i 2 Sam 12, 13: jeg har syndet,
ganske anderledes end Sauls samme ord til Samuel i 1 Sam
15, 24: jeg har syndet. Vistnok er ordene de samme, stemmen den samme, og det synes at være samme anger og
bod; men hjerterne er såre ulige.
De onde, ugudelige mennesker gør bod på den måde,
at de mere sørger over, at deres onde lyst og synder er dem
forbudt, end at de skulle bekymre sig for at dræbe den
onde lyst og synderne. Dette er en lov-bod, som vi plejer
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at kalde en galge-bod. For hvis ikke tyven behøvede at
frygte for galgen og straffen, så ville han langt heller stjæle
end afholde sig fra andre folks gods; derfor sørger han
over, at han af frygt for straffen må afholde sig fra tyveri.
Sådan afmales også Laban, at han ikke gjorde retskaffen bod, heller ikke bedrede sig af hjertet; men det gør ham
ondt, at hans onde lyst og grumme vrede er blevet brudt
og forhindret ved Guds magt. Sådan er det kun en ydre
skin-bod. Sådan siger også Saul: jeg har syndet, men,
kære, ær mig nu for mit folks ældste, 1 Sam 15, 30. Han er
angst og bange for, at han skal forhånes for de ældste, og
ikke over, at have fortørnet Gud.
Men et ret bodfærdigt hjerte er sådan til sinds, at det
ikke frygter for noget andet end Guds vrede og unåde og
aldeles ikke agter skam eller skændsel for mennesker, hvis
det kun kan vide, at Gud er det nådigt, sådan som David i
Sl 51, 6 skildrer sine følelser over sine synder.
Men det må mærkes, at hyklerne forbliver, som de er;
og om de end ikke tør larme og rase, sådan som de gerne
ville, så lader de sig dog forlyde med, at de er grumt vrede
og har særlig magt, så de ikke skal agtes at være ringere
end de, som de hader og forfølger.
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Bjerget Gilead kaldtes dengang endnu ikke sådan,
men nævnes her med det navn, som det først sidenhen får,
idet historien foregribes. Det lader til at Moses mener, at
Laban indtog den øverste del af bjerget, mens Jakob opslog sine telte nedenfor ved bjergets fod, for at hin derved
kunne vise, at han var den højeste og mægtigste. Nu følger
der i teksten, hvor kunstig Laban forstod at overdrive Jakobs synder og fortælle dem efter hinanden.
v. 26-30. Laban sagde til Jakob: »Hvad er det, du har
gjort? Du har narret mig og ført mine døtre bort, som om
de var krigsfanger. Hvorfor narrede du mig og holdt din
flugt hemmelig? Hvorfor fortalte du det ikke, så jeg kunne
tage afsked med dig med glædesråb og sang til pauke og
citer. Hvorfor gav du mig ikke mulighed for at kysse mine
børnebørn og mine døtre? Hvor har du dog båret dig tåbeligt ad! Det står i min magt at handle ondt mod jer; men
jeres faders Gud sagde til mig i nat: Tag dig i agt for at
sige noget til Jakob! Du er altså taget af sted, fordi du
længtes efter din fars hus. Men hvorfor har du stjålet mine
guder?«
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Havde Laban gjort retskaffen bod, så havde han også troet
og bifaldt Guds ord, som siger om Jakob, at han var from
og uskyldig, og at han ikke fortjente, at der skulle ske ham
sådan vold. For han hører jo, at han af Gud absolveres og
frikendes for alle de synder, for hvis skyld han forfølger
ham. Men for at holde sig selv i ære og forsvare sin retfærdighed, går han i rette med ham, for at han ikke skal
agtes for en sådan mand, der ikke kunne lægge eftertryk i
sin vrede, og for at Jakob skal forfærdes og bekende sin
synd. Det vil den stolte hykler og lumske gerningshellige.
Derfor siger han nu først: hvad har du gjort? Som om
han ville sige: alt, hvad du har gjort, er de argeste synder;
du er skyldig i de værste misgerninger, for hvilke jeg med
rimelighed kunne straffe dig efter min retfærdighed og ret.
Han turde ikke gøre ham noget ondt, men anstiller sig som
en helt og anmasser sig en tom retfærdighed. Sådan er nu
forhen sagt, at han var gerrig; men her ser vi, at han også
afmales og beskrives som en hovmodig stolt hykler og
gerningshellig; og dog er han i drømme ved Guds ord blevet formanet om, at Jakob var from og retfærdig. Men han
erkender hverken sin synd eller Jakobs dyd og fromhed; ja
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han gør endog Jakobs synd såre stor; du har, siger han,
narret mig og stjålet mit hjerte. Dette er en gruelig synd.
Den første synd fremstiller han som en ren majestætsforbrydelse; jeg, siger han, var jo faderen og svigerfaren,
du var min tjener; men du har glemt al ærbødighed og sønlig lydighed, ja al kærlighed, som du burde bære til mig.
Du har formastet dig til at drage bort uden ærbødighed,
uden at sige mig, din fader og svigerfarer, et ord derom;
har desuden turdet bortføre mine døtre som en tyv, morder
og røver. Men Laban lyver uforskammet. For om han end
har stjålet hans hjerte, så havde han dog god grund til hemmelig at flygte; for ellers havde han af sin gerrige herre
aldrig fået lov til at drage hjem.
Den anden løgn er, at han siger: du har bortført mine
døtre ligesom fanget ved sværd. For er det ikke hans egne
hustruer, som du selv, Laban, har givet ham? Og denne
ære har sandelig kostet ham nok. Er da det at bortføre med
magt eller ved sværd, når en mand tager med sig sin hustru, der efter al ret skal følger ham, og hun også selv går
ind derpå og formaner manden til at drage bort? Her ser
du nu, hvilken giftig og djævelsk tunge Laban har, med
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hvilken han overdriver og forstørrer hans synder og bespotter, hvad der er vel gjort. For den skændige hykler lyver og opdigter alt dette, for derved at forhåne og beskæmme Jakob og hans familie og udsmykke sin egen retfærdighed og ære. Men når blev da hans døtre bortført eller fanget ved sværd? Når røvede Jakob dem som en tyv
eller morder? Er det ikke hans ægtehustruer, som han dog
ikke har røvet eller bortført, men som af sig selv og godvillig fulgte sin mand, som de også burde gøre.
Derfor havde det sømmer sig for Laban at sige: siden
du endelig ville forlade mit hus, så har du gjort ret og vel
i, ikke at forlade dine hustruer, men føre dem med dig. Og
skønt det gør mig ondt, at du har narret mig, så roser jeg
dog det hos dig, at du har villet lade mine døtre flygte med
dig. At tale sådan havde anstået ham bedre; det havde
sømmet sig for en from og hæderlig mand. Men han er en
ugudelig hykler, derfor vendte han alt om, og hvad der var
at rose og prise hos sin svigersøn, det dadler og revser han
på det bitterste.
Men se, om han vel holdt det, som Gud havde befalet
ham, ikke at tale hårdt eller uvenlig med Jakob. Han sanker sammen giftige skældsord, og hvad der endnu er det
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allermest skammelige, de er ovenikøbet falske og løgnagtige. For han ved jo godt, at de er hans hustruer, og ved at
føre dem med sig syndede han dog vel ikke, især da de
fulgte ham godvillig; ja, Laban skulle endog, hvis de selv
ikke havde været villige dertil, have tvunget dem til at
følge med sin mand.
Derfor er han en forbandet hykler, idet han med sådanne giftige skældsord tør bespotte og besvære en sådan
herlig mand, der har så mange store dyder. Og han gentager endnu engang, hvad han forhen havde sagt: du har
narret mig. Hvorfor har du villet flygte så lønlig, uden mit
vidende? Denne urimelighed kan han ikke glemme; den
bider ham i hjertet. For synden bryder han sig ikke om;
heller ikke er det nogen synd hos Jakob, for Jakob er from
og hellig; men det fortryder Laban, at han ikke på noget
tegn kunne mærke, at Jakob havde fattet denne plan om
sin afrejse. Du har ikke alene stjålet mit hjerte, siger han,
men mig selv med alt mit gods. For Jakob havde forøget
hans gods og ejendom, så den var blevet såre stor; at nu
den fede bid rives ham ud af gabet, gør ham ondt, og han
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tænker sådan: havde jeg fået det at vide, så havde jeg forsøgt alle slags for at beholde dig; for nu er al min velfærd
og alt mit gods’ trivsel borte.
Men da han nu næsten ganske har udspyet sin vrede
og harme ved gruelig at anklage Jakob og retfærdiggøre
sig selv, roser han nu sin kærlighed og vennesælhed både
mod sin svigersøn og sine døtre for sådan at gøre den sag,
hvorfor han anklager Jakob, så meget sværere, og giver sig
mine af stor kærlighed, venlighed og hjertelig ømhed for
sine børn. Han vil sige: jeg har sådan elsket dig og mine
døtre og tjent jer med hvad jeg har kunnet, at du intet kan
have på mig at udsætte, men altid har fundet mig som en
såre god ven; derfor havde jeg også nu villet sammenkalde
alle gode venner og landets indbyggere og ledsaget dig
med ære og herlighed, med glæde, sang og pauker. Jo, det
havde han vist gjort. Hvad havde vel det været for glæde
og pauker? Svar: at han havde kastet ham i bånd og jern,
og at han havde måttet være besværet med evig trældom.
Havde Jakob givet Laban til kende, at han ville drage
bort med sine hustruer, så havde han aldrig ladet ham
komme afsted. For sådant venskab og sådan tjeneste plejede han at vise sine venner, som før er sagt: han ville atter
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have slæbt ham tilbage til evig trældom og elendighed,
hvis ikke Gud havde hindret ham deri, ligesom han tilstrækkelig beviste sit voldelige sindelag derved, at han vel
ti gange forandrede Jakobs løn og tvang ham til at tjene
sig hele fjorten år for sine døtre og seks år for en flok
kvæg, uden fast tilbørlig løn. Havde derfor ikke Gud sat
en stopper for hans griskhed, så ville han har berøvet sin
svigersøn alt, hvad han ejede og havde. Ja, det er hans
tromme, citar og glæde!
Men alt dette kommer han kun frem med for derved at
besvære den fromme og hellige Jakob og gøre ham forhadt
og derimod besmykke og tildække sit tyranni eller sin
grumhed og gerrighed, og det er lutter elendige løgne. Ja,
jo venligere de ord er, som han taler, desto mere bitterhed
har han skjult i sit hjerte, og alle ord er med højeste flid
beregnede på at bespotte og dadle de højeste dyder hos Jakob. For hvordan skulle han vel have ladet ham drage, som
han gerne ville skulle have tjent tusinde år i hans hus? Og
det gjorde ham især ondt, at han skulle miste en sådan tro
tjener, som var ham så overmåde nyttig og tjenlig. Det er
tyveriet af hjertet.
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Men han tilføjer endnu mere og vil dermed straks
svare på en lønlig indvending: du har ikke ladet mig kysse
mine sønner og mine døtre. Som om han ville sige: om du
end vil indvende, at mine døtre er dine hustruer, så fortjener du dog at dadles, fordi du har berøvet mig alle beviser
på faderlig ømhed mod mine døtre og børnebørn efter den
kærlighed og naturlige ømhed, som jeg nærer for dem. For
det er skik og brug hos alle folk, at når døtrene drager ud
fra sine forældres hus, hilser de først sine forældre og tager
afsked med dem og begærer, at faderen skal kysse,
omarme og velsigne dem; dette havde jeg af hjertet begæret at gøre. Vistnok er de dine hustruer, som du med al ret
har kunnet føre bort med dig; men det havde sømmet sig
for dig at tage hensyn til min hjertelige længsel og indrømmet mig anledning til først at kysse mine kære døtre og
børnebørn; du skulle ikke så hårdt og tilmed i løndom have
revet dem ud af deres kære faders arme, så han havde kunnet omfavne og kysse dem.
Ja, kommer de bitre tårer fra den kant? Og hvilket
hårdt hjerte må ikke det have været, som ikke lod sig bevæge ved sådanne tårer! Den fortvivlede skalk skulle have
været pave eller biskop, han som med sådanne gudelige og
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skønne ord kan tildække sit grumme og tyranniske hjerte.
For hvordan ville du, Laban, kysse dine døtre? Vel ikke
anderledes end med Judas’ kys? Eller, hvis du havde villet
kysse dem og bevise dine døtre din faderlige kærlighed,
hvorfor har du da ikke ernæret, klædt dem og ellers gjort,
hvad du var skyldig til, mens de endnu tjente dig? Ja, dengang rev han alting til sig, behandlede dem som fremmede
og solgte dem som fangne, og var de ikke flygtede derfra,
havde de måttet dø af sult. Ja, det var den store kærlighed
hos den gudfrygtige, nej jeg skulle sige hos den grumme
og forbandede fader Laban. Men nu, da han ser, at han beskyldes for åbenbart at have opført sig ilde og ganske utilbørlig mod sine døtre, og at hans svigersøn ved hans grusomhed er blevet tvunget til at flygte med hans døtre, nu
vil han tildække denne grusomhed ved at beskylde sin svigersøn for at have bortført hans døtre imod hans vilje og
uden afsked; ikke som om han brød sig om sine døtre eller
elskede dem, men blot for at tildække sin griskhed dermed. For det tænker han endnu bestandig på, at han i begyndelsen har sagt, at Jakob stjal hans hjerte, hvormed han
mente, at den nytte og fordel af hans ejendomme, som han
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havde ved Jakobs tjeneste, var blevet ham berøvet og frataget.
For hvad ville dog den gruelige tyran have gjort just i
det øjeblik, da de drog fra ham, da han dog forhen i tyve
år slet ikke har vist dem nogen venlighed eller faderlig
kærlighed, sådan som det vel havde sømmet sig for en fader? Havde der endnu været en eneste dråbe af faderlig
kærlighed eller ømhed hos ham, så havde han endnu måttet vise sig anderledes; da havde han måttet glemme al
vrede og urimelighed, eller i al fald havde han måttet sige
sådan: nuvel, jeg erkender nu, at jeg har behandlet jer hårdt
og urimelig, og at I ikke har fået nogen gave eller løn af
mig. Derfor vil jeg nu give jer, som mine kære børn, denne
del af min hjord eller noget af mine dyrebareste skatte, såsom ringe og gyldne klenodier; det skal I have til tegn på
vor kærlighed og vort venskab, som stedse skal vedvare
mellem os.
Men hvad skulle vel den gerrige hykler give? Ja, siden
hører vi, hvor nøje han undersøger og ransager alle ting,
og han ville endog gerne have taget det med sig, som de
havde fået af det bytte, Gud havde givet dem. Men desuden forstår han smukt at besmykke sig, som om han var
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ganske from og elskede sine børn højt; Jakob derimod må
tåle beskyldninger for at have opført sig hårdt og grumt
mod sin svigerfar. Dette er en utrolig og uhørt ondskab,
hykleri og grumhed. Ugudelige folk og hedninger, som
følger naturen og fornuften, er bange for sådanne gruelige
synder, og det synes næsten ikke at være muligt, at en sådan stor grumhed skulle få indpas i et menneskes hjerte, at
han ikke alene ikke bryder sig om sine egne døtre og børnebørn, men endnu dertil vil berøve dem den løn, som med
al ret tilkommer dem. Men det må være et forbandet hykleri og forstillelse, som endnu kan tildække denne store
synd med et skønt udseende og omtale af kys, omfavnelse
og stor faderlig kærlighed. For på den måde ville Laban
kysse og omarme sine døtre, at han begærede at bringe
dem i evig trældoms lænker og beholde dem deri.
Dette er nu den fortræffelige, hellige Labans dyder, og
derimod Jakobs synder og laster, som han foreholder ham.
For sådan plejer det at gå til i verden: fromme folk anses
for syndere og atter syndere for fromme. Der er i al verden
ingen synder uden den, som har Guds ord og tror på Jesus
Kristus. Men de, som forfølge ordet og hade det, de er retfærdige og fromme, og som Kristus siger Joh 16, 2, de
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mene at vise Gud en dyrkelse dermed. Men det hænder
også ofte, at de, som ikke kende til ordet og ikke forstå det,
hade og forfølge de hellige eller troende. Dog så from er
ikke Laban, at han skulle have syndet af uvidenhed; han
forfølger med vidende den fromme Jakob. Sådan handle
også kardinaler, biskopper og andre nu til dags, der mod
bedre vidende larme og rase mod de gudfrygtige og dog
alligevel ville anses for fromme, hellige folk.
Den sidste og grueligste synd, som Laban foreholder
sin svigersøn, er, at han har stjålet hans guder. Se nu her,
hvor over al måde stor og gruelig han kan gøre synden.
Det, siger han, som jeg hidtil har nævnt, er såre svære synder og passer sig ingenlunde for en from mand; men det
lader jeg fare og tilgiver dig det. For måske har du ladet
dig overvinde af din store længsel efter dit fædreland eller
en anden lyst og tilbøjelighed til sådan hemmelig at stjæle
dig væk; men dette er den allerstørste synd af dig, at du
har stjålet mine guder fra mig. Hvad vil du nu svare derpå?
Jeg kan endelig indrømme, at du af letsindighed eller utålmodighed eller af nyfigenhed er blevet drevet til at drage
bort, skønt du ikke på andre steder eller endog i dit fædreland skulle have kunnet leve bedre, end just hos mig; men
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hvorfor har du stjålet mine guder, det er min gudedyrkelse? For det er jo en såre stor synd. Har det ikke været
dig nok, at du har opført dig som en forbryder imod mig;
har du endnu dertil måttet besmitte dig og dine med den
synd, at du er blevet en kirkeraner?
Her har han nu fundet et andet og langt helligere påskud at komme frem med, nemlig religionen og gudstjenesten, skønt han ikke har beflittet sig på nogen gudstjeneste, men kun gerrighed og mammonsdyrkelse har indtaget hans hjerte. Sådanne karle er også vore modstandere.
Dr. Eck og biskoppen af Mainz giver Kristi ære og evangeliets sandhed en god dag, men tragter kun efter store
renter og gejstlige len eller anden stor værdighed og herlighed. Sådan bekymrer heller ikke Laban sig om gudstjenesten, men tænker kun på det guld og sølv, hvoraf afgudsbillederne var lavet.
Alligevel anstiller han sig, som om gudsfrygten og
gudstjenesten lå ham alvorlig på hjerte. Som om han ville
sige: vistnok bryder jeg mig ikke om guldet og sølvet; for
jeg kunne let gøre mig andre guder; men hvad der gør mig
ondt er, at du har ødelagt og forhindret min andagt, min
gudstjeneste og bøn. Derfor kan du nu se, hvor groft du
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har syndet deri, at du har stjålet fra Gud Herren hans dyrkelse og religion og dertil alle gudelighedens gerninger i
hele min slægt og mit hus. Dette er et kirkeran, og dette er
synder mod den første tavle. Så meget det står til dig, siger
han, berøver du mig og mit hus vor religion og åbner dermed døren for al ugudelighed og Djævelen; for Djævelen
vil intet hellere, end at vi skal være trygge foragtere af Gud
og gudstjenesten.
Sådan udtyder Laban dette som et kirkeran, ikke sådan, at det alene er et tyveri af gudebillederne, men sådan,
at han dermed ganske og aldeles har ødelagt og forhindret
gudstjenesten. For aldrig har noget folk været så tåbeligt,
at det skulle have tilbedt selv det træ, sten, guld eller sølv,
hvoraf billederne var lavet; men de har også knyttet den
første tavle dertil og har indbildt sig, at Gud i himlen ser
til denne gudstjeneste og hører den bøn, som sker for disse
billeder. Sådan holdt også Jeroboam, da han oprejste de to
guldkalve, denne prædiken derved: se dine guder, Israel,
som førte dig op fra Egyptens land! Han vidste vel, ligesom også folket, at de kalve, som på denne måde var forfærdigede, ikke var den Gud, som havde ført israelitterne
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ud af Egypten, 2 Mos 32, 4.; men de troede, at den gudstjeneste, som skete for disse gudebilleder, måtte tækkes
Gud vel.
Og det behagede kongen at forfærdige et sådant billede, fordi okser eller kalve var de fornemste ofre. Han
kunne intet billede få, som passede sig bedre for gudstjenesten; derfor siger han ikke, at oksen eller kalven var
Gud, men han knytter gudstjenesten til kalvebillederne, så
man ved dem skal påkalde Gud, dyrke ham og ofre til ham.
Det ydre billede tjente til betegnelse for noget andet, sådan
at man dyrkede Gud i og ved kalvene. Sådan havde Gud
også forjættet, at han ville bønhøre dem som anråbte ham
i tabernaklet ved pagtens ark og nådestolen. Sådan har alle
folk beholdt sine fædres gudstjeneste og smykket eller
snarere forfalsket den ved sit afguderi. I Efesos var der et
billede af gudinden Diana, hvorom de opdigtede, at det
skulle have guddommelig magt til at høre bønner, ApG 19,
35.
Sådan beskylder Laban Jakob for, at han ikke har stjålet guld eller sølv, men for at have berøvet ham og hans
menighed hele gudsdyrkelsen eller religionen, og, så vidt
det stod til ham, endog berøvet dem Himmerige. For hvad
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andet er det vel, når man berøver en religionen og gudstjenesten, end derved at berøve ham Gud selv, det evige liv
og saligheden og kaste ham lige hen for Djævelen og i
Helvede? Denne synd er så gruelig og svær, at den aldrig
kan undskyldes eller sones med noget ord eller offer.
Men Laban gør dette så grueligt og stort, ikke fordi han
brød sig så meget om religionen og gudstjenesten, som om
der herved var sket afbræk i folkenes salighed eller Guds
nåde, men kun for derved at besvære Jakob og gøre ham
forhadt hos sine slægtninge og brødre, så han aldrig skulle
kunne blive forsonet eller forligt med dem; de vidste nemlig måske, at Laban havde behandlet Jakob hårdt og uvenlig og at Laban gerne havde villet beholde denne trofaste
tjener til sin ejendoms forøgelse. For derfor at tildække Jakobs fortjeneste og sin egen griskhed og onde begærlighed, sammenfatter han smukt alle dyder og gode gerninger
i den første og anden tavle og pryder sig med dem, for at
ingen kunne synes helligere efter alle Guds bud, end just
denne allerhelligste Nabal. Derimod vender han alle synder mod Jakob og lægger dem i hobetal på ham, uagtet han
i virkeligheden ikke tænker på andet end sit guld og sølv.
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Sådan forstår papisterne nu til dags at skryde højt af
kirkens navn og at det er dem om at gøre at opretholde de
kære fædres sande tro, for at man kan forblive ved Kristus
og den rette, uforfalskede tro, desuden for at man kan bevise lovene, kirken og øvrigheden den tilbørlige ære og
rette lydighed; og dog tjener de ingen, bryder sig heller
ikke om andet end blot at forsørge bugen.
Derfor er dette en herlig beskrivelse af en sådan hykler, der udgiver sig selv for den allerstørste hellige og besværer den fromme, hellige Jakob med alle slags forhånelse, med store synder og bedrageri som den, der fortjente at straffes, ikke med menneskelig straf, men med
Helvedes pine og plage. Han kalder ham en tyv og morder,
der skal have bortført hans døtre og udplyndret hans hus,
kalder ham troløs, utaknemlig, en kirkeraner og ødelægger
af religionen og gudstjenesten. Grueligere kunne han ikke
udskældes eller bespottes.
Og deraf kan vel ses, hvordan Laban anså Jakob, hvor
ilde og skændig han behandlede ham; ja at han brugte ham
som en livegen træl eller meget mere som et æsel eller et
andet ufornuftigt dyr, kun til sin egen fordel, og for at hans
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ejendom kunne forøges ved ham. Og dog gav han ham ingen anden løn end vand eller tørt brød. Og nu udskælder
han ham på det skammeligste, men alt er løgn og usandhed, for hans store flid, møje og arbejde. Er det at adlyde
Gud, der har forbudt ham at tale uvenlig med Jakob? Dette
er dog sandelig det uvenligste man kan tænke sig, nemlig
at beskylde ham for alle synder og laster, som man blot
kan optænke.
Men dette skrives os til lære og eksempel. For dette er
bestandig de ugudeliges vis, at de blot adlyder Gud efter
det ydre skin, de bekender, at de kender Gud, men fornægter ham med gerningerne, Tit 1, 16, og foragte hans bud.
Laban afholder sig vel fra åbenbar vold og lægger ikke
hænder på ham; men havde han blot turdet, så havde han
ikke skånet ham. For han er ganske ophidset af begærlighed efter at gøre ham skade. Men de ugudelige ydmyges
og holdes noget i tømme ved frygt for straffen; derfor gøre
de vel bod, men kun for et syns skyld og med en falsk og
forstillet ydmyghed. Sådan gør Laban alt af lutter hykleri,
og i sit stille sind er han ganske rasende over, at han ikke
har turdet hævne sig efter hjertets lyst.
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De ugudeliges anden vis er denne: enhver synd, som
de selv tænker på i sit hjerte og begærer at fuldbyrde, den
tillægger de så de hellige, og alt derimod, som de hellige
gør, og som er deres rette dyder, det tilskriver de sig selv.
Dette er en almindelig maner for alle hyklere og ugudelige. Laban er selv en afgudsdyrker, en tyv, en morder, en
mennesketyv, en gnier og et uhyre i sin tid; og dog indbilder han sig, at han er den mest retskafne og frommeste
mand, og anklager Jakob, der er ganske uskyldig, enfoldig
og from og dertil fuld af såre skønne dyder, som han øver
og beviser til kirkens, det borgerlige og huslige livs gavn
og forbedring. Men ingen synder og gør uret uden Jakob
alene, og ingen er hellig og from uden denne Nabal.
Men dette er dog for galt og såre urimeligt; men det er
skrevet, for at vi skal have håb ved tålmodigheden og
Skrifternes trøst, Rom 15, 4. Ingen synder i denne verden
uden Guds enbårne søn; derimod er ingen retfærdig og
from uden Djævelen; alt, hvad han siger eller gør, er ret og
vel gjort. Derfor tillægge kætterne sig altid retfærdighed,
hellighed og visdom som de, der alene beskytter og forsvarer den rette, fælleskirkelige tro. Den sande kirke derimod må bære denne højeste skændsel, at den er kættersk,
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vildfarende, forargelig og oprørsk, og, som Paulus siger i
1 Kor 4, 13, Vi er blevet som affald i verden, et udskud i
alles øjne.
Fordi det nu er Gud velbehageligt på denne måde, og
det ikke kan være anderledes, end at der må være et sådant
folk, som for Guds skyld er en forbandelse, menneskers
spot og folks foragt, Sl 22, 7, så skal det ikke fortryde os,
at vi i verden anses for sådanne folk. For vi har en såre rig
trøst af ham, som har sagt i Matt 5, 11-12: salige er I, når
man bespotter og forfølger jer og taler al slags ondt imod
jer for min skyld og lyver det; glæd og fryd jer, for jeres
løn skal være stor i himlen. Det er kun en kort tid om at
gøre; dette liv er såre kort og elendigt, men den glæde og
herlighed, som vi håber og venter på, er evig. Fordi det nu
sådan behager Gud, at vi skal være den lille hjord, som er
ringe og foragtet, så lad os med tålmodigt og glad hjerte
tåle og lide denne jammer og elendighed i dette liv, ligesom Jakob tålte forhånelse, skændsel og foragt af labanerne, som var stolte og hyklere.
Lad os kun blive ansete for kirkerøvere og religionens
ødelæggere eller for oprørere og de største syndere på jorden; vi skal ikke besvære os over at lide denne forhånelse,
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og vi skal også overvinde den for Guds søns skyld, der er
vor forgænger og herre, som også selv har lidt den samme
forhånelse og overvundet den i alle sine hellige. Lad os
kun være af Jakobs og ikke af Labans skare. Og lad det
ikke anfægte os, at Djævelen tilligemed de ugudelige hyklere anses og hædres som Gud, som hellig og retfærdig og
som hele verdens dommer.
Men nu står der endnu et spørgsmål tilbage, nemlig om
det hebraiske ord el, idet Laban siger: jeg havde vel magt
i min hånd at gøre ondt ved jer. Men jeg kan her ikke sige
noget vist om dette ords betydning; derfor vil jeg overlade
det til de hebraiske rabbinere og sprogkyndige, skønt jeg
er af den mening, at de selv ikke forstår den hebraiske
grammatik til bunds, især i dette ord; så forunderlig sammenblander de dets betydninger og har ingen styr derpå.
De kommer frem med næsten tyve ord, for at forklare dette
ene ord, men af disse ligner ikke noget det andet.
Men derom er der ingen tvivl, at ordene dengang, da
det hebraiske sprog endnu brugtes i daglig tale, lød ganske
anderledes end nu, da vi kun må plukke dem ud af bøgerne. Sådan er der også forskel på, når man taler latin
ganske efter grammatikken, og når man taler det til dagligt
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brug. Derfor må man ikke lægge så meget mærke til den
tale, som retter sig efter grammatikken og reglen, som til
den sædvanlige måde at tale på i ethvert sprog. Men jeg
frygter for, at jødernes grammatik ikke er ganske rigtig,
derfor fejler rabbinerne ofte, især i enkelte ord.
Ordet el betyder undertiden Gud, og på dette sted oversættes det på latin sådan: secundum deum manus mea, jeg
havde vel med Guds hjælp så megen magt. De sprogkyndige og de, som strengt følge reglerne, siger, at det på latin
skal betyde secundum facultatem, efter min magt. Og det
kan jeg gerne indrømme; for teksten i Mika 2, 1 stemmer
også dermed, hvor der står: det er i deres hænders magt.
Sådan står der også i 5 Mos 28, 32: der skal intet være i
din hånds magt. Derfor må man betragte det som en særlig
talemåde.
Sådan er også i det latinske sprog mange ord kommet
til at få en ganske anden betydning, end de efter grammatikkens regler skulle have, såsom amabo, obsecro; disse
ord ville man forstå ganske urigtig, hvis man ville forklare
dem efter grammatikkens nøgler. For ordet amabo er ved
den almindelige brug blevet interjektion. Sådanne forandringer forefalder i alle sprog.
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Sådan tør jeg vistnok ikke tillægge mig nogen særdeles indsigt i den hebraiske grammatik, men jeg ser, hvor
surt de sprogkyndige lader det blive sig og får det dog ikke
i stand, fordi den måde at tale på, som hebræerne brugte i
sit daglige sprog, ikke er den samme som den, hvorefter
de sprogkyndige udlægger det. De, som er uerfarne i sproget, udplukker ordenes betydning og gør ord deraf, som
har mange slags betydninger og sammenblander sådan alt,
sådan som de gør med det hebraiske ord schebet i 1 Mos
49, 10, hvorom de har haft over al måde mange forskellige
meninger. For nogle udtyder det om en stav, andre om et
scepter, atter andre forklarer det endnu anderledes. Sådan
er det hebraiske sprog kommet i stort forfald og er endnu
ikke fuldkommet oprejst igen, og havde vi ikke Det Nye
Testamente, så ville vore rabbinere aldrig kunne udfinde
den rette mening af det gamle. Det Nye Testamente har
meget bidraget til, at det hebraiske sprog og Det Gamle
Testamente atter er kommet på fode og blevet forklaret.
Forresten vil jeg ikke stride derom, om nogen ville forstå ordet el sådan, at det skulle betyde magt eller Gud. Det
er vist, at el ved sammentrækning kommer af ajil, som be-
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tyder styrke; deraf gøre de da igen adjektivet el, stærk. Sådan i Es 9, 6: vældig Gud. Når det står alene uden bogstavet lamed, eller når ikke artiklen står derhos, betyder det
kraft, så altså Gud har sit navn af styrke.
Derfor er det ingen tvivl om, at det jo er ret at oversætte dette ord med Gud, som man kan se af Sl 22, 1: eli,
eli osv: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Deraf kommer også Elohim. Dette omtrent siger hebræerne om denne tekst. Har de nu truffet den rette mening,
så er det godt; hvis ikke, da er det et sikkert tegn på, at de
endnu ikke har noget fast og sikkert skøn på det hebraiske
sprog. Af Det Gamle Testamente kan de ikke bevise denne
forklaring, men af det nye fremgår det, at dette ord el betyder så meget som Gud.
Men på dette sted står artiklen l foran det (le-el); det
betyder på latin: adest, vel in promptu est manus mea; på
vort sprog: det står i min hånds magt. Om det nu her betyder Gud eller blot kraft, så det er et abstrakt substantiv,
eller om Guds navn er blevet til en interjektion, derom vil
jeg ikke stride, men vil lade det forblive uvist. På vort
sprog er det oversat sådan: jeg havde vel magt i min hånd.
Så meget nu om grammatikken.
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Men alt, hvad denne hykler siger eller mener om Guds
navn, er alt til hobe løgn og fabel; for hyklerne har ingen
Gud. Jeg havde så megen magt, siger han, at jeg kunne
hævne mig på dig, fordi du har bortført mine døtre og stjålet mine guder. Men din faders Gud har forbudt mig det og
hårdt truet mig, for at jeg ikke skal tilføje dig noget ondt.
Men hvad er det for en synd, som jeg har begået, kunne
Jakob sige, og som du vil hævne på mig? Svar: jo, at du
ikke i al evighed har villet være min livegne træl og mit
æsel, og ikke længere har villet bære trældommen; at du
måtte svede dag og nat, at du stedse måtte løbe og arbejde
og dertil endnu forhånes og bespottes af mig og mine sønner; det er den store synd, som du har gjort. Du skulle ikke
have berøvet mig denne tjeneste, hvori jeg gerne altid
havde beholdt dig og mine døtre. Det er sandelig en stor,
gruelig synd, at en ikke vil begive sig i den foragteligste
trældom hos den grummeste tyran!
Men det er hyklernes rette egenskab, at de plejer at
gøre andre folk beskyldninger, fordi de hindrer dem fra at
tilfredsstille sin lyst og følge sit eget hoved. Hidtil har vi
nu haft beskrivelsen af denne Nabal, som er et ret billede
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af paven og en hykler. En rigtig pave og falsk hykler var
han. Nu skal vi derimod høre en from mand.
v31-33. Jakob svarede Laban: »Jeg var bange, for jeg tænkte,
at du ville røve dine døtre fra mig. Men den, du finder dine
guder hos, skal miste livet. Gennemsøg, hvad jeg har, med vores slægtninge som vidner, og tag, hvad der tilhører dig.« Jakob vidste ikke, at Rakel havde stjålet dem. Så gik Laban ind i
Jakobs telt og ind i Leas telt og ind i de to trælkvinders telt,
men fandt dem ikke. Da han var kommet ud af Leas telt, gik han
ind i Rakels telt.

Dette er en kort undskyldning på hele hoben og al den forhånelse og bespottelse, som Laban havde talt og udspyet
mod den fromme, hellige mand. Hvad skulle jeg vel gøre,
siger han; jeg frygtede. Han går smukt ydmyg til bekendelse og fralægger sig ikke al skyld i rovet; men han tier
stille til al hans forhånelse og urimelighed og siger kun, at
han frygtede. Havde han været heftig, sådan som mange
folk er utålmodige, når de skal lide uret, så havde han besvaret alle disse hans skældsord og lagt ham dem til last.
Han ville have sagt: ti stille og forband ikke en mand, som
har gjort dig godt. For du selv er, efter Guds og alle menneskers omdømme, en kirkeraner, en morder, en tyran og
et utyske af gerrighed, der sælger dine døtre og behandler
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dem som de foragteligste livegne trælkvinder og ufornuftige dyr. Ja, du har ikke engang tænkt at give dem den tilbørlige løn for deres sure sved og arbejde, men har villet
gengælde dem det med evig trældom. Dette havde været
en uendelig genstand for kiv og strid.
Derfor formanes vi her til med tålmodighed at lide og
tåle modstandernes forhånelser, deres foragt og stolthed;
men dog skal man ikke fortie sandheden. Og den trods,
som modstanderne har øvet mod os med forbandelse og
bespottelse, skal ikke forblive ustraffet hos dem, skønt vi
ikke til gengæld forbander dem. For der er en, som vil søge
det hos dem og dømme dem.
Derfor siger nu Jakob sådan: hvad jeg har gjort i denne
sag, det har jeg gjort af frygt og skræk. Sådan anklager han
vel ikke Laban ligefrem, men giver dog at forstå, at han
med rette fortjente at revses og anklages, fordi Jakob måtte
frygte for, at hans svigerfar med magt skulle fratage ham
sine døtre, som han havde givet ham til hustruer. Dette er
sandelig grueligt. Sådan anklager han ham lønlig for de
største synder, sådan at han langt heftigere anklager ham
ved at undskylde sig selv, end han havde kunnet gøre ved
ligefremme bebrejdelser.
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For sådan plejer de gudfrygtiges undskyldninger at
være de allersværeste anklager mod de ugudelige. Sådan
beskylder også paven og hans slæng nu til dags os for at
være kættere, gudsbespottere, oprørere og ulydige. Men
når jeg svarer: jeg er ingen kætter, er heller ingen oprører
(ligesom Kristus klart og ligefrem svarer jøderne i Joh 8,
49: Jeg er ikke besat af en dæmon) – hvilket vi sandelig
må, for vi skal ikke bifalde det eller tie stille dertil, når
læren eller Guds sandhed forhånes og bespottes – da sigter
jeg ved mit korte gensvar paven selv for al den synd og
skam, hvorfor han har anklaget os.
Sådan er dette et herligt forsvar og en god undskyldning; for han beråber sig lønlig på hyklerens egen samvittighed og anklager ham efter hans egne gerninger for at
være en gruelig tyran. Din egen samvittighed, siger Jakob,
aflægger vidnesbyrd om, at du har behandlet os såre uvenlig, så jeg derfor endog havde god grund til at tænke på at
flygte bort. For jeg tænkte så hos mig selv: når Laban erfarer, at jeg vil flygte, så fratager han mig mine hustruer
og alt, hvad jeg har, og kaster mig i fængsel. Men sømmer
det sig for en from mand at behandle en tro tjener, der er
hellig, from, flittig og brav og med flid udretter alt, som er
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at gøre i huset, på den måde, at han må frygte for vold og
urimelighed af sin egen svigerfar, idet han nemlig glemmer det nære slægtskab imellem dem og al pligt og naturlig kærlighed til sin svigersøn og sine døtre og tænker på
med magt at tage hustruerne fra deres mand? Kan man
rose eller undskylde dette hos ham? Nej, det er en stor
skam, imod al fornuft og retskaffenhed. For de døtre, som
man har giftet med en mand, er ikke længere under sin faders myndighed. Faderen har ikke ret til at kræve døtrene
tilbage eller tage dem fra deres mand. Sådan var dette et
grueligt tyranni, at den gode, fromme mand stod i fare for
atter at miste sine kære hustruer og børn.
Og det lader til, at tyrannen nogle gange har truet ham
dermed. Vidste jeg så sandt, har han vel sagt, at du tænkte
på at drage bort, eller at du ikke trofast udrettede min gerning, så ville jeg straks fratage dig mine døtre igen. Dette
har Moses vistnok ikke udtrykkelig sagt; men det er dog
såre troligt, og det lader til, at Helligånden har villet antyde, at Jakob ikke forgæves anførte sin frygt som undskyldning for sin flugt eller afrejse.
O du hellige Laban! Hvordan skal vi nu ret love og
prise dig? Er det ret, at en fader eller svigerfar skal være
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sådan sindet mod sin svigersøn og sine døtre, der følger
sin mand, og som er blevet anset for livegne trælle blandt
sin faders hustyende, ved hvis flid og arbejde hans gods
har taget såre meget til – at du nu tænker med magt at rive
dem fra sin mand? Sandelig, denne hykler er det grueligste
utyske, som kan leve; han overgår med sin grumhed langt
alle ufornuftige dyr og alle tyranner; ja han er grusommere
end grusomheden selv.
Havde der nu kun været en eneste gnist af venlighed
eller godhed hos ham, så havde han dog ladet sig bevæge
og formilde ved den fromme, tro Jakobs store fromhed,
lydighed, trofasthed og tålmodighed. Men han blev slet
ikke bevæget herved. For derfor sætter han efter sin svigersøn, for atter at bringe ham i trældommens fængsel eller i al fald fratage ham døtrene med magt. Derfor frygtede
nu Jakob, og mener: du selv er grunden til, at vi har måttet
flygte, idet du så ynkelig har undertrykt og truet med, at
du, hvis jeg drog bort, ville fratage mig alt; derfor frygtede
jeg.
Hvad for det andet det angår, at du nu anklager mig for
kirkeran, da vil jeg gøre sådan: den, hos hvem du finder
dine guder, skal ikke leve. Her beskriver nu Helligånden
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de helliges menneskelige natur. For hvor høje og stærke
de er i troen og ånden, så farer de dog ikke alene vild og
fejler i mange ting, men falder også undertiden efter kødet.
Jakob mener, at han er ganske uskyldig, ikke kan mistænkes, og at det slet ingen fare har med ham, at Laban nu er
sket fyldest; derfor tilbyder han sig, at den, hos hvem han
finder gudebillederne, skal dø. Men på denne måde dømmer ægtemanden selv sin kære hustru til døden. For havde
ikke vor herre Gud lagt sig imellem og forhindret det, så
havde Jakob uden sit vidende lagt sin kære Rakel på slagtebænken. Det gik dog for vidt. Jakob giver alt for meget
efter; men han gør det i uvidenhed. Sådan synd har de troende, som undertiden falder efter kødet af uvidenhed eller
ved fejltagelse, ligesom Rakel også sidenhen lyver stygt
for at frelse sit liv.
Med dette svar burde den hellige Laban i øvrigt have
været tilfreds og sagt: hvortil skulle jeg vel forske eller
ransage? Jeg hører, hvor højt og dyrt I forsikrer jeres
uskyldighed, og går også ind derpå. Det er jo mine døtre
og børnebørn, mod hvem jeg tidligere har opført mig noget
hårdt og uvenlig; nu vil jeg ikke længere besvære eller bedrøve jer, vil heller ikke anklage jer for tyveri. Det havde

1039

vel anstået en svigerfar og from mand; men han kan ikke
slå sig til ro, for han er fuld af djævle. Enhver anden havde
taget til takke med denne undskyldning, når han havde
hørt, at en sagde: jeg har intet at bestille med dine guder.
Men nu tilføjer Jakob endnu noget andet, så han slet ikke
skal mistænkes for at fare med list: jeg tillader dig, siger
han, at ransage og vende op og ned på alt. Det ville ikke
let en anden have tilladt ham. Jeg havde sagt: jeg har ikke
dine guder, og havde ikke tilladt ham at lede blandt alt mit
gods, eller også havde jeg ledt alene. Derfor var det såre
urimeligt, at dette skændige utyske sådan skal få sin vilje
frem. For var det ikke nok at han hører, at Jakob ikke har
hans guder, og at han endog tilbyder sig at lade den dø,
som havde stjålet dem?
Men se dog! Han skammer sig ikke, for han bliver ved
og leder i alle teltene. Derfor kan jeg ikke blive færdig, jeg
må blive heftig bevæget derover, og det gør mig ondt, at
jeg ikke kan nå alt dette med ord og ikke tilstrækkelig male
det med den rette farve. Jeg ville ikke have givet mere efter
for ham, hvis han ikke havde villet være fornøjet med min
erklæring, der var så oprigtig og sanddru. Jakob giver i
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grunden mere efter for ham, end han med rette skulle have
gjort.
Sådan går han nu først ind i Jakobs telt, og det havde
været nok, om han intet havde fundet der; men han går
også ind i Leas telt og desuden endnu i begge pigernes
telte. Til sidst var der endnu en tilbage, nemlig Rakel;
hende må han også undersøge. Og da kom Rakel i stor fare
for sit liv. Derfor er nu Helligånden ved hånden og finder
straks et råd imod Jakobs erklæring: den hos hvem du finder dine guder, skal ikke leve. Det var for meget indrømmet, men der kommer en indskrænkning deri; for når Jakob sover, da våge Gud og de kære engle.
Og det er Guds gerning og hans kunst, at han forandrer og forbedrer, hvad Jakob af vildfarelse havde fordærvet. Han kan gøre slette sager gode, når vi har fordærvet
sagen og bragt uorden i den. For i den store svaghed, som
er hos mennesker, kan de hellige ikke være uden megen
og stor synd, hvori de falder. Jeg har sandelig ofte udført
mange ting uklogt og dårlig, og jeg kunne ikke se nogen
udvej til atter at klare mig ud af sådanne sager, som var
blevet ødelagt og fordærvet ved min dårskab; men Herren
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har fundet en sådan måde og vej, at det er blevet forbedret,
som jeg havde forværret.
Sådan kom Rakel i en sikker og stor fare, fordi hendes
mand så uklogt havde tilladt Laban at søge sine guder,
hvor han ville. For så grum og voldelig, som denne hykleriske forbryder var, ville han enten have ladet sin forbitrelse gå ud over datteren, eller ville have drevet på, at svigersønnen havde måttet give sig i trældom hos ham for
derved at redde hende og beholde hende i live. Men Gud
leder og styrer sine hellige sådan, at de ganske vist undertiden kan fare vild og fejle, men det dog får en god udgang
med dem eller i al fald løber af uden stor skade. For alle
ting må tjene de udvalgte og troende til bedste, selv deres
fejl og synder. Det er vist. For Gud plejer at gøre alt af
intet; derfor kan han også frembringe godt af det, som er
ondt. Sådan har Augustin især lyst af sådanne tanker, at
han siger: så stor er Guds godhed, at han ikke ville lade
ondt ske, hvis han ikke atter kunne lade det blive godt igen.
Jakob havde vel faret såre uklogt vild, og så meget det stod
til ham havde han bragt sin kære hustru i dødsfare eller i
al fald i skam og skændsel; men Gud åbenbarer et råd og
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en udvej, der er så liflig, at både Laban og Djævelen selv
skuffes derved.
v33-35. Men Rakel havde taget husguderne og lagt dem i kamelsadeltasken og sat sig oven på dem. Laban gennemsøgte nu
hele teltet uden at finde dem. Rakel sagde til sin far: »Du må
ikke tage det ilde op, at jeg ikke rejser mig for dig, herre, men
jeg har det altså på kvinders vis!« Og Laban ledte og ledte, men
fandt ikke husguderne.

Her griber Satan Rakel i struben. For Laban går ind i hendes telt og gennemsøger alt derinde på det nøjagtigste.
Men nu kunne hun ikke skjule gudebillederne i sine klæder eller ærmer, heller ikke i strået, så hun intet andet
havde end sit eget legeme til at bedække gudebillederne
med. Derfor lagde hun nu billederne under kamelernes
strøelse, men ikke som om de havde kunnet ligge sikkert
der, for Laban havde let kunnet undersøge strøelsen; men
hun bedækkede dem desuden med den hæsligste del af sit
legeme, idet hun satte sig på strøelsen. Dog gik heller ikke
det af uden fare. For Laban havde kunnet fatte mistanke
(gerrighed og hykleri er jo mistroiske) om, at der var skjult
noget bedrageri derunder; han kunne have sagt: det kan
ikke være uden årsag, at jeg finder dig siddende her på et
usædvanligt sted. Hvad om mine guder lå skjulte her? Og
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havde han befalet hende at stå op for at lede i strået, så var
tyveriet kommet for lyset og blevet åbenbaret.
Men hun udtænker en såre fin løgn: hun foregiver, at
det nu går hende efter kvinders vis. Men nu sømmer det
sig, og er for helbredets skyld fornødent, at en kvinde i den
tid ikke sidder på jorden, men meget heller på sengen eller
i al fald på strå, hvis hun ikke kan få nogen seng. Sådan
fandt Rakel snart hjælp og råd i den yderste nød og fare,
ligesom jo erfaringen viser, at kvinderne er snarrådige,
snart kunne finde en udvej. Sådan hjælper nu den kvindelige natur eller forstand og rådsnildhed Rakel her. Men
skønt denne dygtighed er hos kvinderne, så er dog kvindekønnet af Gud ikke bestemt til regimentet, hverken i kirken
eller det borgerlige liv, hvortil der udkræves en særdeles
stor forstand og klogskab; men de er bestemt til at forestå
huset og have flittigt tilsyn dermed; for jo længere de rådslår om store og høje ting, desto mere forvirrer de sagerne
og bringe uorden i dem. Men straks i øjeblikket hjælper
deres natur dem til at finde råd i stor fare og har god lykke
dermed.
Sådan narres nu Rakels fader ved sådan kvindelist og
antagelige årsager under dette påskud. For han tør ikke
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søge på de steder, som naturen har skjult, og kan heller
ikke fremkomme med noget andet derimod, men afskrækkes ved naturlig undseelse. Men Gud selv havde sin hånd
med deri; for han forvendte hans sanser og slog ham med
blindhed, så han ikke undersøgte nøjere. Han tror, at det er
sandt, hvad hans datter siger ham, nemlig at hun for sin
sygdoms skyld ville sidde alene på et ensomt sted. Desuden var det ikke rimeligt, at hun skulle sidde på guderne.
For han mente, at dette ikke vel kunne ske for hendes menstruation skyld. Heller ikke kunne han mindre tro noget,
end at hans datter, som var opdraget i hans hus, skulle
stjæle sin faders guder og gudstjeneste og behandle dem
så foragtelig, at hun skulle lægge dem under kamelernes
strå og sidde derpå. Min datter, tænkte han vel, ville dog
ikke sådan ringeagte min gudstjeneste, hvori hun er opdraget fra barnsben af. Sådan snød han sig selv meget pænt.
Datteren føjede en løgn dertil, hvilket ikke var nogen løgn
for spøg, heller ikke nogen skadeløgn, men en såre gavnlig
og nødvendig løgn, for derved at give sin fader anledning
til at bedrage sig selv.
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Sådan leder og styrer nu Gud de hellige, når de kommer i nød og fare. For hvis ikke han selv slog modstanderne med afsindighed og blindhed og forvirrede deres
sanser, så de allermindst tænke på det, som de allermest
skulle tænke på, så ville ofte endog de allerklogeste planer,
som man kunne udtænke, ikke hjælpe noget.
Men det er dog forunderligt, at Rakel var så stærk og
kæk, at hun kunne foragte de guder, som hun forhen havde
anset for såre hellige, uanset den fare, som derved mødte
hende fra hendes vrede fader. For vi behandler jo dog vore
kirkebilleder og altre hæderligere, end Rakel behandlede
sin faders guder, som hun skjuler i strået og lægger under
sit legeme. Og det er en underlig tale, hvormed hun undskylder sig for sin fader, at hun ikke kunne rejse sig for
ham. Hun tiltaler sin fader og kalder ham dog ikke fader,
men herre: min herre, bliv ikke vred! Det er sandelig en
svær synd, at hun ikke frygter og hædrer sin fader, som
hun burde gøre efter det fjerde bud. Og når kvinderne har
sin svaghed, er de heller ikke så svage, at de jo kan rejse
sig og gå.
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Moses fortæller ikke dette uden grund, og det ser næsten ud, som om hun spottede sin fader som en afgudstjener, der så nøje og afsindig leder efter sine guder. Dog kan
jeg ikke sige noget vist derom. Hun kunne vel også gøre
det, for at det så meget mere skulle se ud, som om hun
opførte sig sådan, at hun ikke alene var beredt og rede til
at stå op for sin fader som en lydig datter, men også ville
vise sig mod ham som en tjenestepige mod sin herre, med
frygt og ængstelig ærbødighed, fordi hun ved sin menstruation blev forhindret fra at vise sin fader den tilbørlige ære.
For hustruerne plejer i Den Hellige Skrift at kalde sine
mænd herrer, men ikke børn sine fædre. Min fader, siger
Elisa til Elias i 2 Kong 2, 12. Men hvad der nu var grunden
til, at hun kaldte ham herre, så ville hun ved dette navn
besmykke sin løgn. Men da Laban sådan forgæves har
truet og søgt efter sine guder i alle telte, bliver han ganske
afsindig og harm; derfor svarer nu Jakob på hans skændetale noget skarpere og med flere ord; for nu fremsætter han
atter sine velgerninger og Labans utaknemmelighed i én
hob.
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v36-37. Da blev Jakob vred; han gik i rette med Laban og
sagde til ham: »Hvad er min forbrydelse, og hvad er min synd,
siden du forfølger mig? Nu har du gennemsøgt alle mine ting.
Hvad har du fundet af ting, som stammer fra dit hus? Læg det
frem her for mine og dine slægtninge, så de kan dømme os imellem.

Endelig bliver Jakob også vred og forlader sig på den guddommelige formaning, som var sket til Laban, og at Gud
også selv havde irettesat Laban; for den store urimelighed
gør ham ondt, og dog forlader han sig mere på Guds dom
end på sin egen uskyldighed. Deraf fatter han mod og trøst,
og mener: Gud har set min trængsel og elendighed og har
straffet dig for din vold mod mig; for havde jeg for Gud
været skyldig i nogen synd, så havde jeg måttet lide straffen og ikke du. Men nu er jeg jo vis på min uskyldighed
og véd, at det arbejde, som jeg har udført i min tjenestetid,
har behaget Gud vel, og at din utaknemmelighed og alle
dine gerninger har behaget ham ilde. Det er Jakobs trøst
og ros, at han har Guds dom for sig, idet han anser ham for
retfærdig og hans modstander for uretfærdig. Men dertil
kommer endnu det store vidnesbyrd i erfaringen og Labans samvittighed. For han beskriver hele deres liv, både
sit eget og sin svigerfars, og overbeviser derved Laban om,
at han er en uretfærdig mand og en gruelig tyran.
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Sådan svarer han nu dåren efter hans dårskab, men
dog sådan, at han desuden også iagttager, hvad Salomo tilføjer i Ordsp 26, 4-5, nemlig, at ikke også du skal blive
ham lig, men for at ikke dåren for sine egne øjne skal synes
at være vis. For Salomo byder os, at vi skal undervise,
revse og irettesætte syndere og dårer i tide og i utide, for
at de ikke skal indbilde sig, at de er vise, det er, for at de
ikke skal forblive i den mening, at de har gjort ret i at
synde; men man skal foreholde dem Guds straf og åbenbare dem deres liv og onde gerninger, så de kan føle og
forstå, at de har syndet, og gøre bod. Men man skal ikke
svare dåren sådan, at man bliver ham lig, såsom når man
ville belyve og bespotte ham igen; da blev man ligesom
ham. Men sådan skal man svare ham, at han bliver til
skamme ved sin dårskab, og det er en gudelig revselse.
”Din egen samvittighed og hele dit forrige liv revser dig;
se derfor til, at du erkender din synd”, osv.
En sådan revselse bruger Jakob mod Laban og siger:
hvad har jeg gjort? Hvormed har jeg overtrådt? Hvad er
min synd? Du har udspyet mod mig over al måde mange
skældsord og bespottelser; du har udråbt mig som en tyv,
en kvægtyv, en kirkeraner og en ødelægger af din religion
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og gudstjeneste; bevis nu kun et eneste stykke heraf og
overbevis mig derom, så vil jeg lide min tilbørlige straf
derfor; men kan du det ikke, så lægger du nu din letfærdighed og din trods med løgn for dagen. For ved din tavshed bekender du, at du har løjet; ja, du overvindes ved
Guds og din egen samvittigheds vidnesbyrd; du kan ikke
fremføre noget, hvori jeg har syndet, eller hvori jeg har
forsømt, hvad jeg skulle gøre. Al din skænden er en pur
bespottelse; det er lutter løgn og har kun været en afsindighed. For du gøres til skamme og fordømmes ved din
egen dom og samvittighed; men jeg har Gud til vidne på
min uskyldighed og dertil din egen samvittighed. Sådan
skal man svare dårerne.
Hvor er nu de store, prægtige ord og de opdigtede synder henne? Du har stjålet mit hjerte; du har stjålet dig
bort; sådanne ord har han ovenfor med stor vrede og
harme pralende udspyet. Nu er de alle forsvundne som en
røg. Men det ville ikke den tåbelige Laban forstå, da Herren i drømme formanede ham, at han hverken skulle tale
hårdt eller uvenlig med Jakob. Derfor tilføjer nu Jakob udlægningen og forklarer ham Herrens ord, og siger: du har
urimelig og dårlig beskyldt mig for sådanne store synder
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og laster, og alt det, som du anklager mig for, passer mere
på dig; for det har Gud sagt, og din egen samvittighed
overbeviser dig også derom.
Sådan måtte den nar Laban eller Nabal få kam til sit
hår, for at han kunne se, at han havde faret vild og syndet.
Og det er at svare dåren efter hans dårskab, for at han ikke
for sine egne øjne skal synes at være vis, som Salomo lærer
i Ordsp 26, 5. For til de djævelske skældsord, som opdigtes og fremføres mod den sande religion og mod Gud selv,
skal man ikke tie stille, men man skal revse og gendrive
dem. Og sådan gendrivelse er ingen synd; det er ingen urimelig eller strafværdig vrede, men en hellig og retfærdig
vrede og en kristen iver, der hader synden og det ugudelige
væsen.
Men sådan revselse er nyttig til, at folk ikke forbliver
i vildfarelse og i sine synder og sådan forbliver Djævelens
trælle, som har drevet dem dertil og besat dem; men man
skal revse dem, så de må omvendes og befries fra Djævelens magt og tyranni. Sådan revser vi paven som Antikrist
og hele verdens forfører; ja, vi revser og fordømmer al
slags ugudeligt væsen og afguderi; vi vredes derover, ikke
af egen hævngerrighed, men af en ret nidkærhed og fordi
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vi er brændende i ånden for at redde og opretholde Guds
ære.
Men Jakob trænger hårdt ind på sin svigerfar og stopper munden på ham med spørgsmål, idet han siger til ham:
hvad er min overtrædelse? Hvad er min synd? Hvad galt
har jeg da gjort? Her vil jeg anbefale dem, som har skøn
på det hebraiske sprog, at undersøge forskellen mellem de
to hebraiske ord peschah og chattah; for rabbinerne sammenbringer tretten ord, som alle betyder synd og overtrædelse, hvilke ikke hører hid. Men disse to ord, som Moses
bruger, plejer man at skelne mellem på denne måde: ordet
peschah betyder den synd, at man ikke gør, hvad man er
skyldig til at gøre (undladelsessynd); chattah derimod betyder den synd, at man gør, hvad man ikke skulle gøre: og
disse to ord tilsammen indbefatter arvesynden.
Sådan står der i 2 Kong 3, 5: moabitternes konge faldt
fra Israels konge. Moabitterne var nemlig Israels folk underkastede, så de måtte betale det skat; men de faldt fra
dem, det er, de ville ikke længere adlyde dem og betale
skat. Sådan står der også i Es 1, 2.; de har begået overtrædelse imod mig; det er: de skulle frygte og ære mig, skulle
adlyde mig som sin fader; men den lydighed, som de er
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mig skyldige, forsømmer de; jeg har antaget dem til mine
børn, for at de skulle tjene mig; men de falder fra mig og
udvælger sig fremmede guder; hvad de ikke skulle gøre,
det gør de, og hvad de var skyldige at gøre, det forsømmer
de. Sådan står der også i Jer 2, 13: mit folk gjorde to onde
ting: de forlod mig, den levende vandkilde, at hugge sig
brønde, ja sønderbrudte brønde, som ikke kunne holde
vand. Mig skulle de ære og tjene som den levende brønd;
men mig forlader de, derimod opsøger de sig andre
brønde, hvilket de ikke skulle.
Sådan siger Jakob også her: der er to stykker, som du
kunne bebrejde mig, nemlig om jeg havde gjort noget, som
jeg med rette ikke skulle have gjort, eller om jeg havde
forsømt noget, som det havde sømmet sig for mig at gøre;
bevis nu noget heraf imod mig. du siger, at jeg har været
dig ulydig, har stjålet dine guder, har bortført dine døtre,
hvilket alt sammen er åbenbar løgn, og du må selv med
ord og gerninger bevidne og bevise min uskyldighed; dertil kommer også Guds vidnesbyrd og din egen samvittighed; ja, du selv er skyldig i begge slags synder; for du har
syndet derved, at du ikke har gjort, hvad du burde have
gjort mig og dine døtre til ære og belønning; du har ikke
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givet dem udstyr og ikke givet dem del af arven. Dernæst
har du også syndet deri, at du har sat efter os og tænkt på
at gøre os ondt. Dette er store, svære synder, som du sandelig skulle erkende og bede om tilgivelse for.
Sådan er nu Labans store ære blevet forandret til den
højeste skam og vanære. Og Jakob opregner nu hans synder den ene efter den anden. Du er ophidset imod mig, siger han; du har ikke simpelthen sat efter mig eller forfulgt
mig, men er ganske ophidset og rasende af vrede mod mig;
for det hebraiske ord dalak betyder på andre steder at
brænde. Som der står i Sl 7, 14: han skal gøre sine pile til
brandpile. Sådan gør han Labans synd stor, ikke alene ved
at udstrække den så vidt, men også derved, at han er så
heftig. Du har, siger han, forfulgt mig med dine slægtninge
og venner, har været heftig og vred, havde gerne faret løs
på mig med ild og sværd som en, der er besat af Djævelen.
Han skænder sandelig hårdt nok på ham. Som om han
ville sige: siden du ikke har fundet nogen synd hos mig, så
jeg enten ikke har gjort, hvad jeg havde været skyldig at
gøre, eller har begået, hvad jeg ikke skulle have begået, så
skulle du sandelig ikke have forfulgt mig så grumt og heftig, men burde have tænkt på vort slægtskab, at jeg er din
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svigersøn, og dine døtre er mine hustruer. Men uden at
bryde dig om dette slægtskab og al kærlighed, har du raset
mod os med så stor afsindighed, at du ganske har glemt, at
du er vore døtres fader. Var jeg nu end ikke din svigersøn,
så er jeg dog din søstersøn; for du er min morbror og ikke
alene min svigerfar. Derfor kunne vi ikke være nærmere i
slægt med hinanden, medmindre jeg var din egen kødelige
søn. Og var Jakob død, så var Laban efter loven fader. Sådan er vi nu beslægtede med hinanden både ved blodslægtsskab og ved svogerskab; men du hædrer os ikke
alene ikke med nogen gave, men tragter endnu dertil efter
at berøve os det, som Gud har givet os; hvilket jo strider
mod al kærlighed og venskab.
Derfor siger han med rette: du vredes ikke på mig på
menneskelig vis, men raser på ganske djævelsk maner og
er fuld af Helvedes ild, er ganske ophidset mod dine uskyldige nærmeste slægtninge. Havde jeg en from og retskaffen svigersøn og dertil en vanartet søn, så ville jeg sandelig
berøve den vanartede søn alt mit gods og min ejendom og
give det til min svigersøn. Men Laban gør det modsatte og
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vender op og ned på alle kærlighedens gerninger og al natur; han forfordeler sine brave døtre og sin fromme svigersøn. Dette var nu det første.
Men Jakob fortsætter og gør det stedse større, hvad Laban har gjort: du har følt og ransaget alt mit tøj, det er alt,
hvad jeg ejer og har; men det sømmer sig heller ikke for
en forstandig eller ærlig mand at omgås sådan, især ikke
med sin svigersøns ejendom. For det er en skam, sådan at
undersøge hvert enkelt stykke og ransage det så nøje, som
om de havde været de værste fjender; ja, ingen kunne med
rette forholde sig sådan mod sin fjende. Men hvad har du
nu udrettet dermed, siger Jakob, eller hvad har du fundet
ved din flittige ransagning? Intet andet, end at du derved
har vist, at du uden al årsag er så afsindig og rasende af
vrede. Og hvis du ikke bryder dig om min erklæring, heller
ikke kan komme på det rene med, om du eller jeg har uret,
nu vel, så ville vi lade sagen komme for nogle voldgiftsmænd og lade vore brødre dømme mellem os to. Han tilbyder ham lov og dom. Men Laban overvindes og gøres
til skamme ved sin egen dom, så han ikke engang tør oplukke munden.
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Ja, sådan skal man omgås de ugudelige og hyklerne.
Den retfærdige kendes for fri og uskyldig, og den ugudelige overgives i hans sted; for den ulykke, som han har
truet med at tilføje den anden, kommer på hans eget hoved.
Sådan står der i Sl 7, 17: Hans ondskab rammer ham selv,
hans uret kommer over hans eget hoved.
Men angående disse brødre opstår et spørgsmål; hvad
mener Jakob, når han siger: læg det her for mine brødre
og for dine brødre? Hvorfra havde Jakob brødre her i sin
udlændighed, da han jo havde tjent alene i tyve år? Og sidenhen (v. 46.) står der også: Jakob sagde til sine brødre:
sank sten. Derom er dette min mening (når vi nemlig ingen
sikker, klar tekst har, så må vi gætte og må søge at komme
som bedst ind på meningen): det lader til, at hele Mesopotamien næsten er idel græsgang, og at folk gav sig af med,
som de endnu gør, at røgte kvæg på græsgangene; derfor
var der hyrder i alle landsbyer og byer. Og det er vel troligt, at Jakob blandt sit tyende havde mange af sine slægtninge fra Labans hus, der både tjente ham og hans svigerfar. Og tjenesterne var fordelte; nogle tjente Jakob, andre
Laban. Men de som nu drog med Jakob, har uden tvivl
været fromme og gudfrygtige, som der også blev sagt om
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Abrahams tjenestefolk, om Hagar og Abrahams tjener, der
sluttede sig til ham på grund af hans rene tro.
Sådan forstår han nu derved sine brødre af Nakors og
Teras slægt, der atter drog med Jakob tilbage til hans fædreland, og som han trængte til sin hjords røgt; for begge
hans hustruer havde nok med at opdrage og forsørge børnene, som endnu var unge og svage. Men han alene kunne
ikke passe en så stor hjord; han måtte have tjenere og piger
dertil; disse kalder han nu på dette sted for brødre. Velan,
siger han, lad os på begge sider vælge nogle af vore slægtninge og slægtninge, som kan afgøre og forlige denne
strid. Dette er stemmende med al rimelighed af Jakob, at
tilbyde ham et sådant forlig. Og sådan overvindes nu Laban ved Guds dom, ved sin egen samvittighed, ved sit forrige liv og det almindelige vidnesbyrd af alle mennesker
og dertil af sine egne brødre og slægtninge, sådan at han
nu slet ikke kan finde noget at svare derpå, da han sådan
er overvundet og gjort til skamme.
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v38-41. Nu har jeg været hos dig i tyve år. Dine får og geder
har ikke født i utide. Vædderne i din hjord har jeg ikke fortæret.
Jeg kom ikke til dig med sønderrevne dyr, men erstattede dem
selv. Både det, der blev stjålet om dagen, og det, der blev stjålet
om natten, krævede du erstatning for. Om dagen blev jeg fortæret af heden, om natten af kulden, og søvnen flygtede fra mine
øjne. Nu har jeg været i dit hus i tyve år; fjorten år har jeg tjent
hos dig for dine to døtre og seks år for dit småkvæg, og du har
ændret min løn ti gange.

Jakob irettesætter ikke alene sin svigerfar, men gør ham
også bebrejdelser og skildrer ved alle omstændighederne
hans gruelige utaknemlighed såre stor og sin hårde tjeneste hos ham. For han opregner sit arbejde og sine velgerninger og lægger vægt på dem, for at derved Labans ondskab og utaknemlighed skal forøges. Men her foreholder
Moses os et såre fuldkomment eksempel og billede på en
from og tro tjener, hvis lige man ikke finder på andre steder i nogen historie. Men nu til dags, hjælp Gud, hvor såre
almindeligt er det da, at alle husfædre ynkelig klager over
tjenernes utroskab og ondskab! Jeg har tjent dig, siger Jakob, med så stor flid, at dine får og dine geder ikke har
været ufrugtsommelige.
Men kunne da hyrderne bevirke, at kvæget ikke er
ufrugtbart? Svar: det kommer sandelig meget an på en tro
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og omhyggelig hyrde. For man ved vel, hvor ondskabsfulde vore fårehyrder nu til dags er, idet de bevirke enten
ved slette kunster, eller ved sin skødesløshed og efterladenhed, at deres herrers og husbonders får dør, er ufrugtbare og afmagres, mens derimod deres egne får give meget
mælk og ost, dertil også bærer meget uld og føder mange
lam. Sådan beror meget på en hyrdes fromhed og troskab,
at han ikke forsømmer den tid, når fårene løber, og også
ellers passer dem godt; for når fårene passes godt, plejer
de også at være frugtbare.
Derfor siger Jakob: dine får har ikke været ufrugtsommelige; det har jeg udrettet ved min troskab og flid, at hjordene har fået mange lam; i tyve år har de aldrig været
ufrugtsommelige. For på hine steder, ligesom også på
nogle steder i Italien, plejer fårene at få lam to gange om
året. Dertil vil der da omhyggelig pleje, for at hjordene
ikke skal forsømmes i løbetiden. Derfor, siger jeg, er dette
et eksempel på en tro tjener uden lige. Men hvordan skulle
da Laban ikke være blevet rig, om han så end selv var
dorsk og doven, da den trofaste tjener ikke gjorde andet
end at forøge sin herres gods, og bestandig var betænkt på
hans fordel?
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For det andet siger han: vædderne af dit kvæg har jeg
ikke ædt. For den ret har hyrderne, at de undertiden kunne
slagte et får eller i al fald bruge mælken eller osten deraf
og klæde sig af fårets hud eller uld. Men Jakob ville ikke
bruge dette; han lod det hellere, hvor meget han end selv
tabte derved, komme sin herre til nytte; derfor sagde også
Rakel ovenfor (v. 15.) ikke uden grund, at deres fader
havde solgt dem og fortæret deres værdi.
For det tredje siger Jakob: hvad de vilde dyr havde
sønderrevet, bragte jeg ikke til dig. Det anså han ikke for
sømmeligt for sig, skønt han efter al ret ikke skulle have
ført sig til regning, hvad ulvene eller andre dyr havde sønderrevet. Jeg har ikke, mener han, kunnet passe hjorden så
omhyggelig, at jo en ulv undertiden har kunnet tage et eller
andet får; derfor skulle jeg ikke erstatte skaden. Men da du
har forekastet mig, at det var sket ved min forsømmelse,
at ulven brød ind til fårene, så har jeg måttet erstatte og
betale skaden.
Sådan led Laban ingen skade, hverken derved, at hjordene skulle være blevet forsømte i løbetiden, eller derved,
at Jakob fortærede hans kød, eller derved, at de vilde dyr
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sønderrev noget for ham. Jeg alene har måttet bære skaden, siger Jakob; jeg måtte være den, som havde gjort det;
jeg måtte erstatte og betale alt, som manglede. Det var sandelig en såre tung tjeneste og et hårdt tyranni, at en må
betale det, som ikke kan bevares trods al flid. Selv hjemme
i huset kan man jo dog ofte ikke forhindre, at jo en hund
tager og spiser noget eller på anden måde gør skade. Men
underligt er det, hvorfra Jakob vel tog det, hvormed han
betalte og erstattede, hvad der var tabt af hjorden. Vi kan
ikke se det af fortællingen, men må gætte det. Enten sendte
da vel Isak, hans fader, penge til ham, eller Laban gav ham
en ringe løn, som han anvendte sådan, at hans herre, den
gnier, ikke skulle lide nogen skade.
For det fjerde siger Jakob: det som enten var stjålet fra
mig om dagen eller om natten. Sådan nemlig står der på
hebraisk. Rabbinerne siger rigtignok, at bogstavet jod på
dette sted skal være overflødigt. Men jeg er ingenlunde altid enig med rabbinerne. Dette er meningen af disse ord:
alt hvad folk stjal om dagen eller om natten, det måtte være
stjålet ved min skyld og forsømmelse; jeg måtte atter erstatte og fuldstændiggøre antallet, enten så det tabte var
sønderrevet af dyr eller stjålet. Du mistede intet derved,
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ikke engang en håndfuld uld; jeg måtte erstatte al skade,
som skete. Sådan blev nu Laban rig ved en andens omhu,
møje og sved, ja til skade og tab for denne trofaste hyrde.
Men det er forbandet gods, som erhverves med andre folks
sure sved og dertil med tyranni, hvormed andre betynges.
Sådan bruger nu Jakob såre skønne ord og prædiker
loven for ham for at bringe ham til erkendelse af sine synder. Men den hykler vil alene være retfærdig og indbilder
sig, at han på ingen måde kan synde. Derfor er det umuligt
at bringe sådanne folk til syndserkendelse og ret bodfærdighed.
For det femte siger han: når jeg om dagen var på marken, fortærede hede mig, og kulde om natten. Det faldt
ham surere i de første fjorten år end i de sidste seks, da han
også kunne tjene sig selv og sine hustruer og børn for at
formere sit gods og forsørge sit hus. Det faldt ham såre
hårdt, at han måtte udholde både hede og kulde, og derhos
ikke kunne finde nogen søvn eller hvile. For legemet tiltrænger jo sin hvile og søvn, for at det ikke ved alt for stor
træthed ganske skal udmattes. Men hvorfor led han så meget? Svar: fordi tyve og ulve ikke ænser hede eller frost og
ikke spørger efter dag eller nat. Derfor, siger han, måtte
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jeg våge hos hjorden nat og dag; jeg turde ikke undskylde
mig med heden eller den alt for stærke frost; jeg måtte afsted, og det skete alt sammen til din nytte og fordel, idet
jeg måtte udføre hårdt arbejde og svede, blot for at din
hjord kunne vokse og tage til, mens du sov.
Hvor vil du nu til dags finde et eksempel på en sådan
underfuld troskab som Jakobs? For både adelige og bønder, der har med kvægrøgt at bestille, klager alle over hyrdernes store utroskab og siger, at herrernes får bliver syge
og ufrugtbare og lider anden skade, dertil sønderrives af
vilde dyr, men ikke hyrdernes får, fordi de giver mindre
agt på hine og med sine herrers forlis og tab sørger for sin
egen nytte og fordel. Og man plejer almindeligvis at fortælle denne historie, enten den nu er sand eller ikke: en
adelsmand lod en fårehyrde sætte i fængsel for hans ondskabs og tyvenes skyld; men da man skulle til at hænge
ham i galgen, spurgte adelsmanden ham, om han ikke
kendte en anden hyrde, som var from og trofast, hvem han
kunne sætte over sine får? Da skal tyven have sagt, at han
slet ingen sådan kendte; de var alle ligeså fromme som
han, ja nogle var vel endog værre. Da, fortæller man, skal
adelsmanden være blevet bevæget til at skænke denne
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hyrde livet og fremdeles beholde ham, siden han nu engang ikke kunne finde nogen bedre.
Sådan oplyser tjenernes sædvanlige beskaffenhed nu
til dags såre smukt denne fromme hyrde Jakobs dyd og
troskab. For det er et ganske særligt eksempel, og man kan
vel se og fornemme, hvor besværlig en ting en husholdning nu til dags er, da folk er så over al måde utro. Men
man må bære over med sådan skade og tie stille dertil, indtil Gud henter os fra dette liv til et bedre og straffer synden
hos de onde, utro folk. For sådan troskab, som Jakob viste
mod en uretfærdig og troløs herre, vil ingen kunne vise en
anden, medmindre han ret tror på Gud og i troen ganske
og aldeles hænger ved ordet.
Jakob siger fremdeles: jeg har tjent fjorten år for dine
to døtre og seks år for dit kvæg, og du har forvendt min
løn ti gange. Laban har ikke ladet sig nøje med, at han i de
fjorten år var blevet rig ved Jakobs arbejde og troskab; han
har desuden villet berøve ham hans tilbørlige løn. Derfor
revser nu Jakob ham alt hvad han kan, for dog at bringe
ham til at erkende sin synd. Men Laban har et hjerte, der
er hårdere end nogen diamant eller ambolt.
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Og deraf kan man se, hvilken stor tålmodighed og
hvilken tro patriarkerne havde. Vistnok lede martyrerne
megen og gruelig pine og kval; men det kan alt sammen
ikke sammenlignes med patriarkernes tunge arbejde og
store fare. For det er en stor tålmodighed, i hele tyve år at
tåle sådant stort tyranni og sådan vold. Men hvordan det
gik til med forandringen af lønnen, blev sagt ovenfor (§
27.)
v42. Hvis ikke min faders Gud, Abrahams Gud og Isaks Rædsel,
havde været med mig, havde du nu sendt mig tomhændet bort.
Men Gud har set min lidelse og mit slid, og i nat fældede han
sin dom.«

Gud har set min elendighed, siger Jakob, og straffede dig
i går nat. På hebraisk står der intet objekt, så det egentlig
hedder: Gud har set det og har dømt. For en sådan grusom
tyran var Laban, at han ikke alene ville have ladet Jakob
drage tomhændet og nøgen derfra, men endog ville med
magt have bragt ham tilbage til den hårde tjeneste, hvis
ikke Gud imidlertid havde truet ham og forebygget det,
som forhen er sagt. Dette er forresten en såre herlig tekst,
hvis lige vi endnu ikke have haft, på grund af det udtryk:
Isaks rædsel. Det hebraiske ord pachad betyder at frygte,
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være forfærdet, som der står i Sl 14, 5: der frygter de såre;
hyklerne frygter der, hvor intet er at frygte; eller, som der
står på et andet sted i Ordsp 28, 1: de ugudelige flygter,
skønt der er ingen, som forfølger dem. Sådan udlægges det
i almindelighed. Men man må her forstå det om gudsfrygten.
Men hvad kan nu Helligånden mene dermed, at han
taler om Isaks rædsel? Der er ingen tvivl om, at han dermed mener Gud; for han tilføjer desuden: min faders Gud,
Abrahams Gud og Isaks rædsel. Rædsel sættes lige ved
Gud, derfor må det betyde det samme som Gud. Rædslen
vil derfor på dette sted ikke sige andet end Gud. For skulle
dette ord have betydet noget andet end Gud, så ville Jakob
ikke have sat det lige ved Guds navn. For man må ikke
tilvende nogen anden ærefrygt eller dyrkelse som Gud.
Men der er utallig mange udlægninger af, hvorfor han kalder det Isaks rædsel, og hvorfor han kun bruger dette navn
ved Isak og ikke også ved Abraham. Deri vil jeg følge den
almindelige og ligefremme forklaring, at han nemlig har
brugt dette udtryk på grund af sin fader Isaks herlige og
særlige gudsdyrkelse, såsom han med særlig gudsfrygt
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frygtede og ærede Gud. Dette er den almindelige forklaring, og jeg bifalder den gerne.
Desuden må man også mærke disse ord, fordi Moses
har sat dem sådan, at de har et særligt eftertryk, hvorom
jeg også på andre steder ofte har mindet. Sådan står der i
1 Mos 2, 21: Gud Herren byggede af det ribben, som han
havde taget af mennesket, en mandinde. Der havde han,
som det synes, kunnet bruge et andet og måske bedre ord.
Men ved dette eftertrykkelige ord har han villet vise, at
kvinden er en guddommelig bygning, ikke alene på grund
af den hemmelighedsfulde hentydning til kirken, men også
ligefrem, hvad det huslige liv angår. For hele Skriften bruger denne måde at tale på om kvinderne, som der også står
i 2 Mos 1, 21 om den velsignelse, hvormed Gud velsignede og lønnede jordemødrene: Gud byggede dem huse.
Og også Rakel sagde ovenfor (kap. 30, 3.) til Jakob: gå til
min pige, at jeg må opbygges af hende; det vil sige, for at
jeg må få børn eller arvinger i huset eller i vor slægt. For
dertil er især kvinden skabt, at huset skal opbygges ved
hende, og at hun skal føde børn og arvinger.
Sådan siger også Jakob på dette sted, at Laban blev
straffet; det er også sagt med stort eftertryk. På samme
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måde sagde også Rakel kort i forvejen, at Gud havde frataget deres fader hans rigdom osv. For Djævelen med de
onde engle og de onde mennesker beflitter sig kun på at
forhindre og ødelægge alle gode gerninger. Sker der alligevel noget godt, så plejer det at gå sådan til, at Gud straffer Djævelen og de onde mennesker, kæmper mod dem og
ligesom river dem byttet ud af gabet. Denne og lignende
talemåder i Skriften, som sættes så eftertrykkelig og med
særlig flid, må man vel lægge mærke til.
Sådan mener jeg, at på dette sted den bogstavelige mening er den bedste, nemlig at Gud kaldes Isaks rædsel på
grund af den herlige gudstjeneste, som han drev. De andre
udlægger det sådan, at Isak frygtede, da han skulle ofres.
Men denne mening passer slet ikke og er ugudelig. For
Isak frygtede ikke, var heller ikke forfærdet, men adlød
godvillig sin fader og Gud. For man må ikke tiltro de hellige, at de skulle frygte; men der er hos dem en frivillig
lydighed og kækhed. For frygt er en herskende synd; men
denne synd havde Isak ikke; ånden hos ham var lydig, og
skønt kødet satte sig derimod, så beholdt dog ånden overhånd og sejr over kødet.
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Men foruden dette mener jeg, at også Kristus menes
her. For fædrene havde denne velsignelse, der er forskellig
fra den legemlige velsignelse. I Isak skal afkom kaldes dig,
siger Paulus i Rom 9, 7, der også indskærper dette ord,
som har et særligt eftertryk. For Ismaels velsignelse om de
tolv fyrster, som skulle nedstamme fra ham, var legemlig.
Men i Isak skal afkom kaldes dig, hvorved ingen anden
menes end Kristus; han er det rette afkom. For fædrene så
mere hen til den åndelige velsignelse, som er Kristus selv,
end til den legemlige velsignelse, som Ismael og Esau
havde. Derfor forstår jeg her den hellige treenighed, og ligeledes på andre steder i Det Gamle Testamente, hvor jeg
blot kan få denne hemmelighed ud af ordene.
Sådan betyder her Isaks rædsel Guds søn, der er blevet
menneske, hvem patriarkerne og profeterne så hen til i forjættelserne, og om hvem de lærte og underviste folket, ligesom han straks i begyndelsen blev forjættet i 1 Mos 3,
15: kvindens afkom skal knuse slangens hoved; ligeledes i
12, 3 og 26, 4: i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Dette afkom frygtede og tjente fædrene; han er lige-
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som den rette ædelsten og kernen i de legemlige forjættelser, der var ligesom skaller eller avner, givet dem for at
styrke deres tro på, at de skulle få arvinger for Kristi skyld.
Sådan vil nu Helligånden antyde, at Isak med stor
længsel ventede på dette afkom og tjente ham. Og Jakob
roser sig her af den herre Kristus, som skulle komme,
hvem hans fader tjente. Sådan skal vi nu flittig huske på,
at sådanne vigtige steder og ord må henføres til Kristus,
sådanne som vi ovenfor i forjættelserne havde flere af. Og
sidenhen i 49, 10, tales der også om Schiloh, der er en søn,
født af sin moders liv. Og lad os endelig ikke følge de jødiske rabbineres udlægning, der gruelig fordunkler den
herre Kristus. For fædrene gav flittig agt på denne ædelsten, som var indfattet i de legemlige velsignelser, og holdt
den i ære, ellers ville Jakob ikke have sagt: Isaks rædsel.
For det er Guds søn, Kristus Jesus, som er blevet menneske, den anden person i Gud. Og han siger det ikke, som
om der skulle være nogen anden Gud end Abrahams Gud,
men for at antyde treenighedens hemmelighed.
På denne måde bliver disse eftertrykkelige ord os såre
søde og behagelige, hvilke Moses hist og her indblander i
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sit skrift ligesom ædelstene, såfremt de nemlig kun anvendes på Kristus; for de andre udlægninger er dårlige og
kolde, sådan som den om Isaks offer.
Og dette er også den rette og skønne prydelse for disse
historier, hvor Helligånden beskriver sådanne ringe og
foragtelige gerninger af de hellige patriarker, at hyklerne
og papisterne mener, de er ganske foragtede og ugudelige;
men de indeholder i sig den højeste visdom og den rette
tro. Alt derfor, hvad de hellige gør, hvor ringe og urent det
end synes at være, er dog stort og herligt. For de gør alt i
troen og i ordet, det er, i uskyldighed og hellighed. For
sådan siger Kristus i Luk 8, 50: tro kun, så skal du blive
salig, blive ren og hellig, og alt, hvad du gør, bliver rent,
helligt og gavnligt. Ligesom der intet unyttigt er på fåret,
for også dets møg og dets ben har sin nytte, og ikke alene
mælken eller ulden, sådan er det møget, når de hellige undertiden af utålmodighed knurrer; men det gør ikke de hellige nogen skade; alt må tjene dem til gode; for de lever,
handler og lider i tro på ordet. Dit ord, siger Kristus i Joh
17, 17, er sandhed. Den, der nu griber ordet og tror det,
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han er også i sandhed hellig og retfærdig. Alle ordets modstandere derimod, hvor hellige de så end er efter det ydre
skin, er dog forkastede og fordømte.
Dette må man flittig mærke, os og hele kirken til trøst
og lærdom, for at vi skal vide, at vort liv er Gud velbehageligt og tækkeligt, selv i de ringe huslige gerninger. Fornuften og verden kender intet dertil; den indlader sig kun
på underlige syner, åbenbaringer og underlige grublerier,
omgås dertil også med hårde og tunge gerninger, såsom
faste og vågen osv. Deraf er munkene kommet og filosofferne hos hedningerne, hvilke i sådanne særlige gerninger
har villet overgå andre og derved har villet bevirke, at den
simple mand skulle højt anse dem og holde dem i agt og
ære; men denne verdens visdom er for Gud en dårskab.
Sådan lever nu Isak uden alt skin for særlige gerninger
i ægtestanden og i tjenerstand, og det ser ud, som om han
er foragtet af Gud, ligesom han er såre fattig og elendig i
verden. For verden ser ikke, hvad tro er, og hvad den formår; en så aldeles skjult og ubekendt ting er den for fornuften efter Kristi ord i Joh 14, 17: verden kan ikke modtage sandhedens ånd; den ser eller hører ham ikke, forstår
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ham heller ikke med nogen af sine sanser. Men vi skal beflitte os på, at de hellige må undervises og opvækkes til tro
på ordet, så de altid må lade sig finde i kærlighed til ordet
og dets øvelse. For da er alle deres gerninger, hvormed de
omgås, både i det borgerlige og huslige liv, såre gode; enten du går, sover eller våger, behager det Gud vel; for ordet, troen og Ånden, som bor i dig, er gode.
Endelig tjener også det til vor trøst, at Jakob siger, at
hans faders Gud har været på hans side og har set hans
elendighed og arbejde. Men hvad er hans arbejde andet
end ringe, svage og dertil urene gerninger, som hidtil er
blevet beskrevet af ham som en stakkels fårehyrde? Sådanne gerninger har Helligånden villet at man skulle foreholde kirken og de troende til eksempel og styrkelse, for
at de med vished kunne vide, at Gud ser alle de gudfrygtiges og helliges gerninger, ja, at han har talt alle deres hovedhår, som nu flere gange er blevet sagt. Så stor bekymring og omsorg har han for dem, som hører ordet og tror
det.
Men denne trøst er især såre nødvendig for Guds kirke;
for Djævelen tilligemed den hele verden og vort eget kød
plager ynkelig dem, som har ordet. Derfor må man ikke
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håbe på nogen trøst eller beskærmelse fra verden eller
denne verdens fyrster; heller ikke må vi søge noget kødeligt råd hos os selv; for alt det er forgæves. De, som alligevel søger sådant råd eller håber derpå, de må erfare hvad
der står i Sl 116, 11: hvert menneske er en løgner; ligeledes i Sl 146, 3: forlad jer ikke på fyrster, på et menneskes
barn, hos hvem der ingen frelse er. Men hele verden vandrer, som om den var blind, og går til grunde i sit forfængelige råd og forehavende; for den kan ikke finde sig i, at
Djævelen, de ugudelige og dens eget kød forfølger den.
Derfor må Gud se til og forsørge sine, hvilke ellers er
ganske forladte og hverken véd hjælp eller råd, men alene
ser til hans ord; for de bærer korset, har jammer og trængsel, ligesom Jakob ikke alene plages af Djævelen, men
også af sin svigerfar og sine egne slægtninge. Lad os derfor lære og mærke dette, at Gud tæller alle vore gerninger
og tanker, hvor ringe og foragtede de end kan være, når vi
kun tror på ham. For giver vi agt på hans ord, så giver han
igen agt på os og sørger for os i al nød og modgang, som
verden og Satan lægger os i vejen.
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v43. Laban svarede Jakob: Døtrene er mine, børnene er mine,
småkvæget er mit; alt hvad du ser, er mit. Men hvad kan jeg i
dag gøre for mine døtre eller for de børn, de har født?

Hidtil har Moses foreholdt os et eksempel og forbillede på
en hellig mand og from, trofast tjener, nemlig Jakob, hvad
han havde gjort, og hvor meget han havde lidt, hvordan
han i kærlighed forsøgte og beflittede sig på at vinde sin
modstander og bringe ham til syndserkendelse eller bod
og sådan gjorde, hvad en hellig og from mand burde gøre.
Hvad han nu udrettede dermed, skal vi nu hører.
For Moses beskriver her et ganske modsat eksempel,
nemlig på en såre ond hykler. Skønt han har afmalet ham
tydelig nok, hvordan han opførte sig mod sin svigersøn,
sine døtre og børnebørn, så lad os dog nu se, hvor meget
han forbedrer sig, efter at han var blevet straffet og formanet af Gud og tillige af Jakob. Han siger først: døtrene er
mine døtre, og sønnerne er mine sønner; hvad kan jeg
gøre for dem? Ej du hellige mand, Laban! Endnu hører
man intet ord om bod eller bekendelse af synden hos ham.
Han siger ikke: min kære Jakob, jeg erkender og bekender
min synd; for jeg har behandlet dig hårdt og slet ikke faderlig, og har ikke været mod dig og mine døtre sådan,
som jeg burde. Sådanne ord vil du aldrig kunne få ud af en
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hykler, eller i al fald meget sjældent. For en hykler er et
sådant skændigt uhyre, som slet ikke kan synde og derfor
heller ikke står til at omvende. En hykler mener ikke, at
han kan synde eller fare vild, om han end sådan overbevises om sin synd og vildfarelse, at han kan tage og føle
derpå.
Et lignende billede foreholdes os også i nogle andre,
såsom Farao og Saul. Om de end undertiden bekender sin
synd med ord, så gør de det dog kun sjældent eller kun på
en hyklerisk og forstilt måde. Den, som er hellig og retfærdig, han alene må være synderen. Ja, hvad endnu mere
er, de uretfærdige og ugudelige vil have navn for, at de
ikke synder eller gør ondt, især når de har magten. Henrik
mordbrænder, biskoppen af Mainz, doktor Jekel og Grikel,
de gør ikke uret, de er for mennesker ganske retfærdige og
hellige.
Dette er nu en stor anfægtelse og urimelighed, som
såre forarger og plager kødet. Men disse eksempler skrives
os til trøst og styrkelse, for at vi skal vide, at det ikke kan
være anderledes, vi må leve med sådanne hyklere, og for
at vi med desto større mod skal tåle og finde os i at høre
sådanne forkerte domme af de kødelige mennesker. Jakob
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alene må være en synder, Laban derimod er from og retfærdig. Sådan må også vi wittenbergere nu til dags alene
være syndere, skønt vi giver enhver, der forlanger det,
regnskab om vor lære. Vi beviser og forsvarer vor lære, vi
gendriver modstandernes og overvinder dem efter deres
egen samvittigheds vidnesbyrd. Men dog udretter vi intet
dermed. De er fromme og retfærdige; vi må være ugudelige og uretfærdige. Den, der nu ikke kan tåle det og finde
sig deri, kan heller ikke være nogen kristen. De må have
ret, Kristus og hans disciple have uret.
Nu vil vi betragte Labans ord, som vi ikke vil udlægge
falskelig, men oprigtig, ikke efter hans hjertes mening, efter hvilken alt synes at være talt med stor stolthed og hånlig. For når han siger: døtrene er mine døtre, da er dette
vel sandt; men han havde nu givet Jakob dem, så de var
hans hustruer; ligeledes var også hjorden hans fortjente
løn, som han havde erhvervet ved stort arbejde og sved.
Derfor lyver Laban, og jeg ville hellere udlægge hans ord
sådan; men jeg vil ikke følge denne hårde mening. Vi vil
altså forstå ordene sådan, som om han havde talt dem af et
faderligt hjerte. Som om han ville sige: min kære søn, alt
hvad du har, har du jo af mig; jeg er faderen; hvordan
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skulle jeg da gøre mine skade? Jeg har givet dig mine
døtre, dertil får og okser; alt har du fået af mig; Herren
velsigne dig, at du må tage til og blive stor og bruge din
ejendom i gudsfrygt og med lykke, så det må gå dig vel.
Sådan plejer en oprigtig, from fader at tale til sine døtre,
sin svigersøn og sine børnebørn. Ganske sådanne ord bruger også denne hykler. Men det er alt sammen falskhed og
løgn. Og det vil vi bevise med to grunde.
For det første erkender han endnu ikke sin synd og sit
rov, som Jakob har foreholdt ham. For han har beskyldt
ham for tyveri og for mange andre tunge synder og for at
han har behandlet ham og sine døtre gruelig og uvenlig;
men han erkender og bekender intet heraf, men vil være
retfærdig og from. Om end derfor sådanne hyklere bruger
fromme, oprigtige folks ord, ligesom Laban her smukt kan
eftersnakke en from, trofast faders ord, så taler de dog ikke
af hjertet, hvad de taler; de er ikke oprigtige.
For det andet havde det også sømmet sig for faderen,
at han havde givet sine døtre og børnebørn en eller anden
gave. Min kære Rakel, skulle han har sagt, her har du
penge til en hædersdragt. Du Ruben, se her, det vil jeg give
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dig til en erindring om din bedstefar. Men hverken bekender han sin synd eller giver dem nogen gave til vidnesbyrd
om sin faderlige kærlighed og ømhed. Alt gik kun ud på,
at den gode, fromme mand skal bedrages og føres bag lyset, for at kvinderne og slægtningene skal forandre sin
dom om Jakob, glemme al urimelighed og rose svigerfarens uvenlighed; men frugterne beviser ret, hvad slags
træet er af.
For Gud vil fremfor alle ting have, at han skal bekende, hvad han havde frataget ham og erstatte ham det,
dernæst at han også skal give et tegn på ret kærlighed og
uhyklet ømhed. Men intet af dette sker; den fromme hykler
holder på sin retfærdighed, og giver dog intet tegn på retfærdighed, hverken med ja eller med nej. Sådan er det ganske forgæves og omsonst, at Jakob havde revset ham. Det
er nu det første, for at udlægge det ligefrem og lade den
hårde opfattelse deraf fare. Men nu fortsætter han, og bliver nu endog åndelig og hellig. Han lader sig ikke nøje
med at forsvare sin retfærdighed mod Jakob, der må være
uretfærdig, ret som om Laban ikke havde syndet mod ham;
nu må man endog hæve ham til himlene, iblandt de hellige
engles skarer.
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v44. Lad os to nu slutte pagt. Den skal være vidne mellem dig
og mig.

Hykleren gentager ofte dette stykke og fører det meget i
munden, at han siger: det skal være til et vidne mellem mig
og dig, som vi siden skal se gennem hele beretningen. For
sådan plejer hyklerne at gøre; mens de ikke bærer nogen
frugt, har de dog mange blade, ligesom det figentræ, som
Kristus forbandede. Han gentager det oftere med stor fortrædelighed: Gud skal være vidne mellem mig og dig; ligeledes: bjerget, stenhoben og kendemærket skal være
vidne mellem os. Men der er ingen ret grund eller sandhed
bag. Denne hykleriets kunst må de vænne sig til, som vil
leve i verden.
Og nu begynder han at sværte den fromme mand og
gøre ham mistænkt. For han anstiller sig, som om han
frygter Gud og med sine formaninger vil lokke Jakob, der
ikke er rigtig gudfrygtig, til gudsfrygt. Han vil slutte en
pagt for Gud, vil oprejse en sten og slutter en såre nøje
overenskomst med ham angående grænserne, så nemlig
Jakob ikke skal fare over dem og tilføje ham skade. Men
hvad skal vel det til, at han er så ængstelig i henseende til
en sådan mand, hvis troskab og pålidelighed han havde
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såre vel erkendt og erfaret i tyve år? Hvortil er det fornødent, at han forlanger af sin trofaste svigersøn, at han skal
forpligte sig mod ham med ed, og at han gør så stort væsen
af pagten? Han har i forvejen givet ham sine døtre til ægte
og havde endnu dertil betroet hele sin ejendom til hans
omsorg; hvorfor er han da nu bange, da han bor i et andet
land?
Det er intet andet end et ydre skin og en unyttig forstillelse, hvormed han forsøger at ulejlige den fromme
mand og gøre ham mistænkelig, som om han havde noget
at frygte af Jakob. Han tillægger sig selv stor uskyldighed
og retfærdighed og anstiller sig, som om han må frygte
meget og mangt af den onde skælm Jakob, ret som om
denne tænkte på at tilføje ham vold og uret. Var han en
from, trofast mand, så ville han meget mere have sagt:
drag kun hen, min kære Jakob, Herren velsigne dig og
dine; kan jeg tjene dig i noget, vil jeg hjertelig gerne gøre
det, og forefalder der nogen fare eller besværlighed for
dig, så underret mig derom; da skal du erfare, at jeg nærer
en inderlig faderkærlighed for dig. Jeg vil aldrig lade dig
og mine kære døtre og børnebørn i stikken. Men han lover
ham intet; ja han volder endog Jakob fortræd ved at gøre
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ham forhadt, idet han anstiller sig, som om han må frygte
for ham. For han tragter efter navn og skin af hellighed og
gudsfrygt; Jakob derimod skal af enhver mistænkes for at
ville tilføje Laban skade. Da han sådan ikke kan overbevise ham om nogen synd og revse ham derfor, prøver han
dog alligevel på at sværte ham med den mistanke, at han
gerne vil gøre ham uret og er en sådan mand, som ikke
bryder sig om Gud.
Men jeg formoder desuden, at Laban har været noget
bange, ligesom de ugudelige plejer at være, når de véd sig
skyldige, idet de forfærdes for et raslende blad. Som Salomo siger i Ordsp 28, 1: de ugudelige flygter, skønt der
er ingen, som forfølger dem. Og digterne fortæller om
Orestes, at han blev afsindig af skræk. Juvenalis har såre
godt afmalet og beskrevet de mennesker, som plages af sin
egen samvittighed, idet han siger: du må ikke tro, at de er
kommet ustraffede derfra, hvem deres egen samvittighed
anklager og forfærder. Sådanne folk skælver og blegner
for ethvert lyn. Det er den straf, som følger på synden.
Derfor kan det vel også hænde, at Laban, skønt han
vidste, at han intet havde at frygte af sin svigersøn, som
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han jo havde lært at kende som from, dog alligevel frygtede for de andre, såsom Jakobs forældre eller venner og
slægtninge. Men det fornemste var, at han ved dette skin
og hykleri ville besmykke sig selv og gøre Jakob mistænkelig.
Med sådanne folk må nu de gudfrygtige i denne verden
omgås, som bedrager dem både i det åndelige og det legemlige og det ovenikøbet under helligheds, retfærdigheds, gudsfrygts og åndeligheds skin; og da først plejer de
at triumfere og være glade, når de kan overdøve os med
det falske skin, at de mener den sande religion og tjener
Gud, men vi synder mod ham. Sådan er nu Laban alene
retfærdig og hellig, både efter den første og anden tavle.
Dette er det rette billede af verden.

v. 45. Da tog Jakob en sten og rejste den op til et kendemærke.
Jakob er villig til at slutte pagt med ham, blot af den grund,
at han gerne snarest muligt vil komme vel bort fra den
onde hykler. For det falder såre tungt for alle gudfrygtige,
når de skal omgås med hyklere; enhver kan bedre omgås
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med en åbenbar fjende end med en sådan hykler, der i det
ydre anstiller sig, som om han var en ven og gerne vil vise
velgerninger, mens han inde i sit hjerte nærer fjendskab og
ugunst. Intet er besværligere eller fortrædeligere, end når
man skal omgås med et sådant menneske, bo hos ham,
spise med ham, der ene og alene lurer på enhver anledning
til at volde en skam og skade, og dog ikke kan overbevises
om at omgås med uret og bedrageri, men man må tåle hans
hykleri og hemmelige ondskab, som han har i sit hjerte. Ja,
en sådan hykler sværger gerne højt og hellig på, at han er
ens bedste ven og en stor ynder af den sande gudsfrygt,
eller om du end kan overbevise ham om løgn og foreholde
ham hans skjulte, ondskabsfulde hjerte, så kan han dog sådan forstille sig og nægte alt, at man dog ingen ret får mod
ham. Derfor går nu Jakob straks ind på pagten og iler med
at få den oprettet, og han selv tager en sten og rejser den
op til et kendemærke, idet han tænker: Gud give, jeg blot
kunne blive denne skælm kvit. Ja, han formaner sine
brødre til at samle sten og danne en hob deraf. Sådan må
vi også bære os ad; vi må fly samkvem med hyklerne, på
hvad måde det blot kan ske.
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v46-47. og han gav sine slægtninge besked om at samle sten
sammen. De tog nogle sten og lavede en stendynge, og derefter
holdt de måltid ved stendyngen. Laban kaldte den JegarSahaduta, men Jakob kaldte den Gal'ed.

Hyrderne og sine slægtninge kalder Jakob brødre, efter
Den Hellige Skrifts talebrug, idet de nemlig var efterkommere af Nakor. Og de havde vel på begge sider kunnet
være tilfreds, da de havde sluttet pagten; men den hellige
Laban vil endnu skaffe sig større sikkerhed. Det er ikke
nok, at de har oprejst en sten til kendemærke og erindring
om pagten; men han er den første, der giver stenhoben
navn, på syrisk eller kaldæisk, blot for at ramme sin svigersøns samvittighed. For han mener: se, vi har nu sluttet
en pagt; vi har sanket sten og gjort en hob, dertil også givet
hoben navn; nu sømmer det sig for dig, at du også ihukommer denne pagt. Se nu, hvor stor, underfuld åndelighed
han her kan give sig mine af, idet han formaner om, hvordan denne pagt skal og må overholdes, uagtet han ovenfor
(v. 41.) vel ti gange har forandret Jakobs løn, som han var
kommet overens med ham om; ja, var han ikke blevet
straffet af Gud, så havde han slet ikke sluttet nogen pagt
med ham, men da ville han atter med magt have bragt Jakob tilbage i den gamle trældom.
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Det hebraiske ord gal betyder en hob; ed, et vidne. Jakob tænker på det ottende bud, at man ikke skal sige falsk
vidnesbyrd. Men Labans syriske navn betyder så meget
som en hob af sten eller jord.
Men han kalder det ikke uden grund vidnesbyrdets
hob; for han mener: husk på denne hob, som er oprejst; lad
den være dig et evigt vidnesbyrd i dit øre og dit hjerte, så
du ikke glemmer denne pagt; for holder du den ikke, så
skal denne hob stå imod dig som et talende vidne i himlen
og på jorden. For min skyld havde det vistnok ikke været
fornødent at oprejse denne hob; for jeg er from og retfærdig; men vi må frygte for fare fra din side. Sådan giver han
sig mine af lutter åndelighed og retfærdighed og vil lønlig
bringe Jakob i mistanke for at være en troløs mand, der
ikke holder tro og love. Dette kan man ikke læse uden stor
og rimelig vrede. Men han har ikke nok med, at han har
givet hoben navn; han må ofte gentage det.
v48. Laban sagde: »Denne stendynge skal i dag være vidne
mellem dig og mig.« Derfor fik den navnet Gal'ed.

Han vedbliver nu fremdeles med at indprente Jakob sagen
og ordner alt meget omhyggelig; bestemmer ham ikke
alene sted, men også tid; sidenhen nævner han ham også

1087

person. Han er en såre god notarius; han kan opsætte dokumentet i bedste form.
Men Moses tilføjer: derfor kaldte han dens navn
Gal’ed. For dette er et såre berømt navn i Den Hellige
Skrift, sådan hos profeten Jeremias og på flere andre steder. Og i figurlig tale anvendes det også på byen Jerusalem, der kaldes vidnesbyrdets hob, fordi den er en hellig
by og Guds by, hvori man havde gudstjenesten, ordet og
Guds forjættelse. Den er en ophøjet hob og en guddommelig høj, hvori mange Guds vidner har boet, der har hørt
Gud tale og vidnet om ham ved sin bekendelse, ved prædiken og taksigelse. Sådan anvendte profeterne dette ord
som et fællesnavn om byen Jerusalem og hele kirken, hvor
folket kom sammen og hvor man hørte Guds ord og vidnesbyrd.
Men Laban lader sig endnu ikke nøje med sådan at
gentage det; han kan ikke tilstrækkelig bekræfte den pagt,
som de har sluttet, sådan som hyklerne og kætterne plejer;
for det er alt sammen kun unyttig snak. Sådan kan man se
det hos nadverfornægterne, der er såre rige på ord og ikke
tilstrækkelig kan fremhæve og besmykke sin sag; vor lære
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derimod fremstiller de som såre ubetydelig og grusom.
Derfor tilføjer han endnu mere og siger:
v49. Den kaldes også Mispa, for Laban sagde: »Måtte Herren
holde øje med dig og mig, når vi ikke længere kan se hinanden.

Mispa er også et berømt sted i Den Hellige Skrift. For sidenhen blev det navn på en egen by, ikke langt fra Gilead,
som man kan se i Josvabogen. Men som fællesnavn betyder det en varde, hvorpå man kan stå og se fjenderne
komme, ligeledes når der kommer brand og der ellers er
noget at se. Derfor er det ham ikke nok med vidnesbyrdets
hob; men siden han engang har turdet drage fra mig,
tænkte Laban, og bortføre mine døtre, kunne han måske
endnu en gang komme tilbage og berøve mig livet; derfor
kan man vel tiltrænge en varde. Ja, hvad endnu mere er,
han nævner Guds navn og hans nærværelse. Gud, siger
han, er vidne mellem mig og dig. Jeg tager ikke alene hoben her på jorden til vidne mellem mennesker; men jeg
beråber mig også på Gud den almægtige, som skal være
vidne og se dertil. Hjælp Gud, hvilken stor åndelighed og
hellighed er der ikke hos manden! Hvor bestandig og oprigtig er han ikke i Guds tjeneste og påkaldelse!
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Ja, sådan formaster også de sig til at rose sig af Gud og
gudsfrygt, der ikke gør bod, men er ganske forhærdede og
forstokkede i sine synder. For denne hykler er ganske
ubodfærdig og ganske tryg mod den fromme, hellige Jakob, og overøser ham med himmelske og jordiske vidnesbyrd, hvormed han vil besvære hans samvittighed. Men
hvad skal nu Jakob sige eller gøre dertil? Laban er alt for
hellig og tør påkalde Gud som vidne. når vi ikke længere
kan se hinanden, siger han, det er, når du drager tilbage til
dit fædreland og jeg hjem til mit hus, hvis du da ville tage
dig noget til uden mit vidende, så jeg ikke kan forudse din
hemmelige list, hvormed du måske kunne efterstræbe mig;
derfor vil jeg i stedet for en beskyttelse og befæstning lade
denne hob her stå mellem mig og mellem dig, dernæst
også denne varde mellem os og Gud. Sådan kalder han
både Gud og mennesker til vidner.
Disse mindesmærker om pagten er sandelig sikre nok.
Hvem ville nu sige andet, end at Laban er en hellig mand,
fordi han så trøstig påkalder Gud og tør forlade sig på hans
hjælp og beskyttelse? Men han gør dette blot for at forfærde og besvære Jakob dermed; imod ham bruger han sådanne høje og dyre eder, som han blot kan, uagtet han dog
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før havde erfaret, at han var såre from og trofast. Men sådan plejer hykleriet at besmykke sig og at foragte og forhåne alle andre mennesker. Desuden er også alle hyklere
løgnere; derfor er Laban endnu ikke færdig, men tilføjer
endnu en besværgelse, hvormed han påkalder vidner imod
ham.
v50. Hvis du behandler mine døtre dårligt, og hvis du tager dig
andre koner ved siden af dem, da skal du vide, at selv om intet
menneske er til stede, er Gud vidne mellem dig og mig.

Se dog, hvilken kunstrig digter han er til at finde på alle
slags årsager; se til, at du ikke gør mine døtre fortræd, siger han; det er kun noget, som han finder på. For den årsag, som han ovenfor (v. 44.) anførte, er rimeligere, nemlig at han var bange for, at enten Jakob selv eller hans
slægtninge kunne tilføje ham skade. Og han besværer nu
atter den fromme mand og sigter ham for ægteskabsbrud,
ret som om han også forhen havde haft ham mistænkt derfor, og som om han nu må befrygte, at han ville lade hans
døtre sidde og rejse fra dem.
Ak, hvad skulle den såre fromme mand gøre, der så
højt elskede sine hustruer og børn, at han for sine to hustruers skyld tjente i hele fjorten år og i så lang tid udholdt
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sådan hård tjeneste; der også havde taget Lea, som han dog
ikke havde elsket eller begæret til hustru, og vist sin svigerfar megen tjeneste, mere end der vel havde været fornødent for en svigersøn eller tjener? Hvem ville nu anklage eller mistænke en sådan from mand for at behandle
sine ægtehustruer uvenlig?
Men nu giver Laban sig mine af faderligt sind og en
ret kærlighed og ømhed for sine børn. Ak, siger han, hvordan vil det nu gå mine døtre, siden de føres så langt bort
fra mig? Se du til, at du kommer denne pagt i hu og hverken krænker dem med gerninger eller ord. Sådan besværer
han endnu bestandig den fromme Jakob med giftig spot og
opdigter og lyver dog alt, hvad han siger. Og du hører ikke
et ord af ham, hvori han viser, at han erkender sin synd
eller vil give sin svigersøn eller sine børnebørn erstatning
for den vold og uret, som han havde tilføjet dem. Han anstiller sig, som om han på faderlig vis bar omsorg for sine
døtre. Men han viser sig ikke venligere eller mere godgørende mod dem, end han forhen havde gjort.
Og han tilføjer endnu: her er vel ikke en mand hos os,
vi står her alene ved denne hob. Men man kan vel spørge,
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om de alene talte sammen, uden at der var nogen mellemmand til stede, eller om de talte med hinanden på den
måde, at alle deres slægtninge var til stede, og blot de
fremmede var udelukkede. Man kan forstå det på begge
måder. Dog synes jeg bedst om at forstå det sådan, at de
fremmede var udelukkede. Skønt vi nu er alene, siger han,
og her ikke er noget menneske, for hvem du skulle behøve
at frygte, så er dog Gud hos os; han ser til os og er vidne
mellem mig og dig. Alt sigter til, at den fromme, uskyldige
Jakob skal besværes, om ikke med åbenbar spot og skam,
som han også gerne ville tilføje ham, så dog i al fald med
mistanke og misundelse. Det er hyklerens maner; af én
synd kan du lære dem alle at kende, som også digteren siger.
v51-52. Og Laban sagde til Jakob: »Her er denne stendynge,
og her står den stenstøtte, jeg har rejst mellem dig og mig. Både
stendyngen og stenstøtten skal være vidne på, at jeg ikke i
fjendtlig hensigt går ind på dit område forbi stendyngen, og at
du heller ikke i fjendtlig hensigt går ind på mit område forbi
stendyngen og stenstøtten.

Han gentager det samme, som han også før har sagt, og
gør det stort og smykker det med skønne ord. Men til slut
kommer han dog frem med den sande årsag, hvorfor han
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så nøjagtig og omhyggelig har sluttet pagten, efter at han
først gruelig har tordnet imod Jakob med ord. Han taler nu
ikke om sine døtre, men viser, at han frygter for, at Jakob
kunne foretage sig noget ondt imod ham, eller også hans
slægtninge, som måske kunne ville hævne sådan vold og
uretfærdighed. At jeg ikke skal rejse til dig; som om han
ville sige: jeg skal nok vogte mig for at rejse til dig; om du
så end i den yderste nød behøvede en drik koldt vand, så
vil jeg dog ikke være hos dig for at give dig den; men farer
du hid for at skade mig, så vil denne hob og dette mærke
straffe dig. For da han ved sig skyldig, frygter han, uagtet
han intet har at frygte; han tror ikke nogen, og dog forstår
han smukt at pryde sig med religionens og gudstjenestens
og pagtens navn.
Men i virkeligheden er sådan skræk og frygt hyklernes
og de ugudeliges største straf. For en ond samvittighed kan
ikke hvile eller være stille. Man taler på tysk om en hund
ved navn Revell; om den end hviler i livet, så kommer den
dog i døden og gør. Sådan havde nu Jakob et såre godt og
sikkert vidnesbyrd i sin samvittighed, som Laban også
lønlig meget vel vidste. Men Laban ved sig skyldig i me-
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gen urimelighed og troløshed, som han har vist sin svigersøn for hans såre store velgerninger, hvorved han havde
formeret hans ejendom. For Jakob havde ladet sig nøje
med en ringe løn, ja tog til takke med, at Laban lod ham
drage tomhændet. Derfor tænker nu Laban: hvis han ihukom denne urimelighed og engang i fremtiden kom over
mig med sine slægtninge og krævede af mig, hvad der står
igen hos mig af arven eller hans fortjente løn? Derfor vil
han sikre sig mod, at han farer over og volder ham bryderi
eller gør ham skade. Men kunne han atter få ham i den
forrige trældom og elendighed, da ville han endnu hellere
dette. Men jeg vil ikke fare over til dig, siger Laban; jeg
vil ikke komme til dig for at gøre dig rig eller gøre dig
godt, sådan som du kom til mig.
v53. Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme os imellem.
Det er deres faders Gud. Så svor Jakob ved sin far Isaks Rædsel.

Hvor forstår dog denne skælm at gøre sagen hed! Med sådanne hårde ord, der er ligesom tordenslag, prøver han at
skræmme den fromme hellige mand og bagvaske ham som
en uretfærdig og ugudelig krabat, derimod at rose sin egen
hellighed som rigtig engleren. Men han tager Herrens
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navn forfængelig, og med den megen unyttige snak forråder han sig selv, at han i sit hjerte er en hykler og en
avindsmand, som der står i Ordsp 14, 23: hvor der kun er
læbers ord, der kommer det alene til mangel. Men Laban
forstår ved deres fædres Gud den Gud, som Tera og Abraham dyrkede, mens de endnu dyrkede afguder i Ur i
Kaldæa; dette afguderi af deres fædre anfører han her,
hvorom der tales i Jos 24, 2: jeres fædre boede fordum på
hin side floden, Tera, Abrahams fader og Nakors fader, og
de tjente andre guder.
Sådan har vi hidtil haft et billede af en hykler og afgudstjener, der lyver i alle sine ord og tager Herrens navn
forfængelig. Men ligesom vi hos hykleren kun har hørt
idel forfængelige ord, sådan gør derimod Jakob sin tale
kort og den er fuld af gudsfrygt og de bedste frugter. Derfor afgør han sagen smukt kort; for han har forhen revset
Laban hårdt nok; men da han fremdeles farer frem i sin
sikkerhed, hovmodighed og sit ugudelige væsen, lader han
ham fare; for denne hykler udtaler dog intet andet end idel
bespottelser mod Gud og skældsord mod den fromme og
hellige Jakob.
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v54. Jakob bragte et slagtoffer på bjerget og indbød sine slægtninge til måltid; og de holdt måltid og blev natten over på bjerget. Kap. 33, 1. Om morgenen kyssede Laban sine børnebørn
og sine døtre og tog afsked med dem. Derefter vendte han hjem,

Jakob sværger ikke ved Nakors eller Teras Gud, men
sværger ved en nærmere Gud, den Gud nemlig, som hans
fader Isak frygter og tjener, nemlig Kristus, efter Guds befalinger og forjættelser. For hyklerne tjener også Gud, men
med menneskers bud og lærdomme, som Esajas siger i 29,
13 og Kristus i Matt 15, 8: dette folk holder sig nær til mig
med sin mund og ærer mig med læberne, men deres hjerte
er langt fra mig. Ingen nærmer sig mere til Gud med munden, ingen bruger mere og oftere Guds navn, end hyklerne.
Men, siger Gud, deres gudsdyrkelse er afguderisk og
falsk. Jeg hører vel mit navn, siger han; jeg nævnes af dem
himlens og jordens skaber; men alt imod det andet bud.
For de kalder mig ikke sådan af hjertet, ja de forfalsker
gudsdyrkelsen med menneskebud; de kalder mig til doms
og vil gå i rette med Gud. Men jeg vil ikke, at man skal
tjene mig med sådan tjeneste og lærdom, som mennesker
har udvalgt; men i frygt for mig skal man tjene mig, det er,
du skal modtage mit ord med tro, som der står i Es 66, 2:
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til den elendige vil jeg se og til den, som har en sønderbrudt ånd, og som er forfærdet for mine ord; sådanne folk
skal tjene mig; ligeledes i Es 8, 13: den herre Zebaoth,
ham skal I helliggøre; han skal være jeres frygt, og han
skal være til en helligdom.
Skal nu Kristus være vor frygt, det er, skal vi tjene
ham, så må vi have Guds ord og forjættelse. Og en sådan
frygt eller skræk er den rene gudstjeneste, som i os udretter
og bevirker, at vi foragter al anden skræk og frygt, som
Esajas siger i 8, 12: forfærdes ikke, men den herre Zebaoth, ham skal I helliggøre; han skal nok bevare jer; husk
på, at ham alene skal man frygte, ære og tjene, ham nemlig, som taler med jer; når I gør det, så er jeg, Herren, jeres
frygt, for I har et sikkert og vist ord; hold I jer til det, så
vil I ikke fare vild i jeres gudstjeneste.
På denne måde forstod Esajas denne tekst, når han kalder Gud vor skræk eller vor rædsel, nemlig for den gudsdyrkelses skyld, som ydes Gud efter hans bud og forjættelser, ikke alene med munden, sådan som hyklerne frygter Gud og dyrker ham uden ord, med menneskebud.
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I sådan tro og bekendelse ofrer nu Jakob, hvilket hin
hykler ikke gør; for han indbilder sig, at han er alt for hellig til at han skulle tiltrænge offer eller påkaldelse; for han
vil endog have handlet ret med sine synder. Men Jakob
takker Gud, ofrer og foranstalter et måltid, som hørte med
til ofret; han indbyder sine slægtninge, og holdt uden tvivl
en prædiken derhos. Laban brød sig ikke om at ofre, skønt
han måske også spiste med; men Jakob priser Gud og sin
faders rædsel, det er Kristus, for, at han er blevet denne
skælm kvit. Da nu måltidet var holdt, drager Laban bort.
Nu er vi også kvit denne løse knægt.
Men før han drager bort, kysser hykleren endnu sine
børn og døtre, ikke af faderlig ømhed eller kærlighed, men
idet han kun i det ydre anstiller sig, som om han var så
mild og venlig, som han burde have været efter alle folks
vis og skik. For han lader dem drage uden nogen gave og
erkendtlighed. Han velsigner dem vel med ord, men inden
i sit hjerte nærer han sådan misundelse og sådant bittert
fjendskab, at han ikke engang kan unde dem, hvad de
havde fået ved Guds velsignelse uden nogen gave af ham.
Her har vi nu to modsatte billeder, nemlig på en gruelig
hykler, der uden ophør synder og er et eksempel på al
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synd, afguderi, hykleri, gerrighed og endelig ubodfærdighed, og på den anden side på en såre from og hellig mand,
der i så lang tid måtte kæmpe med et sådant afskyeligt
uhyre.
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Toogtredivte kapitel
v2-3. Jakob fortsatte sin rejse. Han mødte Guds engle, og da
han så dem, sagde han: »Her er Guds lejr.« Derfor kaldte han
stedet Mahanajim.

Efter at Laban er draget sin vej, og den hellige patriark
Jakob er blevet forløst fra den tunge og langvarige besværlighed med tjenesten hos sin svigerfar, bliver han glad
over, at han til sidst, da trængslen har fået ende, atter får
fred og trøst, og farer nu sin vej for atter at komme til sin
kære fader Isak, der allerede længe havde været svag af
alderdom.
Men Moses siger, at Guds engle mødte ham, da han
drog hen, og da han så dem, erkendte han med stor glæde,
at det var Guds hære og hærskarer, og kaldte stedet Mahanajim; for han siger: dette er Guds hær, skønt det hebraiske ord ikke ganske ret oversættes ved ental (en hær); for
det er et flertalsord eller meget mere total, hvilket tal også
bruges hos grækerne. Mahanajim betyder to hære, og ved
disse ord giver patriarken at forstå, at han er glad og triumferer, ja at han nu er trøstig og uden bekymring, fordi
Gud har forlenet ham fred. Som om han ville sige: nu
åbenbarer Guds engle sig for mig; himlen smiler til mig;
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uvejret og vinteren er forbi, nu skinner et skønt, klart lys
for mig.
Til denne stille glæde over, at han nu er blevet al møje
og besværlighed kvit, kommer endnu også det, at Guds
engle eller hærskarer møder ham. Men Moses har også
forhen oftere fortalt, at engle har åbenbaret sig for patriarkerne, sådan som han ovenfor har fortalt om Abraham i 1
Mos 18, 1, om Hagar i 16, 7, om Jakobs stige i 28, 17 ff.,
på hvilken englene steg op og ned; ligeledes i 31, 3, hvor
englen formanede Jakob til atter at drage til sit fædreland.
Sådan så de ofte engle, og det var også især fornødent for
de fromme og hæderlige fædre, at de så dem. Men Jakob
ser her ikke én engel, men hele hærskarer af dem, ligesom
evangelisten Lukas skriver i 2, 13, hvor han beskriver Kristi fødsel: straks var der hos englen en himmelsk hærskares mangfoldighed.
Sådan kaldes nu englene hærskarer, ligeledes stridsmænd, vogtere, førere og ledere for Guds skabninger. For
det er deres embede hernede på jorden. Histoppe er deres
embede at synge: ære være Gud i det højeste; hernede i
forhold til os og skabningerne er det deres embede at våge,
herske, kæmpe ikke alene for de gudfrygtige, men også for
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de ugudelige. Som man kan se i profeten Daniel, hvor englen siger, at han er kommet for at stride mod fyrsten i persernes land, Dan 10, 13. Men nu strider ikke den ene gode
engel imod den anden; derfor var fyrsten i persernes land
en ond engel og henhørte blandt deres antal, om hvem Kristus siger i Joh 12, 31: denne verdens fyrste skal kastes ud.
Satan, som er denne verdens Gud, har store hærskarer af
djævle, og også blandt de onde engle er der et rige.
For det ligger åbenlyst for dagen, og Skriften viser os
det også klart, al den stund vi ser, at alt i verden er gruelig
sammenblandet, forvirret og uordentlig sammenrodet;
desuden er der en forvirret strøm af megen skrækkelig
synd og skam. Det kommer deraf, at de onde engle hersker
allevegne, ved pavens, kejsernes, kongers og fyrsters hoffer, ja vel endog i de simple undersåtters huse. Det er og
kaldes også Djævelens gerninger, som vi ser og erfarer;
men verden ser ikke, at mord og utallige andre synder og
laster sker ved Djævelens magt og hans tillokkelse; gerningen ser vel alle, men årsagen, hvoraf det kommer, ser
de ikke.
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Derfor er det sikkert, at de gode engles fyrster strider
mod de onde engles fyrster. For det lærer erfaringen, ligesom også hedningerne har beholdt en skygge af denne erkendelse, idet de har opdigtet, at der findes husguder, eller
gode og onde ånder. Gud er alle tings skaber og hersker,
der også leder de ugudeliges regimente, som babyloniernes, assyrernes og persernes, ved engle, som Daniel bevidner, og som man også ser ved vore fyrstehoffer og riger.
Deraf kommer det, at oftere selv de bedste sager ved fyrstehofferne på mange slags vis forhindres, forvirres og forhales, men dog til sidst få en lykkelig udgang ved de gode
engles vejledning og hjælp. Og det er vor herre Guds underfulde råd, hvorom man ikke skal disputere, hvorfor han
regerer verden på denne eller hin måde.
Men det er en stor og underfuld visdom, at Jakob i de
engle, som møder ham, kan erkende Guds hær eller vor
herre Guds stridsmænd og kalder dem sådan. Har da Gud
hære og stridsmænd her på jorden? Jakob kalder sandelig
alle engle sådan. Og dette skøn havde han ikke fra Laban,
sin svigerfar, der var en ugudelig afgudsdyrker og ikke
havde lært sådanne høje og himmelske ting; men denne
erkendelse var fra fædrene og var gået i arv fra den ene til
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den anden. For Abraham levede sammen med Noa i mere
end halvtreds år, og Sem levede endnu efter Abraham;
ham så og hørte også Isak og Jakob; han var en såre stor
lærer, den højestes profet og præst, der havde fået denne
lære fra Enos, som igen var Adams barnebarn.
Disse var de lærere og tilhørere, der bevarede denne
lære og udbredte den hos sine efterkommere, og tillige
kom med den også erfaringen og trængslen. Men den, der
har sådanne vejledere og lærere, vil let kunne lære meget.
Og Jakob havde ikke alene lært det af fædrene, men erfaringen havde også lært ham det; han havde set englene
stige op og ned; ligeledes så og hørte han en engel i Mesopotamien hos sin svigerfar, og på dette sted ser han nu
englenes hære og hærskarer. Sådan kommer begge dele
tilsammen. Erfaring ved sagen i sig selv og erkendelse ved
andres ord.
Ellers er denne lære og visdom for høj til, at man skulle
kunne fatte eller begribe den med menneskelig fornuft.
For fornuften ved intet derom, at englene giver agt på og
har omsorg for rigerne og myndighederne, for det huslige
liv, for mennesker og dyr, ja for alle skabninger. For sådan
beskrives de i Hebr 1, 14: er de ikke alle tjenende ånder,
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udsendt til tjeneste for dem, som skal arve frelse? De er
ikke guder eller gudinder, men tjenere, der styrer hele verden, og det for deres skyld, som skal arve den evige salighed. For hvad der sker i dette liv, det sker alt for de gudfrygtige menneskers skyld, for deres, som skal blive salige.
For deres skyld skinner solen, bevares og opretholdes stater og riger, bliver landet frugtbart; for deres skyld stiftes
ægteskaber. Kort sagt, alt hvad der er i himlen og på jorden, er forordnet og bestemt til, at de retfærdige skal samles og deres antal, som skal arve salighed, skal gøres fuldt.
Dette er nu en ret himmelsk lære; den menneskelige fornuft og visdom lærer intet derom, nemlig at i dette liv ved
de hellige engles tjeneste både rigerne, det borgerlige og
huslige liv, ja alt, hvad denne verden har, styres.
Men nu opstår her et spørgsmål: hvis dette sådan er
vist og sandt, sådan som det jo er, så følger deraf, at Erasmus’ og livsnydernes mening må være ganske falsk. For
når disse ser, at alle ting er så forskellige og forvirrede i
dette liv, og at de onde mennesker har mere lykke end de
fromme og gudfrygtige, så bevæges de derved til at falde
hen og ganske fornægte denne englenes beskyttelse og tjeneste, ja Guds forsyn selv. Og den daglige erfaring og også
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de helliges klager bevidner tilstrækkelig, at jo værre en er,
desto bedre lykke har han. Sådan siger også Cicero: Hvad
der er allerbedst udtænkt, får det sletteste udfald. Sådan
finder man, at Julius Cæsar og andre, som har været såre
vise, lærde, dydige og forstandige mænd, har klaget over,
at deres råd og planer ikke har fået noget heldigt udfald;
ja, de selv har også fået en ynkelig ende til løn for de store
velgerninger, som de havde udvist mod staten. Sådan undertrykkes også de gudfrygtige, kirken forfølges og plages
hårdt, de ugudelige trænger sig frem, står i høj flor, er rige
og mægtige. Hvordan bliver det da nu med de hellige engles regering? Hvem ville ikke indse, at alle ting ske uden
Guds råd og styrelse, på slump, og blandes om hinanden;
ja, at dette meget mere er Djævelens regering? Ligesom jo
også Kristus i Joh 12, 31 kalder ham denne verdens fyrste,
og Paulus i 2 Kor 4, 4. Denne verdens Gud. Hvordan kan
da nu englenes regering bestå?
Dette er, som jeg forhen har sagt, en underlig og ubegribelig visdom hos Gud, som den menneskelige fornuft
ikke kan begribe. Og dog, hvis vi ville lukke øjnene op,
kunne vi godt se og skønne, at Djævelen er bundet og ligger fanget, som om han var spændt i bolt og jern, så han
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ikke engang kan krumme et hår på vort hoved, medmindre
Gud vil det eller tillader ham det. Men når en eller anden
ulykke tilstøder os, skal vi ingenlunde forklare det sådan,
som om det kom deraf, at englene ikke skulle være påpasselige nok i sit embede, men vi skal hellere forstå det som
en anfægtelse, hvormed ethvert gudfrygtigt menneske og
hele kirken plages i dette liv. For Djævelen har ikke så
stor magt, som det i det ydre ser ud til. For havde han fuld
magt til at larme og rase, som det lyster ham, da ville du
ikke leve én time, du ville ikke beholde ét stykke kvæg,
ikke markens grøde, ikke kornet i laden, ja, ingen af de
ting, som er fornødne for dette liv, helt og uskadt.
Men betragt nu i dit hjerte hele ordenen i naturen og i
dette liv, og besku menneskets, kvægets, fuglenes og fiskenes natur, så vil du finde, at der er mere godt end ondt.
Du vil også se, at kun den ringeste del deraf er Djævelens
magt underkastet. For han må jo lade fiskene forblive i
vandet, fuglene i luften, mennesker og kvæg i byer og
landsbyer, hvilket han ikke ville gøre, hvis det ikke stod
under de hellige engles beskyttelse. Ja, siger du, men undertiden får han dog stor larm i stand; han bevirker, at det
ene rige er imod det andet, den ene fyrste mod den anden,
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han forvirrer lande, byer og hele slægter? Det er sandt, han
får sådan larm i stand og bevirker gerne forvirring; men
dog kan han ikke udrette det, som han allermest ønsker,
nemlig at vende op og ned på alt og kaste alt overende i én
hob. Så stærke er de vægge, fæstninger og gærder, som de
hellige engle har gjort om os og alle ting.
Når man nu ville sammenligne det onde i dette liv med
det gode, så er der meget mere af det gode, med undtagelse
af, hvad der henhører til anfægtelser eller til syndernes
straf og tugtelse, sådan som når synderne tager overhånd
og hele riger, lande, byer og fyrster hengives til straf og
ødelæggelse, sådan som Gud fordærvede Sodoma og de
omliggende byer. Da ophører englenes mure og hærskarer
at være der. Forresten får Satan meget larm i stand i det
borgerlige liv og ellers i alle ordninger her i livet; han driver folk til horeri, til tyveri, til mord og falsk ed; men han
forfører eller fordærver dem dog ikke alle sammen; for
han er bundet, så han ikke selv af de onde mennesker kan
dræbe alle dem, som han gerne ville. For havde han alt
dette i sin hånd og magt, så ville han også ombringe de
ugudelige, skønt han allerede holder dem fanget i sine lænker. Sådan tåler Gud også de onde mennesker og synderne,
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for derved at bevise sin uendelige godhed og tålmodighed,
men kun til den tid, der er bestemt til straffen. Når nu deres
synders mål er fuldt, så drager han sin hånd tilbage fra
dem.
På denne måde kan man svare på det spørgsmål: hvis
englene er Guds hærskarer og tjenende ånder, hvorfor sker
der dog alligevel så meget ondt, som mishager Gud? De
ugudelige går det godt, dem gives liv, ære og herlighed, de
har fuldt op af guld og gods; dette gives sandelig de allerværste mennesker af de gode engle. Men derpå svarer jeg
sådan, at man ikke skal gruble på det guddommelige råd,
nemlig hvorfor han også giver de onde noget godt og udstrør sine gaver lige så vel blandt de onde som blandt de
gode, blandt de utaknemlige som blandt de taknemlige,
som Kristus siger i Matt 5, 45. For det gør han for at vise,
at han ikke alene har menneskelig godhed, der har sit mål
og sin grænse, men at hans godhed meget mere er uendelig, ufattelig og ubegribelig.
Derfor skal vi lade ham råde og prise hans store nåde
og barmhjertighed, al den stund det er åbenbart, at der sker
mere godt end ondt, selv blandt de onde mennesker og
dem, der bespotter Gud, hvilke også har sine legemlige
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goder. For hvis Gud kun en eneste dag ikke regerede verden ved englene, så ville straks i ét øjeblik hele menneskeslægten ganske forgå. Djævelen ville rive bort alt, han
ville ødelægge alt med dyrtid, pest, krig og brand. Og
denne skade ville ikke alene de onde, men også de fromme
måtte lide. Men at vi kan være frie og sikre for sådan stor
fare, det skal vi være visse på sker ved de himmelske hærskarers beskyttelse.
Undertiden tillader vistnok englene, at der sker noget
ondt; men dette sker da, for at vi skal prøves, og for at også
vor tro kan øves og prøves, ja for at vi kan lære at erkende
Gud i hans underfulde råd og vilje og takke ham for hans
underlige styrelse, som vi her lærer af dette patriarken Jakobs eksempel; for han drager stedse fremad, er glad og
trøstig, fordi solen er gået op for ham og de himmelske
hærskarer har mødt ham. Men snart går solen atter ned. Nu
hersker og triumferer han, er fuld af tro og åndelig glæde;
men snart kastes han igen i den største jammer, elendighed
og forfærdelse.
På denne måde fører og styrer Gud både de gudfrygtige og de ugudelige. Om det nu ser ud, som om alt ville
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falde over ende, må man dog ikke lade al tillid og fortrøstning fare; du må stedse vente, tåle det og bie på sagens
udgang. Gud lever endnu, englene har endnu regimentet
og udøver sin beskyttelse. Og om det end ser ud, som om
de har glemt sit embede og den beskyttelse, som de skal
øve mod os, så ophører de dog i virkeligheden ikke dermed; det er kun en prøvelse, hvormed Gud øver ikke alene
de gudfrygtige, men også de ugudelige, skønt de ugudelige
ikke forstår det. Sådan går det også til, når der pludselig
kommer stort uvejr med vind og plaskregn og de heftige
tordenslag truer himmel og jord med, at alt skal opbrændes, eller at hele jorden skal falde og forgå; når uvejret er
forbi, så grønnes marken, og det viser sig, at uvejret, hvor
skrækkeligt det så end var, dog har været såre tjenligt for
frugtbarheden.
Dette er nu den lære, som foreholdes på dette sted,
nemlig at englene er tjenende ånder og skabningens tjenere, der strider for verdens velfærd og gavn og for de gudfrygtige mennesker; dette er deres embede hernede på jorden. Men histoppe i himlen er deres embede, at de synger:
ære være Gud i det højeste, og som Kristus siger i Matt
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18, 10: englene ser min faders åsyn i himlen. Dette gør de
til Guds ære, til sin egen og alle troendes glæde.
Men dette livs underfulde styrelse forstår de såre vel,
nemlig hvordan de ugudeliges lykke og de gudfrygtiges
ulykke rimer sig sammen, hvilket vi ikke kan forstå i dette
liv, da vi endnu har kødet på nakken; men ved verdens
ende og efter dette liv skal vi se den skønne harmoni og
overensstemmelse i denne regering.
Ligesom et råt, bondeagtigt menneske heller ikke forstår sig på den underfulde lyd af så mange stemmer på orgelet eller harpen, fordi han ikke kender noget til lovene
om de forskellige stemmers harmoni, sådan mener også vi,
at alt sker tilfældigt. Vi indbilder os, at Gud sover, og Djævelen våger og hersker. Dertil kommer også fornuftens
dom, som mener, at hverken Gud eller mennesker styrer
verden, men at alt, som sker med os mennesker her på jorden, sker ganske af naturlige årsager. Dette er kødets visdom, ikke den himmelske og uskattelige erkendelse af
Guds styrelse, der viser os, at der opholdes langt mere af
tingene i verden, end der forgår, ligeledes, at Guds godhed
er større, end Djævelens ondskab kan være. Men fornuften
og kødet tvivler og vakler, selv hos de hellige, når det ser
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denne store ulighed i lykken og ulykken. Det kommer
deraf, at vi endnu ikke er i det lys, som englene glæder sig
over og hvori de ser synd og retfærdighed, død og liv,
mørke og lys stemmer skønt overens.
Så lad os nu lære, at englenes regering er vis, og at
Guds uendelige godhed og barmhjertighed langt overgår
Djævelens ondskab, og at Gud opholder alle disse ting på
jorden på en underfuld måde imod al Djævelens grumme
vrede, hans raseri og angreb. For sådan ser vi, at det går til
med alle stykker i dette liv. Undertiden mister en husfar et
får, en høne, eller penge; men han beholder dog gård og
grund og sin fornemste ejendom.
Sådan er det en stor prydelse og ære for denne by Wittenberg, at universitetet er her og så mange dygtige, lærde
folk, som giver sig af med den himmelske lære og gode
videnskaber; men iblandt dem er der nogle karle, som ikke
erkender, at de må leve tugtigt og ærbart i denne forsamling, hvor de kære muser har sin bolig, ja, hvor Guds og
de hellige engles rette tempel er, men stedse få i stand
alarm og tumult, som om de boede blandt de rå og voldsomme folk, som man har kaldt kykloper og kentaurer, og
gør denne skønne forsamling skam med slette skikke og
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megen forargelse. Men hvordan denne urimelighed dog rimer sig, det ser Gud og de hellige engle. Hvis straffens tid
endnu ikke er kommet, og universitetet ikke skal ødelægges, så er det måske en prøvelse, som snart skal ophøre, og
Gud vil siden give andre frugter og velsignelse af dem,
som lever gudelig og tugtig og er sine vejledere lydige.
Hidtil har vi talt om de hellige engle, hvordan disse
bevogter og beskærmer os. Denne erkendelse, og at man
forlader sig derpå, er såre nyttig og nødvendig for de gudfrygtige. Sådan så også Jakob med stor glæde disse himmelske hærskarer og er nu glad og triumferer over, at han
nu har overvundet al besværlighed og alle djævle hos sin
uretfærdige svigerfar Laban. Han er, siger jeg, glad og
uden bekymring i Herren og har de hellige engle til deltagere og vidner i denne glæde.
Men man må omhyggeligt mærke, at det i det helliges
liv plejer at gå op og ned. For undertiden går det dem sådan, at de er glade og trøstige, undertiden har de også sorg
og besværlighed. Sådan forandres det jo med alle ting i
hele naturen; dagen skifter med nat, lys med mørke, bjerge
med dale, som der står i Sl 104, 8: bjergene fører op, dalene fører ned til det sted, som du grundfæstede for dem.
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Undertiden hører vi noget, som glæder os, om end ikke her
i verden, så dog i himlen ved Guds ord; undertiden kommer også anfægtelsen og åndens sørgmodighed igen. Sådan omveksling må de gudfrygtige vænne sig til; for der
kommer snart en underfuld forandring.
Ordet mahanajim forstår jeg sådan, at det ikke er et
fællesnavn, men et egennavn på et sted i Den Hellige
Skrift. Og man må mærke dette navn, fordi David af det
har taget sit ord i Sl 34, 8: Herrens engel lejrer sig rundt
om dem, som frygter ham, og udfrier dem, hvilket er
iblandt den fornemste og mærkeligste trøst i salmerne, og
som vi skal anvende på os og bruge.
Ja, siger du, men jeg ser dog ikke, at jeg har englenes
tjeneste om mig, og, hvad endnu mere er, jeg fornemmer
vel det modsatte; det synes mig, at jeg er givet hen i Djævelens magt og ligesom ført ned i Helvede. Svar: det skal
du ingenlunde mene. For var du overgivet til Djævelen, så
ville han end ikke lade dig leve en time, men ville styrte
dig i al slags skændsel og last; ja, han ville ikke engang
lade dig beholde så meget tid og rum, at han kunne føre
dig i last og synd, men ville dræbe dig straks. Men at du
endnu lever, skal du tilskrive de hellige engles beskyttelse
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og beskærmelse. Eller, om du end må fare ud af dette liv
og ligge under for Satans grumme vrede, om Gud så lader
det ske, så er det dog en stor nåde og velgerning, at du har
en sådan Gud, der trøster og styrker dig ved sit ord.
At du nu sådan er givet i Satans hænder og vold, som
det synes dig i dine øjne og i dit hjerte, det er en prøve,
som kun varer en time og et øjeblik, ikke til din fordærvelse eller undergang, men til din prøvelse, til din salighed, og for at der skal følge uendelig megen frugt deraf.
Som Kristus siger i Joh 12, 24: uden at hvedekornet falder
i jorden og dør, bliver det alene; men hvis det dør, bærer
det megen frugt. For sådan blev også Kristus overgivet i
mordernes hænder; men kun for en stund, og til salighed.
Når du derfor føler, at du plages og anfægtes af Djævelen,
så bed flittig og tak Gud for, at du ikke ødelægges, men
kun prøves og forsøges, som der står i Klages 3, 22: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke
forbi. Sådan siger også Paulus i 2 Kor 4, 9: vi er forfulgte,
men ikke forladte, slået ned, men ikke fortabte.
Dette lærer vi også af Jobs eksempel; ham berøvede
først Djævelen al hans ejendom og hans børn, men lader
ham beholde hustruen, der er såre underlig, volder ham
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megen sorg og bestandig forbander; desuden plager Djævelen ham også på legemet med onde bylder, og dog siger
Djævelen til Gud: har du ikke sat gærde om ham og om
hans hus og om alt det, han har, rundt omkring? osv. Job
1, 10. Her klager Djævelen over, at både de gudfrygtige
og de ugudelige er beskyttede trindt omkring, og truer
hårdt med hemmelig vrede, at han vil ødelægge ham på
legeme og gods. Som om han ville sige: var Job i min
magt, så ville jeg bevise min magt på ham og hvordan han
da skulle prise dig; jeg skulle snart bevirke, at han skulle
bande dig lige i dine øjne. Men Herren tillader ham at
plage ham på legemet og fratage ham hans gods; men livet
må han ikke fratage ham.
Sådanne eksempler lærer nu, at al ondskab og plage,
som Djævelen øver mod os, kun er en tugtelse og straf,
hvorved vi opvækkes, for at vi ikke skal snorke og blive
dorske og sådan gå til grunde sammen med andre trygge
og dovne. Men hermed bestyrkes også denne lære og forbliver fast og sikker, at englene er Guds hærskarer, uagtet
der sker meget ondt i dette liv på grund af de onde engle.
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v4-6. Jakob sendte nogle folk i forvejen til sin bror Esau i landet Se'ir, Edoms land. Han gav sendebudene den besked: »I
skal sige til min herre Esau: Dette siger din tjener Jakob: Jeg
har boet som fremmed hos Laban og opholdt mig der indtil nu,
og jeg har fået okser, æsler og småkvæg, trælle og trælkvinder.
Nu sender jeg bud for at lade dig det vide, herre, i håb om at
finde nåde for dine øjne.«

Maleach er det samme hebraiske ord, som ovenfor blev
oversat ved engel. For det er et navn, hvorved gerningen
betegnes, ikke naturen. For efter embedet er også englene
sendebud, de er stridsmænd, der stå under våben og på
post for hele verden, men efter sin natur er de ånder.
Men Jakob er endnu glad og drager bestandig fremad
med glæde, er ikke bange eller forfærdet; for han har forladt Mesopotamien efter Guds befaling, der har styrket
ham i drømme ved englen og revset Laban og holdt ham i
tømme. Desuden har han set Guds hærskarer. Derfor vil
han nu med det gode og i venlighed forhandle med sin broder Esau, og det er vel troligt, at han alvorlig og hjertelig
længtes efter at se sin broder; for han tænker, at han nu i
disse tyve år vel atter er blevet hans ven. Derfor sender han
sendebud foran sig og lader ham hilse, for at han deraf kan
fornemme, at han vil elske ham og holde ham i ære som
broder. Men siden sender han ham gaver, da han hører, at
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Esau drager ham i møde med fire hundrede mand. Dette
falder ham noget tungt, det havde Jakob ikke ventet.
Jødernes løse snak, som Lyra på dette sted synes at
følge, er idel unyttigt tøj; for de siger, at Jakob blev forfærdet, fordi han så længe havde boet hos afgudstjeneren
Laban og på en måde var blevet besmittet ved ham; fremdeles at Jakob skal have tænkt, at forjættelserne var givet
på den betingelse, at man stedse viste Gud den skyldige
lydighed. Men man skal ikke mene sådan om fædrene.
Dog er denne forskel rigtig, at der er to slags forjættelser,
nemlig betingede og ubetingede. Sådan er lovens forjættelser betingede, men nådens forjættelser er ubetingede.
Når arbejderen får løfte om en løn, så er dette på betingelse
af arbejde efter kontrakten; yder han nu ikke arbejde og
sin skyldige pligt, så får han heller ikke lønnen.
Men sådanne forjættelser skal vi lade fare, når man
skal handle med Gud i samvittigheden; for derved bliver
vi straks til skamme, al den stund vi end ikke et øjeblik gør
vor pligt. Derfor er Lyras forklaring falsk og urigtig, hvilken han har taget fra jøderne, der opdigter, at Jakob ikke
kunne anse nådens forjættelse for ganske ubetinget, og at
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hans samvittighed var forfærdet, fordi han var blevet besmittet ved sin svigerfars afguderi. Dette siges ikke med
rette om den hellige patriark Jakob; for uden tvivl flyede
han afguderiet og havde afsky for det, så meget han blot
kunne.
Og de hellige er ikke ganske uden kød, men de holder
de kødelige begærligheder i tømme, så de ikke farer frem
og begår gerningen, som Paulus siger i Gal 5, 24: de, som
hører Kristus til, har korsfæstet kødet med lysterne og begæringerne; for de dødes ved ånden, som hersker over
dem. Vistnok findes der endnu kødelig lyst og begærlighed
hos dem; men den træder ikke ud i handling. De hellige
strider eller vandrer ikke efter kødet.
Men dette er en nådens forjættelse, når Gud siger: du
har intet gjort, har intet fortjent; men dette vil jeg gøre mod
dig og skænke dig, af pur nåde og barmhjertighed. Sådanne forjættelser er ganske uden al fortjeneste. Og sådanne var patriarkernes, Abrahams, Isaks og Jakobs forjættelser, som de er berettede ovenfor: din moders sønner
skal falde dig til fode; ligeledes: jeg har forsørger ham
med korn og most. Hertil føjes ingen betingelse: gør du
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det, så skal du velsignes; denne velsignelse eller forjættelse har du for intet. Moses er vistnok fuld af sådanne lovens forjættelser, der er betingede, men patriarkerne har
ganske ubetingede forjættelser. Derfor er Jakob trøstig og
glad over disse forjættelser; han glæder sig over den såre
rige trøst og den stærke beskyttelse af de hellige engle. Sådan var også David til sinds, da han sagde i Sl 30, 7: jeg
sagde i min ro: jeg skal ikke rokkes evindelig. Gud ler,
engle springer omkring, jubler og er glade; ånden fryder
sig i Herren. Derfor er Jakob ikke bange, men tror, at på
denne lange tid vil hans broders vrede have lagt sig noget,
især da han i mellemtiden intet havde mistet af sin magt
og rigdom og var forblevet hjemme i sit fædreland, mens
Jakob i udlandet i landflygtighed havde haft en såre tung
tjeneste og udholdt den, dertil endnu drog omkring uden
at have nogen bestemt bolig. For Esau havde hele sin faders gods og land inde. Derfor er Jakob ubekymret og ganske vis på, at hans broder nu er forsonet med ham. Og derfor sender han ham en venlig og kærlig hilsen ved disse
sendebud, er uden frygt og nærer slet ingen mistanke mod
ham.
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Hilsenens form er efter det hebraiske sprogs vis, idet
den ene kalder sig den andens tjener, der er større eller højere end ham selv, for derved at vise sin ærbødighed, sådan
som også italienerne plejer at hilse hinanden, hvilken hilsen er såre høflig. Men ordene i Jakobs hilsen viser ikke
frygt, men ærbødighed og venlighed.
Og selv om Esau tænkte på, at velsignelsen var frataget ham, så tænkte han vel tillige: hvad er det da, som han
har fået? Jeg nyder jo hele ejendommen og alt, som er i
min faders hus; han derimod er en fremmed og landflygtig; han har måttet tjene en ugudelig og afguderisk mand
for to hustruer; jeg er herre her i landet, jeg har naboer,
slægtninge og andre venner, der er såre mægtige. Jakob er
et stakkels elendigt menneske; lad ham kun have velsignelsen, siden den ikke nytter ham til andet, end at han må
lide armod i landflygtigheden og udføre en hård, foragtelig
tjeneste; jeg er rig og mægtig; mig fattes intet.
Sådan plejer kødet at glæde sig, når næsten lider skade
og elendighed. Velan, hvad har da min broder egentlig frataget mig? Gud har sandelig herlig erstattet mig det, om
han har frataget mig noget. Ja, ordenen syntes at være ganske omvendt, så ingen bryder sig om min broder og den
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guddommelige nåde berøves ham; mig derimod tænker
Gud på, gør mig stedse større og herligere og forøger mit
gods. Og just det samme tænkte måske også Jakob på, da
han vel vidste, hvor stolt, ærgerrig og tryg hans broder var;
derfor lader han ham også hilse med sådan ærbødighed og
ydmyghed.
v7-9. Sendebudene vendte tilbage til Jakob og sagde: »Vi kom
til din bror Esau; han er nu på vej imod dig med fire hundrede
mand.« Jakob blev meget bange, og i sin angst delte han sine
folk, fårene, køerne og kamelerne i to lejre. Han tænkte: »Støder Esau på den ene lejr og slår den, kan den anden lejr slippe
væk.«

Hidtil har Moses fortalt, hvordan patriarken Jakob, da han
drog tilbage igen fra Mesopotamien, var såre glad og ligesom triumferede, fordi han var forløst fra de svære anfægtelser, som han havde haft hos Laban, og at også Guds
hære mødte ham for at forøge hans glæde, og for at han
skulle være ubekymret og have en sikker tillid til, at Gud,
ville beskytte ham. Men nu kommer der en mørk uvejrssky
for den skønne, klare sol, og Jakob falder ligesom fra Himlen ned i Helvede igen.
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Moses er meget vidtløftig og bruger mange ord for at
beskrive denne anfægtelse. For det er et mærkeligt eksempel, sådanne som der foreholdes os mange af i Den Hellige
Skrift, nemlig hvordan Gud plejer at prøve sine hellige og
forsøge deres tro med mange slags anfægtelse og trøst.
Som der står i Sl 94, 19: da jeg havde mange tanker inden
i mig osv. Sådan er dette liv på jorden fuldt af jammer og
trængsel, og derfor er os det kommende liv forjættet, så vi
skal have trøst ved tålmodighed og skrifternes trøst, Rom
15, 4. Så længe indtil det kommer, omveksler disse to ting
med hinanden, tålmodigheden eller trøsten, og trængslen.
For når trøsten er for hånden, så er der allevegne lykke og
glæde. Og atter, når mørke og trængsel forefalder, så hersker Djævelen, og Kristus korsfæstes.
Derfor får vi ved sådanne eksempler den lærdom, at vi
ikke skal fortvivle, men vente os det allerbedste, håbe på
en sikker og rig forløsning og stole på, at ulykken vil få
ende, om man end ikke selv ser nogen ende på ulykken og
trængslen eller ser, at Gud er nærværende i den; men Guds
nærværelse er skjult for kødet, så det ikke kan forstå den.
Derfor må man lære ordet og øve sig i det, og vi skal
vide, at denne omveksling eller forandring stedse vedvarer
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i alle helliges og troendes liv, som vil tækkes Gud. Som
Paulus siger i 2 Tim 3, 12: alle, som vil leve gudelig i Kristus Jesu, bliver forfulgt. og ApG 14, 22: Igennem mange
trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Men Gud er trofast,
som ikke lader os friste over evne, 1 Kor 10, 13, skønt det
for fornuften ser ud til det modsatte, og enhver anfægtelse
synes os at være alt for megen, stor og utålelig. Som Paulus siger om sig selv 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. Men
det behøver du ikke at frygte for, at Gud skulle besvære
dig over evne; for det ord står fast: Gud er trofast, 1 Kor
10, 13.
Dette hænder ofte i disse historier; derfor må man også
ofte gentage det, og det er en alvorlig og høj ting; det er
ikke tomme, forfængelige ord, men her handles om død og
om evigt liv. Og der er ingen, som skal have udtømt denne
visdom så fuldkommelig, at han ikke skulle tiltrænge mere
øvelse eller undervisning. For man må altid lære og vokse
og tage til, og denne visdom må man lære lige ud af Guds
ord; den kan ikke fattes med øjnene eller kødelig forstand.
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Efter at vi nu har set Jakobs store triumf og herlighed
tilligemed Guds hær og de himmelske hærskarer, så vil vi
nu også fare med ham ned i Helvede og se hans sorg og
forfærdelse. Sendebudene kommer tilbage og forkynder
Jakob, hvad de har set. Vi bringer, siger de, en bedrøvelig
tidende: din broder drager imod dig med fire hundrede
mænd.
Da bliver Jakob såre forskrækket, skønt der ingen fare
er for hånden, ligesom vi siden skal hører, hvordan han
undkom af denne angst og nød. Vistnok havde faren været
stor, hvis Gud havde tilstedet de fire hundrede mænd med
vold at angribe Jakob tilligemed hans hjord og de ledsagere, som var med ham; og det alene stod for Jakobs øjne
i dette øjeblik og lå ham på hjerte, at de bevæbnede mænd
kunne gøre ham skade, og at de just kom for at dræbe ham
med hustru og børn. Men Gud mener noget ganske andet,
og det får en anden udgang med Jakob, hvilket han dog
ikke forudser.
Kødet kan ikke andet, det må skælve og forfærdes. For
Jakob var sig selv bevidst, at der var et uvilligt forhold
mellem ham og hans broder; derfor tvivlede han nu ikke
på, at den sikre undergang forestod ham. For han tænkte
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vel: hvad kan vel det betyde, at min broder drager afsted
med så mange bevæbnede mænd? Hvorfor lader han mig
ikke hilse med et eller andet ord eller byder velkommen
ved sendebudene? Sådan udlægger han det på den værste
måde, sådan som kødet altid plejer at gøre, der straks lader
håbet synke og forfærdes, og ikke kan være anderledes til
sinds. For Paulus siger om sig selv i Rom 7, 23: jeg ser en
anden lov i mine lemmer, som strider mod mit sinds lov.
Sindets lov siger sådan: håb og hav tillid, tvivl ikke, frygt
ikke. Gud lever og regerer. Englene våger over dig. Men
jeg hører en anden lov i mine lemmer, som siger: alt er nu
ude, sagen er ganske tabt; det er forbi med dig. Det er loven i lemmerne; kødet er vantro og vil stedse fortvivle og
kan ikke love sig selv eller tro, at det vil blive reddet. Ganske på samme måde gik det også patriarken Jakob: han
skælver og forfærdes, da han hører, at hans broder drager
imod ham med en sådan mængde folk og vil kæmpe mod
ham og hans stakkels elendige, værgeløse lille skare af hustruer, hyrder og små børn, og frygter for, at han ikke alene
vil fnyse med kamp, men med mord og drab, som han sidenhen siger: at han skal komme og slå mig, ja mødrene
med børnene.

1128

Men hvordan rimer det sig, at en sådan hellig patriark
skal være så bange, at han fra en sådan stor triumf og
glæde skal falde i sådan dyb fortvivlelse? Er det rigtigt at
vakle og tvivle sådan? Ja, havde det været os, vi havde nok
gjort det endnu værre. Dette er eksempler til lærdom for
os. Da sådan Herren bød Peter komme til sig på vandet i
Matt 14, 28 ff., iler han straks til Kristus, triumferer og er
såre kæk, som en herre over hav og bølger, ja over Djævelen og al verden; men straks han ser den stærke vind, begynder han at tvivle. Derfor straffer også Kristus ham og
siger: du lidettroende, hvorfor tvivlede du? Jeg har befalet
dig at komme, og du kommer; men fordi du føler, at vinden er ordet og erfaringen imod, vakler din tro og du begynder at synke.
På samme måde indbilder mennesket sig, når han er
uden anfægtelse, at han er karsk og sund nok; han tør foragte Djævelen og træde ham under fode, og kan også
styrke andre mennesker, som der står i Sl 30, 7: jeg sagde
i min ro: jeg skal ikke rokkes evindelig; jeg giver døden og
alle djævle en god dag. Men når der bryder løs et uvejr
eller en stærk vind, eller der viser sig et usædvanligt syn,
da skriger vi: o ve, alt er ude, døden vil sluge mig, som der
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følger i i Sl 30, v. 8: du skjulte dit ansigt, da blev jeg forfærdet.
Sådan gik det også Moses ved Det Røde Hav. Israels
børn var draget ud med stor glæde. Egypten var ydmyget
og straffet; de havde taget bytte med sig derfra; de råbte
alle: Herren vor Gud er med os; alt er godt og vel. Men da
de ser, at Farao jager efter dem med stridsmagt, at de på
begge sider er omgivet af bjerge, da siger de: var der ikke
grave i Egypten? 2 Mos 14, 11. På sådan stor triumf og
jubel følger dødens og Helvedes skræk. Ja, betragt Moses
selv, til hvem Herren siger i 2 Mos 14, 15: hvorfor råber
du til mig? Hans mod ville også synke og hans hjerte
springe i tusinde stykker, fordi han havde ført folket ud af
Egypten, og nu, da de næppe var kommet ud derfra, ser
han, at de så gruelig må ofres på slagtebænken. Da tænkte
han: nu er jeg dog årsagen til dette store slag og til, at så
mange mennesker må dræbes. Hvad har jeg gjort? Jeg har
fortørnet den egyptiske konge og ophidset ham mod folket. Derfor råber han så heftig, og hans hjerte er forfærdet.
Men Gud svarer ham på hans råb og siger til ham: hvorfor
råber du til mig? Jeg skal nok holde styr på tyrannen. Ja,
men vi ser havet foran os, på begge sider er vi omringede
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af bjerge, vi kan jo ikke undslippe. Opløft du din kæp, siger
Herren til ham i 2 Mos 14, 16, og ræk din hånd ud over
havet og skil det ad, og Israels børn skal gå ind midt i havet på det tørre. Ja, det kan vor herre Gud.
Og dette skal være en lærdom og styrkelse for Guds
kirke i al nød og modgang. For derfor foreholdes det os,
for at vi skal tro og forlade os på Gud da, når alt synes at
være ude og der hverken er råd eller hjælp mere. Som der
står i Sl 107, 27: al deres visdom blev opslugt. Da skal du
lære at slutte sådan: skønt alt går til med stor svaghed, og
det nu ser ud, som om alt var tabt, så er dog for Gud intet
umuligt. For sådan siger englen til jomfru Maria i Luk 1,
37: For Gud er ingen ting umulig. For han har engang
skabt alt af intet; den magt og kraft har han endnu, og på
samme måde opholder og styrer han fremdeles alle ting.
For hvad der hos os er intet, er hos Gud alt; hvad der er os
umuligt, det er ham let. Han vil også på den yderste dag
med samme kraft opvække de døde, som fra verdens begyndelse af har ligget i jordens støv.
Dette være nu sagt om Jakobs skræk i denne store fare
og nød, hvilken skræk er et bevis på, at også hos de hellige
kødet endnu er kraftig og levende. For af denne grund faldt
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denne hellige mand efter sådanne store forjættelser og
stærk trøst næsten i fortvivlelse.
Men betragt nu også, hvordan det stod til med Jakobs
hele husstand, med hans kirke og menighed. For når de
ser, at hovedet og husfaren selv skælver og bæver, hvad
skulle da ikke de gøre? Kirkens og menighedens biskop,
lærer og trøster vakler og frygter; hvad skulle da de have
for håb, som hænger ved denne deres lærer og anfører?
Derfor var der vel en ynkelig sorg på Jakobs hustruer og
hans hyrder eller slægtninge. For på denne rejse havde han
en stor mængde folk hos sig; for at røgte den store hjord
måtte han har hundrede eller to hundrede hyrder; disse
blev også forskrækkede og utålmodige og sagde vel: hvorfor har han dog ført os ud af Mesopotamien? Gud give, at
vi endnu var hos Laban; der levede vi trygt og godt; der
behøvede vi ikke at frygte for disse bevæbnede mænd. Sådanne klager plejer at pine og plage et forskrækket og bedrøvet hjerte mere end nøden og faren selv. Om nu Jakob
end ikke havde frygtet for sin egen person, så blev dog
hans hjerte blødt og forsagt af hans hustrus skrig, hylen og
gråd, og kødets skræk tog bestandig til derved, som man
sidenhen ser.
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Og dette mener Moses med, at Jakob ikke alene frygtede såre, men at han også var angst og bange; for han beskriver dermed en såre svag tro. Det hebraiske ord zar betyder angst, og Moses mener: han var bange, hans hjerte
vidste intet råd; man kunne ikke se nogen vis eller vej at
undkomme eller få hjælp på, hvilket Skriften på andre steder plejer at kalde at få rummet udbredt, som i Sl 4, 2: i
trængsel udbredte du rummet for mig. For Skriften sætter
disse to ord imod hinanden, tranghed og vidt rum, det er,
hjertets angst og trøst. Da sådan Jakob var i den højeste
angst, var han forfærdet, fordi al hans visdom blev opslugt,
som Sl 107, 27 siger. Sådan er dette en såre ynkelig beskrivelse, idet denne helt og sejrherre afmales sådan, at
han ligesom er faldet i Helvede og ganske glemmer så
mange herlige forjættelser og så megen trøst, som var gåede i forvejen.
Men dette foreholdes os, for at vi ikke skal forlade os
på os selv, som Paulus siger i 2 Kor 1, 9. For Paulus havde
også erfaret mange slags fare og nød og var blevet frelst
deraf på mange slags vis; undertiden viser han sig som
den, der har et stort, stærkt mod og ikke frygter for noget,
så han synes uden al frygt at kunne foragte al fare og angst,

1133

som han siger i 2 Kor 6, 11-13: Vi har taget bladet fra
munden over for jer, korinthere, vi har åbnet vort hjerte;
der er ikke trangt hos os, men der er trangt i jeres hjerter.
Nu skal I gøre gengæld og også åbne jer for os. Her er
hans hjerte fuldt af glæde, og han vil, at alle skal glæde sig
og være trøstige med ham. Alt, hvad der er i himlen og på
jorden, smiler til ham. Men atter siger han 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 vi ikke skulle forlade os på os selv, men
på Gud, som opvækker de døde. Hvad er det, kære Paulus?
Hvorfor er du ikke glad og trøstig? Hvorfor gør du ikke
også de andre glade? Skal da Paulus, en sådan stor apostel,
ydmyges sådan, at han hellere vil dø end leve? Han, som
nys var fuld af Helligånden, synes nu at være ganske uden
ånd.
Ja vi har det første og ypperste billede på en sådan
kamp i Kristus, der i haven svedte blod. Og med alle de
helliges liv er det sådan fat, at eksemplerne foreholdes os,
for at vi skal tage lærdom deraf og lære, at vi ikke skal
sætte vor tillid til os selv, men til Gud. For dette er de gudfrygtiges kunst, at de ikke stoler på sig selv, men alene på
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Gud, og det en sådan Gud, der opvækker de døde, og kalder de ting, der ikke er, som om de var, Rom 4, 17. For det
er Guds gerninger. Vil du nu være gudfrygtig og erkende
og ære Gud som din fader, så husk på, at du må stride med
djævlene, med verden, med kødet, med synden og loven.
Og iblandt alle disse er verden den mindste fjende, skønt
til verdens forfølgelse altid også Djævelens grumme vrede
og raseri kommer, der hjælper verden og forskrækker de
gudfrygtige. For vi lider end ikke den allermindste forfølgelse, uden at Djævelen er med deri.
Derfor må vi komme i hu, at vi især lader det være os
magtpåliggende at lære, i al nød og anfægtelse at stole på
Gud, hvis egen gerning det er at opvække de døde, at trøste
dem, som er såre forfærdede, og stille dem tilfreds, at gøre
de elendigste mennesker til de saligste og dem, der næsten
vil fortvivle, glade. Derfor bruger Moses ikke uden grund
så mange ord og er ikke uden grund så omhyggelig for at
beskrive denne anfægtelse. For han vil, at vi flittig skal
indprente os dette eksempel i vort hjerte.
Men hvad gør Jakob, da hans tro sådan anfægtes og
bliver svag, da kødet hersker med sin lov, som tvivler, fortvivler og bespotter? Svar: han gør først, hvad der står til
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ham, som papisterne gerne plejer at sige, men i en anden
mening. For de forstår ikke ret denne måde at tale på, véd
heller ikke at bruge den rettelig. For vi sagde ovenfor , at
om vi end har Guds forjættelser og bud, så skal man dog
ikke friste Gud, det er, man skal ikke forsømme eller foragte midlerne, men man skal bruge dem, som man kan
bruge, al den stund Gud ikke har givet fornuften og fornuftens råd og hjælp, for at man skal foragte den, hvilket
både de formastelige og de fortvivlende gør, idet de sige:
jeg kan gøre, hvad jeg vil, så kan jeg dog ikke forhindre
det, som nødvendigvis og efter skæbnens bestemmelse skal
og må ske. Sådan taler de, som fortvivler. Men de, som er
formastelige, plejer at bruge sådanne ord: om jeg end ikke
spiser, så vil jeg dog blive i live, hvis jeg skal blive i live;
Gud har forjættet mig livet, derfor er det lige meget, enten
jeg spiser eller ikke spiser. Men hvis vi har guddommelige
forjættelser, da må vi vogte os, at vi ikke frister Gud ved
formastelighed, og at vi heller ikke synder ved fortvivlelse. Har du en stige, er det unødigt for dig at kaste dig ud
af vinduet; heller ikke behøver du at gå midt igennem elven, hvis du har en bro; men enhver skal gøre det, som
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fornuften lærer eller anviser ham, og overlade resten til
Gud; han vil skænke en god udgang på sagen.
Herpå er dette et såre skønt eksempel. For Jakob undlader intet af, hvad han kan gøre. Han deler folket, som er
hos sig, dertil sender han sin broder gaver; han drager selv
i forvejen og gør alt, som er ham muligt at gøre. En anden,
som ville have forsaget, havde sagt: du skal slet intet gøre;
er det så bestemt, at du skal slås ihjel, så vil du ikke kunne
vogte dig derfor. Ligesom også andre anvender Guds forudbestemmelse på den måde, at de slutte deraf: er jeg udvalgt, så kan jeg ikke gå fortabt, jeg gør end hvad jeg vil.
Dette er djævelske ord, for dem skal man vogte sig. Det er
ganske vist sandt; hvad der forud er bestemt, det sker; men
man må tilføje, at dette er dig ubekendt. Sådan kan du heller ikke vide, om du skal leve eller dø i morgen. Og Gud
har ikke villet, at du skulle vide det.
Derfor er det jo tåbeligt, at du vil forske efter, hvad
Gud efter sit særlige råd har skjult for dig. Men da du ikke
véd, hvor længe du skal leve, må du bruge de midler, som
er nødvendige for livet. Er det så bestemt, at du skal dø
efter en måneds forløb, så skal du alligevel ikke friste Gud,
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al den stund du endnu ikke er vis derpå; men du skal bruge
de midler, som er fornødne til livets ophold.
Derfor skal man revse deres dårskab eller meget mere
ugudelighed, som henfører alt til Guds forudbestemmelse,
der i sig indeslutter hans hemmelige råd og styrelse, som
er os ubekendt. Var du Gud, da gik det an for dig at rette
dig derefter. Men fordi Gud vil, at du ikke skal vide noget
derom, så husk på at forblive i dit kald og ikke gå videre,
end ordet anviser dig, og brug de midler og det råd, som
Gud har forordnet dig. Jeg kan heller ikke forudse, hvad
for frugt min lære vil bringe, hvilke mennesker der skal
blive omvendt og hvilke ikke. Ville jeg nu sige: de, som
skal blive omvendt, vil vel blive det uden mig; men hvis
ikke nogen skal blive omvendt, hvortil er det da fornødent,
at jeg arbejder forgæves? – Ville jeg sige dette, da var det
en urimelig og ugudelig tale. For hvem er du, at du vil forske efter dette? Gør du, hvad der tilkommer dig i dit embede at gøre; men hvad udfald og udgang det vil få, det
skal du overlade til Gud. Det sømmer sig ikke for dig at
sige: skal det ske, så sker det. Gud har i sit ord ved den
hellige Paulus befalet: gå hen og udfør dit embede; prædik
ordet, hold ved i tide og i utide, overbevis, straf, forman
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med al langmodighed og lærdom, 2 Tim 4, 2. Denne befaling skal man nødvendigvis adlyde og lade de unyttige
grublerier fare.
Dette må man flittig lære, for derved at gendrive den
ugudelige og muslimske visdom, hvortil mange nu til dags
har lyst. For muslimerne er sådan til sinds, når de drager i
krig og skal træffe sammen med fjenden, at de siger: skal
jeg falde, så falder jeg; men hvis ikke, så vil ingen pil
kunne skade mig. Derfor angriber de fjenden som gale
mennesker, med stor fare, om de så end kunne vogte sig
for sådan fare. Men Gud vil have, at vi skal bruge de anledninger og de midler, som er os anviste, for at undgå faren.
Sådan gør Jakob med højeste flid alt, som han blot
kunne finde på til råd, skønt han ikke blev hjulpet eller
reddet ved det, som han udtænker og gør. For havde ikke
Gud forandret Esaus hjerte, så ville Jakob med al sin flid
intet have udrettet. Dog forsøger han i sin store angst og
nød alt, som han blot kan. Han ophører ikke med at drage
omsorg for sin familie, hvordan han skal beskytte den; han
er ikke stille med sine hænder og fødder; han gør, hvad
han kan, for ikke at friste Gud; han deler folket i to hære,
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ligeledes også kvæget. Det hebraiske ord machanoth betyder her i hunkøn en hær.
Men hvad er det for et råd, at han siger: hvis Esau
skulle komme til den ene hær og slår den, da kan den ene
hær, som blev tilovers, undslippe? Det er et rent menneskeligt råd, udfundet af fornuften og ikke af Helligånden.
For Helligånden havde dengang noget andet at gøre, nemlig at formilde Esaus hjerte. Og dog styrede Helligånden
også dette, sådan nemlig, at Jakob ikke fristede Gud. For
han tænkte: når min broder træffer hjordene, så vil han i
den første hede og grumme vrede dræbe dem alle tillige
med hyrderne og hele familien; derfor vil jeg dele dem i to
hære, for at han, når han har slået den ene hær, kan lade
sig nøje med denne hævn og skåne den anden hær og ophøre at larme og rase.
For det kan let hænde, at et menneskeligt hjerte bliver
mæt, når den ene del er slået ihjel. Sådan har jo ofte endog
de grusomste sejrherrer efter sejren befalet krigsfolket,
ikke at øve mere grusomhed med mord og drab. Da Hannibal havde vundet slaget ved Cannæ og så, at romerne var
slået, bød han krigsfolket, at de skulle ophøre at myrde.
Dette er nu en menneskelig slutning af Jakob, at fjenden,
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hvor grum han end kan være, dog alligevel kan blive mæt,
når han ser, at den halve del af folket er faldet og slået.
Sådan vogter han sig for at friste Gud og opgiver dog
straks halvdelen; men den anden del håber han at frelse.
Men at han gør sig sådanne gruelige forestillinger om
sin broders vrede, kommer af kødet og Djævelen. Gud lader det ske, at Jakob gør sig sådanne tanker om Esau; men
han selv tænker imidlertid på noget ganske andet. Sådan
er nu dette det første og et meget skønt råd, hvad menneskelig visdom angår og efter fornuftens dom, hvorved Jakob prøver at forhindre sin broders vrede og harme.
Det andet er, at han vender sig til bønnen, og dermed
vogter han sig også for at friste Gud. For skønt troen er
svag, så skinner den dog frem, da han næsten er ganske
nedtrykt af angst og skræk, da Jakob frygter for, at han
skal blive dræbt med alt det folk, som var med ham, og
tilligemed hjorden. Og det er den rette gerning, som især
er nødvendig i nød og forfølgelse. Han foretager intet vidunderligt, så han med sit sværd ville gøre noget over sin
evne, og han frister ikke Gud ved at ville fortvivle og forkaste alle fornuftens råd; men han begynder at opretholde
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sig ved troen og holde sig til bønnen og ligger dog endnu
altid i kamp.
Men vi har nu ofte sagt, at troen da er stærkest, når den
er svagest. Så ganske underlige er Guds gerninger. Esajas
siger i 60, 22: den ringe skal blive til tusinde, og den ringe
til et stærkt folk. Ligeledes siger Paulus i 2 Kor 12, 9: derfor vil jeg helst rose mig af mine skrøbeligheder; for når
jeg er skrøbelig, da er jeg mægtig. Sådan er også Jakob
her såre svag i sin skræk og angst, er over al måde bestyrtet
og forsagt, og dog har hans tro aldrig været stærkere. For
den tro, som strider mod vantroen, den sukker allerdybest.
Men sådan sukken forstår ingen, hverken Jakob eller
nogen anden. Og det er de uudsigelige sukke, hvorom Paulus siger i Rom 8, 26: Ånden selv træder frem for os med
uudsigelige sukke. Det er ikke stemmen fra en, som er glad
og triumferer, men er i sandhed en sådan sukken, hvorved
et bedrøvet hjerte synes, at det kun er ganske forsagt og
næppe kan trække ånde. Profeten Esajas kalder det i 42, 3.
Et knust rør og en rygende væge. Men skønt intet er svagere end sådanne sukke, for de er ligesom det sidste åndedræt, så er det dog uudsigelige sukke.
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Dette er stik mod hinanden eller opposita in adjecto;
og er dog ligefuldt sandt, og der er intet menneske, som
kan nå og udtrykke med ord, hvor kraftige disse sukke er.
For min kraft (siger Guds ord i 2 Kor 12, 9) fuldkommes i
skrøbelighed. Kødet modsiger ganske vist dette og siger,
det forstår det ikke, ja det føler og erfarer endog det modsatte. Men det er alligevel vist, når kraften er svag, så er
den fuldkommen, og derimod, den fuldkomne kraft er lutter svaghed. Hvem har dog nogensinde talt sådan? Ja vogt
dig for at sige: jeg kan ikke. Når Djævelen bringer dig derhen, at du ikke kan, så har du allerede tabt. Men se til, at
du ikke lader fortvivlelsen komme til sådan svaghed; for
det er en uudsigelig sukken. Sådan taler Skriften. Når fortvivlelsen ikke kommer dertil, men der er en sukken, så er
det den mest fuldkomne kraft i den allersvageste svaghed.
Sådan taler Herren til Moses i 2 Mos 14, 15: hvorfor
vil du råbe til mig? Men nu råber Moses slet ikke, men han
var stum af frygt: man har ikke hørt lyden af nogen
stemme, han var ligesom han var død. Men Helligånden,
som forstår sådan sukken, han siger at det var en stærk råben. Hvad råber han da? Svar: Abba pater, ak du kære
herre Gud. Der er fortvivlelsen endnu ikke fuldkommen,
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men der er endnu en ringe tillid, ganske et lille pust, et lille
suk, som vel er såre lille i dine øjne, men er såre stærkt i
Guds ører og er et råb over alt råb, som opfylder himmel
og jord, så at Gud ikke kan undlade at bønhøre sådant råb
og svare derpå: hvorfor vil du råbe til mig? Sådan beder
nu også Jakob med uudsigelige sukke ligesom det følger i
teksten:
v10-13. Og Jakob bad: »Min fader Abrahams Gud og min fader
Isaks Gud, Herre, du, som sagde til mig: ›Vend tilbage til dit
land og til din slægt; jeg vil vise dig godhed.‹ Jeg er for ringe
til al den godhed og trofasthed, du har vist din tjener. Jeg havde
kun min stav, da jeg gik over Jordan her, og nu er jeg blevet til
to lejre. Red mig nu fra min bror Esau, for jeg er bange for
ham; han kan komme og slå mig ihjel sammen med mødre og
børn. Du har selv sagt, at du vil vise mig godhed og gøre mine
efterkommere så talrige som havets sand, der ikke kan tælles.«

Jakobs svage tro, som næsten ville fortvivle, fortvivler dog
alligevel endnu slet ikke: vægen ryger, men slukkes endnu
ikke: røret er brudt, men ikke ødelagt; ligesom Paulus siger i 2 Kor 4, 8: vi, som trænges på alle måder, men ikke
fortvivler, som er tvivlende, men ikke fortvivlede, forfulgte,
men ikke forladte, slået ned, men ikke fortabte, osv. Derfor
kommer Jakob sig lidt, men dog er han endnu meget
bange.
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Men dette er et fortræffeligt eksempel på en herlig bøn,
som har alle de egenskaber, som hører til en god bøn. O
hvem der kunne gøre det! I Det Nye Testamente bliver læren og forjættelserne om bønnen såre rigelig foreholdte;
men hvem kan holde det sådan? Det har heller ikke Jakob
selv kunnet gøre. Men han er så forskrækket, at han først
laver til rette og anordner alt, før han kommer til bønnen,
mens dog bønnen skulle komme først: forbarm dig over
mig, herre Gud, osv. Men kødet, som tager os fangen under syndens lov, gør, at vi vender ordenen om. Derfor er
det en fejl hos ham, at han har ventet noget længere med
bønnen, end han burde have gjort. Men det er en kødets
svaghed, som først har bragt ham på fornuftens råd.
Men han har stillet bønnen sådan, at han siger: min faders Abrahams Gud osv. Det er en ivrig bøn efter troens
gnist, som har kæmpet så heftig. Det er ligesom Moses’
skrig ved Det Røde Hav. Men først griber Jakob med troen
Abrahams og Isaks Gud, og derefter kalder han ham også
sin herre. Sådan minder han Gud om de forjættelser, som
var givet Abraham og Isak, og især om dem, som Gud
havde givet ham selv, hvilket gør bønnen såre stor og
brændende. Dertil opvækker og opholder det også troen,
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som kæmper, og den rygende væge. Du har, siger han, sagt
det til Abraham og Isak og også til mig, du vil jo ikke lyve
for os; og han kæmper dog alligevel endnu. Og det er sandelig en underlig ting at have sådan stor og stærk trøst og
så rige forjættelser, hvorpå du kunne forlade dig, og dog
alligevel endnu skælver.
Men han siger videre i bønnen: du har sagt til mig:
drag igen til dit land osv. Som ville han sige: du har bragt
mig i denne nød, denne anfægtelse og fare. Men det er en
stor trøst, når man kan sige sådan: herre Gud, jeg er jo ikke
ved egen brøde eller dumdristighed kommet i denne nød,
heller ikke ved nogen vismands eller nars råd; men du har
sagt det, du har befalet mig det, derfor har jeg gjort ret i,
at jeg har forladt Laban. Og dette er nu din sag; din forjættelse og trofasthed bliver nu anfægtet, du må redde din trofasthed, og ikke blot min tro, på alle måder.
Dette er den svage tro og de sukke, hvorom er talt.
Sukkene bevæger himlen og jorden og er en såre velbehagelig bøn. Du har sagt det: jeg går, adlydende dig: jeg skal
drage til mit fædreland på din befaling, og ligesom du har
sagt mig det, kære herre. Men se hvor mange store forhindringer der kommer. Jeg er kommet i sådan angst og
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trængsel, som jeg ikke ved at redde mig ud af med mine
kræfter og mit råd; derfor behøver jeg din hjælp. Andre
ville måske ikke have bedt, men have forekastet ham: var
vi blevet hos Laban, så ville vi have kunnet være sikre.
Men Jakob tænker ikke derpå, og dette er en såre stærk
bøn.
Men hvad har han nu sagt mere? Jeg vil gøre vel imod
dig. Det er jo dit ord, at du ikke vil ødelægge mig eller
tilføje mig nogen skade, men gøre vel imod mig i mit fædreland, hvortil du har befalet mig at drage. Og deraf ser
man, at han ikke alene er blevet anfægtet og plaget af Djævelen på grund af den tidende, at hans broder drog imod
ham; men at hans koner, børn og det hele tyende også have
plaget ham; de har vel råbt: ak, kære fader, hvad nu? Kære
fader, kære mand, kære herre, hvad har du gjort? Hvorfor
har du bragt os i sådan stor fare? Klagerne har aftvunget
ham de mægtige ord, at han siger: kære herre Gud, hør dog
hvor disse folk skælver og plager mit hjerte, skønt jeg véd,
at du har lovet mig hjælp og trøst.
Sådan skinner troen frem og lader sig høre, skønt den
er svag. For han har vel uden tvivl tiltalt dem sådan: hvor-
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for er I dog så rent forskrækkede? Vil I da ganske fortvivle? Vi må sandelig ikke miste håbet om, at vi kan blive
reddede. Jeg vil slet ikke fortvivle, om end I fortvivlede.
På sådan måde oprejste han sig selv og standsede sin families gråd og utålmodighed dermed. Gud har ikke befalet
mig at drage tilbage til mit land for at gøre mig skade dermed. Det må endnu blive godt: Gud vil hjælpe os, lad os
kun benytte den hjælp, som er for hånden, og råbe til Gud.
Men en sådan bøn er Gud meget velbehagelig, som
sker i den yderste nød, og når faren er størst, når næsten
alt er tabt. Det er de uudsigelige og såre mægtige sukke,
hvormed de gudfrygtige holder sig oppe mod fortvivlelse:
nu må det alligevel ikke være sådan, vi vil dog ikke blive
ødelagte: jeg skal ikke dø, men jeg skal leve osv., ligesom
der står i Salme 118, 17. Jeg har jo den forjættelse, at Herren har sagt, han vil gøre mig vel; græd, hyl og skælv altså
ikke sådan! Gud har befalet os at drage fra Mesopotamien
og tilbage til mit hjem.
Dette er de gudfrygtiges kamp, hvori de vældig opvækker sin tro med erindringen om og tilliden til forjættelsen, og at de har befaling af Gud. Jeg må og skal prædike; men Djævelen sætter sig derimod; velan, så må der
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prædikes, om verden end skulle sønderrives. Det er dem,
som trænger ind med magt og river Himmerige til sig,
Matt 11, 12. Kødelige mennesker læser sådanne ting søvnige og forstår intet deraf; for det er grove folk, og de har
ikke erfaret sådan anfægtelse: de véd ikke, hvordan den er
til mode, som ligger i den yderste nød. Da indskyder Djævelen: hvorfor vil du råbe så meget, det er dog ganske forbi
med dig. Men ånden siger derimod: det er ikke forbi, vent
kun; jeg ved, at Gud har andet i sinde med mig, og har
også forjættet mig noget ganske andet.
Det er en stor magt og kraft af ånden i skrøbelighed,
og det er Gud et meget velbehageligt offer, som der står i
Sl 51, 19: for det er et dødelsens offer: Guds ofre er en
sønderbrudt ånd; et sønderbrudt og sønderstødt hjerte
skal du, o Gud! Ikke foragte. Ja visselig vil du ikke foragte
det; for det er et meget velbehageligt offer, som lugter
godt, hvilken lugt opfylder himmel og jord; ligesom der
står i Salomos højsang 3, 6: Hvad er det, der kommer op
fra ørken som støtter af røg. Det er vel en ringe røg, men
den lugter lige til himmelen og fylder vor herre Guds næse
sådan, at han siger: hør op, jeg kan ikke høre mere. Det er,
siger jeg, en ringe, ringe sukken; men både røgen og råbet
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når op til Gud i Himlen, så Gud derved bevæges til at
hjælpe.
Så lad os nu lære at være stærke og have et uforsagt
mod, hvor megen ulykke og fare end kan forefalde; skønt
fortvivlelsen også vil komme i vore hjerter, lad os holde
stand, som den hedenske digter siger: Vig ikke for ulykken, men set dig trøstig derimod. For den, som ikke viger,
og ikke lader hænderne synke, er salig, og er en fortræffelig præst, som har ofret det allerkosteligste og bedste offer.
Jakob var aldrig en helligere præst, end her på dette sted,
skønt han også i forvejen er blevet næsten tilintetgjort ved
megen anfægtelse. Derfor bruger Moses så mange ord, når
han beskriver denne historie, og vil herefter fortælle om
den kamp, da han har kæmpet med englen, og større ting
ville ske, for Jakob har turdet bede og håbe. På denne måde
vil Gud have, at vor tro skal øves og vækkes, så vi fra dag
til dag altid skal vokse og blive stærkere.
Hidtil har vi nu haft den forjættelse, som hører til bønnen, ligesom der læres i Det Nye Testamente, og dertil
også budet. For man må ikke bede sådan, som munkene
har gjort en unyttig mumlen og brugt mange ord i deres
bøn, som slet ikke har tænkt på den forjættelse, eller det
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bud, eller også den nød, som skal drive os til bønnen. Det
kaldes ikke at bede, ligesom jeg selv forhen også har bedt.
Da jeg var munk, anråbte jeg nok Gud i min nød; men jeg
vidste intet om forjættelsen eller budet: vi fremmumlede
kun ordene. Men en ret bøn skal komme af et troende
hjerte, som foreholder både nøden og Guds bud, hvorved
hjertet bliver opvakt til at bede i tro, når alle ord blive
særlig bevægede; ikke ligesom munkene eller nonnerne
plejer mumle sin bøn, så hjertet er langt borte, véd eller
forstår intet deraf.
Og en ret bøn spørger heller ikke efter mange ord, men
sukker kun meget, hvorpå ikke følger andet end meget forsagte ord, ligesom det er at se på denne bøn. For Jakob bad
ikke alene med disse ord, som Moses fortæller, men han
sukkede hele natten og hele dagen. Det var en lang bøn,
når man ser hen til sukkene, skønt ordene kun er få. Derhos hører også taknemlighed til bønnen, og at man skal
ihukomme de forrige velgerninger deri. Når man samler
disse eksempler sammen, så opvækker de troen vidunderlig, og det er også Gud meget velbehageligt.
Så siger nu Jakob: jeg er ringere end al den miskundhed og den trofasthed som du har gjort mod din tjener; det
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er: du har vist mig den største nåde og trofasthed. Dette er
taknemligheden eller takofret. Ligesom det første var et
dødelsens offer, ved hvilken sukken han er blevet næsten
til intet, og har forsaget om sin og alle skabningers kraft.
Men blandt andre velgerninger tæller han denne og siger:
for med min stav gik jeg over denne Jordan og nu er jeg
blevet til to hære. Så stor og rig er jeg blevet hos Laban,
skønt jeg fra først af ikke har haft mere end en stav, da jeg
drog fra min faders hus; det er, da var jeg ganske alene.
Jeg havde jo vistnok mad og lidt penge, men jeg var alene
og havde ingen ledsager. Der er en måde at tale på i det
hebraiske sprog, som Moses også bruger i 2 Mos 21, 3:
hvis tjeneren kom enlig, da skal han udgå enlig. Det betyder kun ensomhed og ikke mangel på penge.
Derfor erkender jeg, siger han, at dette ikke er mit
værk, at jeg, skønt jeg gik alene med min stav over Jordan,
fik så stort gode, men at det kommer af din barmhjertighed
og trofasthed. Jeg har tjent Laban fjorten år for intet, da
var jeg fattig og trængende og havde næppe brød at spise,
og du, Gud, har i 6 år gjort mig så rig, at jeg i denne korte
tid er blevet to hære. Det er jo en åbenbar og håndgribelig
velsignelse, o Gud! For det er en stor ting, at en hyrde ved
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mælk, uld, ost og smør uden gerrighed skal vokse og tiltage sådan. Og Jakob havde fire hustruer, elleve børn og
en stor hob tjenere.
Dette takoffer fremstillede han nu med udførlige og
skønne ord, hvilket her ellers kort beskrives, ligesom han
ovenfor også har gjort det kort. For bønnen varede dag og
nat, og bliver på dette sted kun fortalt én gang. Men Jakob
har ikke bedt eller talt disse ord én gang, men han bad uden
ophør.
Men man véd godt, hvad det er for en måde at tale på,
når disse to ord står, miskundhed og trofasthed. For de bliver altid satte sammen i Den Hellige Skrift, ligesom i profeten Mika 7, 18. Og ellers på andre steder i salmerne. Miskundhed betyder velgerningen selv eller velgørenheden,
som Kristus i Matt 9, 13 siger fra profeten Hoseas 6, 6: jeg
har behag i miskundhed og ikke i offer. Det hebraiske ord
chafid betyder begge dele, nemlig den, som elsker sin næste og gør ham godt, og den, hvem der gøres godt, hvem
Gud viser stor miskundhed og velgerning. Derfor siger nu
Jakob sådan: kære herre Gud! Din miskundhed og dine
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velgerninger, som du har vist mig, er utallige, og nu kommer dette også dertil, at du i seks år har gjort mig fattige
mand så rig, at jeg nu er blevet to hære.
Trofasthed, på latin veritas, er forjættelsen, ligesom
Paulus taler i Rom 15, 8: jeg siger nemlig, at Jesus Kristus
er blevet omskærelsens tjener for Guds sanddruheds skyld,
til at stadfæste forjættelserne til fædrene, men at hedningerne skal prise Gud for hans barmhjertigheds skyld. Kristus var forjættet jøderne, derfor er sådan forjættelse trofast blevet holdt for dem. Hedningerne er han ikke blevet
forjættet, men han er blevet givet dem af nåde. Ingen af
vore fædre har haft forjættelsen. Gud har vel forjættet, at
han vil være alle menneskers Gud, hvilken erkendelse er
mennesker indplantet i hjertet; ligesom Paulus i Rom 1,
19. ff. viser. Og alle folkeslags gerninger og gudstjeneste
viser også, at det at være Gud ikke vil sige andet end at
gøre mennesker godt. For derfor anråber en Jupiter, en anden Mars osv. af ingen anden grund end kun derfor, at de
skal hjælpe dem. Dette forstår alle mennesker af naturen,
og antager, at Gud er en sådan guddommelig magt, som
er velgørende, af hvem man skal udbede og vente sig alt
godt. Det er Gud, som forjætter, og er sanddru, det er, han
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forjætter alle mennesker i naturens lov, som siger: du skal
frygte Herren din Gud og tjene ham, 5 Mos 6, 13.
Skønt de nu tager fejl af Guds person, på grund af afguderiet, så er dog alligevel den tjeneste til stede, som tilkommer den rette Gud, det er anråbelsen, og at de venter
alt godt og hjælp fra ham. Men dette folk er forjættelserne
givet af Gud; der er sandheden og den rette erkendelse om,
hvem den rette Gud er, udtrykt uden afguderi og fejltagelse. Men det er en stor og umådelig Guds velgerning.
Derfor roser Jakob Guds miskundhed og trofasthed og vil
sige sådan: du har givet mig forjættelser og også holdt
denne trofasthed især i disse seks år; desuden har du også
forjættet mig, at du vil gøre vel imod mig, når jeg igen vil
drage tilbage til mit fædreland. På grund af sådan miskundhed og trofasthed, som du har vist mig og endnu mere
vil vise mig, beder jeg, at du vil redde mig.
Denne taknemmelighed indeslutter også desuden bønnens tredje dyd i sig, hvilken hører til dødelsen, nemlig, at
den må blive bønhørt uden hans fortjeneste. For man må
ikke bede sådan: kære herre Gud, se til mig, for jeg er en
hellig munk, jeg er en kysk jomfru, jeg er en fortræffelig
biskop. Ligesom farisæeren i Luk 18, 12 siger: jeg faster
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to gange om ugen, jeg giver tiende osv. Eller giver så
mange almisser. Det græsselige uhyre eller den afskyelighed skal man holde langt fra bønnen og udfeje, ellers bliver bønnen ødelagt, og begge slags offer, nemlig dødelsen
og taknemligheden bliver med sådan stank og urenhed
ganske tilsvinet.
Derfor skal man aldeles ikke sige sådan, men vi skal
efterfølge Jakobs eksempel, som siger: jeg er ringere end
al dine miskundhed; som ville han sige: jeg er ikke engang
værd en eneste velgerning eller trofasthed, som du nogensinde har vist mig, eller endnu viser mig, og herefter vil
vise mig, uden min fortjeneste; for det er umuligt, at jeg
skulle kunne fortjene noget: derfor forlader jeg mig ikke
på min værdighed, men på din forjættelse og miskundhed.
Det er et retskaffent hjerte og en sand bøn; for dette er
i sandhed vor herre Guds dom om os, som Paulus har udtrykt i 1 Kor 4, 7: hvad har du, som du ikke har modtaget?
Men når du har modtaget det, hvorfor roser du dig så?
Derfor skal man bede sådan: kære herre Gud, hvad du hidtil har givet mig, det er din forjættelse og miskundhed; hos
mig er ingen værdighed: derfor, ligesom du hidtil har gjort
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og har givet mig alt, skønt jeg ikke er det værd; sådan bønhøre og hjælpe du nådig mig uværdige også herefter. Ellers vil Gud straffe dig og sige: hvorfor hovmoder du dig,
du som er støv og aske? For du er støv og skal blive til
støv igen, 1 Mos 3, 18. Har jeg ikke skabt dig af støv?
Hvem har opholdt dit liv? Alt, hvad du har, er uden undtagelse mit.
Så er nu dette tre egenskaber ved en god bøn, som gør,
at den er Gud såre velbehagelig og den sødeste duft for
ham, og en sådan bøn må blive bønhørt. Men den første
egenskab er, at du griber forjættelsen. Dernæst, at du bliver dødet i din angst. For det tredje, at du takker Gud og
erkender, at du ikke er værd en eneste velgerning; men at
du beder og håber, at du må blive hjulpet, alene af nåde og
barmhjertighed. Der er vel dyder, som er at rose og også
er befalede af Gud, som kyskhed, ædruelighed og at man
er mild til at hjælpe de fattige, men man skal ikke forlade
sig derpå. Vor tillid skal ikke stå på loven og dens gerninger, skønt gerningerne skal være til stede; men tilliden skal
stå på Guds miskundhed og trofasthed. Da er bønnen og
sukkene et gyldent offer.
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Nu følger bønnen. Hvorfor beder du da nu, Jakob? Du
erkender dig uværdig til min miskundhed: du erkender, at
jeg er den, som har givet dig forjættelsen: du bekender, at
du har fået alt af mig af lutter nåde: hvorfor beder du da
nu? Hvad fejler dig? Barnet må have et navn, skal man
døbe det. Som om Gud ikke vidste, hvad vi behøver. Han
véd det sandelig vel. For sådan siger Kristus i Matt 6, 8:
jeres fader véd, hvad I har behov, før I beder ham. Hvorfor
vil han da have, at jeg skal sukke, råbe og banke på, og
dertil også erkende mig uværdig til hans hjælp?
Svar: det vil han har derfor, at du også skal huske på,
hvad der mangler og fejler dig; ellers er vi sikre og snorker, og drømmer om, at vi er de saligste folk, vi som dog
er de elendigste. Men det véd vi ikke, lærer det heller ikke,
uden alene i anfægtelsens tid. Jakob havde af Guds nåde
livet, han havde to hære; men i det øjeblik taber han begge
dele og bliver gjort ganske til intet. Det har han før ikke
vidst, da han sådan roste sig og triumferede; men nu må
han lære, hvad og hvor meget han formår, så vi skal lære
ikke at sætte vor tillid til os selv, men til Gud, så vi glæder
os over gaverne sådan, at vi alligevel ikke roser os af dem.
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For dette er såre vanskeligt at træffe på grund af den fordærvede natur, som er sådan fordærvet af arvesynden, at
vi let kan falde i fortvivlelse, når vi bliver anfægtede og
bedrøvede. Når alt går lykkelig og vel, så er vi sikre og
stolte. Derfor bliver de hellige sommetider nedslået og ydmygede, og sommetider igen oprejst, så de skal lære at
holde, hvad man plejer at sige: når man smukt bliver i midten, er det bedst; det sker ikke uden alene ved anfægtelse.
Derfor skal vi ikke formaste os på grund af vore kræfter
eller værdighed, men vi skal sætte vor lid alene til Guds
miskundhed og trofasthed. For den står fast og varer evig,
forgår ikke, og det håb og den tillid, som vi sætter dertil,
kan ikke slå fejl.
Men hvad mangler nu Jakob? Svar: der mangler ham
alt. Min broder, vil han sige, vil dræbe mig, mine koner og
mine hære; derfor frygtede han. Men hvor er nu Guds forjættelse, som han har grebet med troen? Véd du ikke, at
Gud kan forandre din broders hjerte? Gud har lovet og vist
Jakob miskundhed og trofasthed, dog skælver og sukker
kødet alligevel og flygter for dødelsen: det er arvesyndens
skyld. Han ser kun på faren. Jeg har vel to hære, men jeg
ser også godt, at det kan snart ske, at jeg taber alt, og at jeg
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også selv næppe kan undgå dødens fare. For han siger sådan: jeg frygter for ham, at han skal komme og slå mig, ja
mødrene med børnene. Troen bliver atter anfægtet og bliver svag, men fortvivler dog alligevel ikke.
For sådan plejer det at gå, når anfægtelserne er for hånden: troen kæmper med kødet, og tankerne løber sammen,
hvoraf nogle fortvivler, og nogle har godt håb: det er troens og vantroens, håbets og frygtens modsatte vinde. Han
kan komme og dræbe mig, ja mødrene med børnene, siger
han. Deraf ser man, hvad hans angst og frygt har været.
Han har i en fart tabt alt; da den tidende kommer til ham,
at hans broder drager ham i møde, da falder straks alt hans
gode og håb bort, dog bliver han endnu hængende ved forjættelsen: herre du har sagt: jeg vil gøre vel imod dig, og
gøre dit afkom osv. Det holder han imod tvivlen, og da han
synes, han må ganske ligge under, fordi han siger: at han
skal komme osv. For det er ord af kødet, som strider, og af
en såre svag tro. Men han griber ordet; din trofasthed, siger
han, opholder, oprejser og trøster mig, hvorved du har lovet, at du vil gøre vel imod mig, velsigne mig og mit afkom. Men det vil ikke ske, du vil ikke velsigne mig og mit
afkom, hvis Esau ødelægger mig.
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Men nu havde Gud også kunnet opvække afkom og
udbrede velsignelsen, om Jakob var blevet ødelagt; ligesom forjættelsen om afkommet og arvingerne også var hos
Isak, og Gud byder dog, at han skulle ofres, og Abraham
skulle alligevel beholde troen på, at Gud kunne bringe
Isaks afkom frem endog af asken, ligesom der siges ovenfor. Det har sandelig været en meget hård anfægtelse. Men
Jakob havde næsten i denne frygt glemt det, at Gud havde
sagt: han ville være hans Gud, ligesom han ovenfor (v. 9.)
begyndte bønnen: herre, som sagde til mig osv.
Men han har ikke alene bedt sådan, men har vel også
holdt nogle prædikener og formaninger til sin familie om
denne sag. Han har vel ofte sagt til Rakel: min kære Rakel,
vær trøstig, håb på Gud og hans ord. Ja (svarer hun igen),
men han vil dræbe os? Det vil han ikke gøre. Jeg har bedt
Herren, at han skal beskytte og redde os: husk på, at Gud
har talt med mig og har lovet mig hjælp. Med sådan formaning, prædiken og bøn trøstede og opretholdt han sig
og sin familie.
Og dette er meget fortræffelige steder og også meget
mærkelige eksempler i fædrenes historie, som lærer os, at
vi fremfor alle ting skal gribe Guds ord og holde os fast
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derved, at vi ikke må tabe eller bortkaste det, om vi endog
har tabt alt andet, om end Esau skulle slå vore får ihjel.
Hvor gruelig endogså fjenderne truer os, så skal vi dog
ikke lade troen på forjættelsen fratages os, men skal blive
hængende ved ordet, og leve deri. Ligesom de hellige
fædre Abraham, Isak og Jakob har levet deri. For om du
end er svag, skal du dog derfor ikke bortkaste ordet, sagen
vil nok lykkes; men vil du kaste ordet bort, eller lade det
borttages fra dit øje eller dit hjerte, så vil Djævelen triumfere og vil drive dig til fortvivlelse.
Med denne anfægtelse og bøn er nu Jakob blevet natten over i Mahanajim, som er en by, som ligger på den
anden side bækken Jabbok, hvorhen David flygtede, da
Absalon havde forjaget ham af landet. Det er en berømt by
i Den Hellige Skrift, ikke langt fra Jordan; Jabbok flyder
ud i Jordan. Gilead, Mispa, Mahanajim er byer, som ligger
nærmest derved.
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v14-16. Og han blev dér om natten. Han tog en gave af det, han
ejede, til sin bror Esau: to hundrede geder og tyve bukke, to
hundrede får og tyve væddere, tredive diegivende kameler med
deres føl, fyrre køer og ti tyre, tyve æselhopper og ti æsler.

Jeg har ovenfor sagt, og man må ofte sige det, at man ikke
skal friste Gud, men bruge de råd, midler og hjælp, som er
ved hånden, så vi ikke bliver muslimerne lige. For det er
en meget slem fristelse, at man vil holde hænder og fødder
ganske stille og begive sig i faren, at du ikke vogter dig for
faren eller vil undgå den, når du kunne, og derefter vil give
Gud skylden, som om det havde været hans vilje. Derfor
skal man minde de gudfrygtige om, at vi mennesker ikke
kan vide, hvad udgang de ting, som forefalder, vil få, og
hvad der vil ske i fremtiden. Gud alene kender fremtiden,
og hvad der skal ske. Men skønt vi ikke véd det, så skal vi
alligevel gøre, hvad vi kan. Og derhen hører det ord, at
mennesket skal gøre, hvad han kan; ikke i ting, Guds nåde
angående, men i ydre ting, og hvor nød og fare er for hånden, skal man følge fornuften, så vi ikke skal friste Gud, 1
Kor 10, 9. Og Augustin siger sådan om denne tekst: vi skal
ved dette eksempel blive formanede om, at skønt vi tror på
Gud, skal vi dog alligevel gøre, hvad der er at gøre; så at
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vi ikke, når vi undlader dette, skal blive anset som de, der
frister Gud.
For sådan bruger også Jakob mange råd. Først, da han
kommer til det lands grænse, hvor Esau boede, sender han
bud i forvejen, som skulle erfare, hvordan hans broder var
sindet, og som skulle finde venskab og forsoning hos ham.
Men det råd slog fejl for ham. For hans broder drager imod
ham med fire hundrede mand, er meget mægtigere og Jakob meget mere fjendsk, som det lader til, end før. Men
han gjorde dog ret i, at han udsendte budene. Og hvis han
ikke havde brugt dette middel, så ville han har syndet dermed.
Det andet råd er, at han deler folket og ligeledes hjorden i to lejre; for han mistvivler nu om fred og sin broders
venskab, så han kun kunne redde den ene del; og dette
hjalp ham heller ikke; for Gud formilder hans broders
hjerte. Men han havde ikke kunnet finde noget bedre råd
eller nogen bedre måde at redde nogle af sine folk fra sin
broders tyranni. For Esau var alt for mægtig, og var uden
tvivl forbundsfælle med fyrsten i Se'ir, og de andre omliggende folk. Han havde børn, børnebørn og svigersønner;
for de var begge på den tid, de traf sammen, hundrede år
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gamle, eller dog i det mindste 98 år. Esau havde haft en
hustru i 60 år. I så lang tid var hans familie blevet meget
stor, og han havde forøget gods og magt ved hjælp af sine
svigerfædre og gode venner, som var beslægtede med
ham. Jakob har i sin alders 84de år taget to koner, derfor
fører han med sig børn på tolv eller fjorten år; Josef var
seks år gammel. Hvad er nu denne stakkels elendige, lille
hob imod en så stor hær, eller endog imod Esaus børn og
børnebørn, som ligeledes hadede Jakob og var ham fjendske? Derfor handlede Jakob viselig i, at han delte sit folk
og sine hjorder; skønt dette også var forgæves, hvis Esau
havde kunnet følge sin grumme vrede.
På sådan måde skal vi huske på, at vi også, når nød og
fare er for hånden, skal forsøge og gøre, hvad fornuften og
den menneskelige kløgt viser og råder os; skønt undertiden
også det bedste råd, som vi have kunnet optænke, bliver til
intet. Og det skal vi også gøre af den grund, at vi ikke siden
for sent skal bebrejde os vor egen mangel på flid og dårskab, ligesom ofte sådanne klager høres, at mange siger:
havde jeg først forsøgt dette eller hint, så var denne ulykke
aldrig kommet. Sådanne folk rådslår alt for sent, når en
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ting allerede er sket, og besværer derved deres samvittighed med, at de ikke i tide har brugt hjælp eller råd. Derfor
skal man rådslå og med al flid gøre alt, hvad man kun kan
udtænke af menneskelige råd, så du kan være tilfreds i dit
hjerte og sige: du har i forvejen set dig om, betænkt dig og
gjort alt, hvad der var muligt at gøre.
Det tredje råd er, at han sender ham foræringer. Men
skønt nu dette heller ikke egentlig lykkedes vel, så var det
dog alligevel meget fint udtænkt. Og Moses beskriver det
alt ganske flittig, ligesom han i hele denne fortælling bruger noget flere ord end han ellers plejer gøre; for det var
en heftig og stærk anfægtelse og en meget svær dødelse.
Efter at nu de to råd havde slået ham fejl, og Esaus vrede
stemning ikke kunne forsones ved de bud, som Jakob
havde sendt til sin broder, så falder det ham ind at sende
ham foræringer og smykke disse herlig med ord og ydre
pragt, så at Esau, som var meget vred, derved kunne formildes noget, så han blev venligere. Og dette fortæller
Moses med særlig flid. For han sender ham ikke én slags
kvæg; ligesom nu til dags plejer at ske, når en eller anden
første får hundrede okser eller to hundrede får osv., og det
er en meget kostelig skænk; men han tager af enhver art et
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vist antal og sender ham sådan en skænk af mange slags
kvæghjorde.
Men gaverne i sig selv har den art og natur, at andre
kan forsones derved; ligesom også den hedenske digter siger: Med foræringer kan man forsone både Gud og mennesker. Derfor kunne intet bedre råd udfindes, end at frembyde disse foræringer. For disse to stykker, nemlig at man
personlig ydmyger sig eller beder en anden om tilgivelse,
når han er vred, og tillige giver ham foræringer, er meget
kraftige og tjener vel til at forsone de hjerter, som er forbitrede. Så sender han ham nu først nogle geder og bukke
og så efter hinanden et vist antal af alle slags hjorde; ligesom der fortælles i teksten.
Men Moses siger: han tog af det, han havde ved hånden; på latin: accepit de venientibus in manum ejus; det
har Hieronymus oversat på latin: separavit. Og dette er
meningen heraf, at han ikke har taget ud det allerbedste af
hjorden, men gik gennem den hele hjord, hvori alt kvæg
var velholdt og fedet, og deraf tog han eftersom de kom
foran ham.
Det hebraiske ord mincha, betyder på latin munus.
Ovenfor (kap. 4, v. 3, 4.) bliver det brugt om de to brødre,
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Abel og Kain. Men det betyder et offer, en gave, som bliver skænket. Det betyder ikke alene et offer, som bliver
ofret Gud; men også en gave eller en skænk, som bliver
givet til mennesker. De to hebraiske ord izim og farim betyde på vort sprog geder og okser. Derfor er det nu en herlig foræring, og er smukt ordentlig adskilt efter enhver
slags kvæg, som hører til husholdningen.
v17. Dem overlod han til sine folk i adskilte hjorde, og han
sagde til dem: »Gå i forvejen, og hold god afstand mellem hjordene.«

Se hvor flittig han anordner alt, så hans broders hjerte, som
var meget forbitret, så meget desto lettere kunne formildes, når han ser sådant skønt optog for sig. Han adskiller
hjordene og giver enhver hjord en egen hyrde, og ordner
det sådan, at der skal være rum imellem hver hjord, så
Esau, når han drager imod dem, ikke skal se hjordene blandede sammen, men at først gederne, så bukkene, for det
tredje fårene og så videre kunne møde ham, med et rum
mellem hver hjord. Det hebraiske ord revah betyder ikke
egentlig et rum, ligesom man oversætter det; men betyder
ro. Ligesom i 2 Mos 8, 15 står om den anden plage, da
Farao og egypterne blev plagede med frøerne: da Farao
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så, at han havde fået luft. Men jeg tror, at Moses har villet
bruge dette ord, fordi dette kvæg gerne stimler sammen i
hobe, så de vender hovederne mod hinanden, så de næppe
kan få luft. Ligesom i Sl 49, 15 står: de skal lægges i graven som får, osv. Derfor vil han have, at hans foræring skal
prydes, ikke alene derfor, at det skal være smukt adskilt,
men at også hjorderne må skånes, så de ikke skal få skade
eller omkomme, når de står så tæt sammen. Men han lægger nu også såre skønne ord til:
v18-21. Til den første gav han den besked: »Når du møder min
bror Esau, og han spørger dig, hvem din herre er, hvor du skal
hen, og hvem der ejer den hjord, du driver, skal du svare: De
tilhører din tjener Jakob. Det er en gave, han sender til dig,
min herre Esau. Han kommer selv bagefter.« Også den anden
og den tredje og alle de andre, der drev hjordene, gav han besked om at sige sådan til Esau, når de mødte ham; de skulle
sige: »Din tjener Jakob kommer selv bagefter.« Han tænkte
nemlig: »Jeg vil forsone ham ved hjælp af den gave, der går i
forvejen. Bagefter vil jeg selv træde frem for ham; måske vil
han så tage venligt imod mig.«

Dette er vel korte ord, men de er meget kunstig stillede.
Han befaler dem, at de skal pryde foræringen med ord, og
også tiltale ham hæderlig. I skal ikke sige, siger han: disse
hjorde delte i fem hobe tilhører din broder Jakob. Sådan
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skal I slet ikke sige, for at det ikke skal falde ham ind eller
han skal huske på, hvordan velsignelsen er blevet ham frataget; men I skal sige: hjorden tilhører din tjener, hvis
herre du er. Dette er en stor ydmyghed, at Jakob underkaster sig sådan; derved skulle sandelig det vrede hjerte blive
bevæget og formildet.
Og disse ord befaler han ikke blot én hyrde at sige,
men dem alle, at de skal tale smukt beskedent og ydmyg,
og kalde Jakob en tjener, men Esau en herre. Og sådan var
også begges udrustning. For Esau drog frem med en stor
hob, ligesom en herre med hest og vogn; men Jakob kommer til fods, som en fårehyrde og sender sin broder ingen
kostelig foræring, men en hyrdeforæring. Dermed har han
håbet, at han ville kunne formilde sin broder, så han skulle
tænke: hvad vil du gøre med den, som er værgeløs og ganske elendig og fattig, som fører en sådan lille hob, der slet
ikke duer til krig, såsom børn, hustruer, tjenestepiger og
tjenere; dem må man skåne, fordi de falder mig til fode.
Det er sandelig en stor ydmyghed, at en sådan stor patriark
sådan underkaster sig, han som havde fået så store forjættelser, og derhos også set englenes ansigter. Men dødelsen
ydmyger ham sådan og erindrer ham tillige om, at i den
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nød og fare, som nu er på færde, må han skaffe de råd, som
han blot kan.
Han passede flittig på, at Esau ikke med et eneste ord
skulle blive vred mere; derfor byder han dem, at de skal
afholde sig fra at kalde Esau Jakobs broder eller ven, og
fra at give ham noget navn, hvorved man kunne mærke
nogen hovmodighed. Nu var jo Jakob slet ikke ringere end
hans broder Esau; for han var blevet velsignet af faderen,
og i velsignelsen blev det udtrykkelig sagt: din moders
sønner skal falde dig til fode, 1 Mos 27, 29. Her ser man
sandelig ganske det modsatte af hvad der blev forjættet
ham. Ja han vil blive endnu mere ydmyget. Men jeg har
før sagt, at dette var dødelsens flid, og at Jakob derfor fornedrer sig sådan, for at hjælpe sig ud af den nærværende
nød og fare, for ikke at synes ved letsindighed at have ført
sig i skade og fordærvelse.
Han lægger også mere til og siger: han kommer også
efter os; han flygter ikke, men følger efter os og venter sig
godt af dig, og håber at finde nåde og fred hos dig. Dette
er også såre venlige og milde ord, som kunne stille et
hjerte tilfreds og formilde det, hvor hårdt det end måtte
være krænket. Og han formaner dem flittig, at de skal sige

1171

til hans broder de ord, som han havde befalet dem at sige.
Vogt jer for at sige, at hans broder kommer efter, eller at
jeg er blevet rig hos Laban, og at jeg har et stort tyende.
Vær ikke stolte og hovmodige, og gør mig ikke forhadt,
men ydmyg jer og siger: din tjener er bag os.
Jeg vil forsone hans ansigt, siger han, med den skænk
og siden se hans ansigt; måske han antager min person.
Det er Jakobs tanke: jeg vil forsone hans ansigt med den
skænk, deraf vil jeg let kunne slutte mig til, om han er blevet noget mildere. Hvis han ikke vil svare den første hyrde,
så vil han svare den anden, den tredje eller dem, som følge
efter; og når gaven er overrakt, så vil jeg selv også komme
og ydmyge mig for ham: måske han antager min person,
det er, han vil tage mig til nåde, han vil forsone sig med
mig. For dette er i Skriften en egen måde at tale på: suscipere faciem betyder at tage en til nåde. Facies peccatorum
sumere betyder, at man roser deres synder og ikke straffer
dem.
Så ser vi nu, at mennesket skal gøre, hvad han kan. For
sådan sender Jakob sin broder foræringer og ordner sådan
skænk på det kunstigste, og endelig pryder han den også
med ord, så meget han blot kan. Det er at gøre, hvad han
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kan, og ikke friste Gud. Når han ikke havde gjort dette,
men der var sket et mord, så ville disse tanker stedse have
plaget ham i hans samvittighed: hvorfor ydmygede du dig
ikke for din broder og tiltalte ham med tilbørlig ærbødighed? Når han havde set, at du faldt ham til fode, så ville
han uden tvivl have skånet dig; men fordi du var noget efterladende i at søge råd og hjælp, så er det tilpas, at du må
lide dette.
v22-25. Så gik gaven i forvejen, mens han selv blev i lejren om
natten. Samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to
trælkvinder og sine elleve børn og gik over Jabboks vadested;
han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han
også over. Jakob var nu alene tilbage.

Da Jakob havde sendt budene med gaven i forvejen, fulgte
han ikke straks efter, men blev den samme nat i lejren, for
at der kunne være en dagsrejse mellem Jakob og den gave,
som kom foran, og at han i dette mellemrum kunne erfare
sin broders sindsstemning. Men han får endnu ikke fred,
men bliver endnu mere dødet. For om natten står han op
og sætter med hustruer og børn over vadestedet Jabbok.
Og det ser ud, som teksten vil vise, at Jakob har villet fare
hemmelig over bækken, mens andre folk sov, og det synes,
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som om han havde været bange for at hans broder, hvis
han ville komme om morgenen, skulle hindre hans tog.
Derfor har han anstrengt sig for at føre sine hustruer og
børn og alt, hvad han havde, over, og dette har han næppe
kunnet udføre på to timer.
Men mærkelig siger Moses: og han tog dem og lod
dem drage over bækken; og det ser ud som om han først
havde ført sin familie over bækken, efter at han først havde
faret alene over og havde forsøgt, på hvilket sted man lettest kunne komme over, og så førte han hustruerne og børnene over. Men da han havde ført dem over, begav han sig
selv bort fra sin familie til et ensomt sted, og der bad han
med stor bekymring; for han var endnu opfyldt af skræk
og svaghed. Derfor vælger han et sådant sted, som er ensomt, fordi et sådant ensomt sted også om dagen er meget
belejligt for dem, som beder. For når bønnen er alvorlig
og brændende, vil vi ikke gerne, at man skal høre de ord,
som vi uden at vælge og betænke os bruger til Gud.
Derfor stod han op om natten og brugte en eller to timer til at føre sine hustruer, og hvad han ellers havde,
over, og så mange timer varede også den kamp, som han
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havde. Om natten kommer især anfægtelserne mest, ligesom der ovenfor i 15, 12 blev sagt, hvor Moses siger: da
solen ville gå ned, da faldt en dyb søvn på Abram, og se,
der faldt forfærdelse og stort mørke over ham. Mørket i og
for sig gør menneskers og også de ufornuftige dyrs hjerter
bedrøvede og forsagte; men derimod, når dagen og lyset
kommer frem, glædes alle dyr. Derfor siger man med rette:
natten er ingens ven. Det er en tid, som passer til anfægtelser og bøn, hvortil anfægtelse og trængsel driver mennesket. Derfor er Jakob nu blevet ivrigere til bøn, men dog
er han alligevel svag.
Men vi ser, hvordan Moses, ja Helligånden selv, beskriver med så stor flid endog de allerringeste af patriarkernes gerninger og lidelser, hvorved man ikke ser nogen
forunderlige gerninger eller noget, som har noget stort
skin; ligesom munkene og de gerningshellige véd at rose
sig af sådanne skinnende gerninger. Men derfor er disse
de helliges lidelser meget fortræffelige og gyldne, fordi de
har den forjættelse, at for Herren er ikke alene deres død
og blod vigtigt, men at også hårene på deres hoved er vigtige og talte. Derfor holder Helligånden det ikke for uan-
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stændigt, at han dvæler så længe ved disse huslige hyrdegerninger og lidelser; for i disse bliver troen prøvet og bliver et offer, som er Gud såre velbehageligt.
Derfor skal disse patriarkernes eksempler altid stå os
for øje, så vi kan lære, at også vore gerninger, når de sker
i troen, ligeledes vore trængsler, når vi lider dem i troen,
alle er Gud velbehagelige og tækkelige og ligesom et stadigt offer. Dette er en stor trøst for de troende. De gudfrygtiges liv ser ud, som om det var et unyttigt liv, som
ikke har nogen frugt eller herlighed. Men dette er en fortræffelig ære og herlighed, at vi véd, at Gud også tæller
vore tårer og enhver lille dråbe, som falder fra vore øjne,
og at alt er opskrevet for Guds øjne og ligesom er samlet
i et gyldent kar.
Men dette er ingen munkefaste på syv dage eller flere;
det er ingen vågen eller er ugift liv, hvilket ikke kommer
af troen. Og derfor forfølger heller ikke Djævelen sådanne
munkegerninger, men understøtter dem, så de kan være
uden fare; men Gud behager de såre ilde; for de bliver alle
foretaget og sker også alle imod ordet. Men sådanne gerningshellige er dobbelt ulykkelige folk; for fordi de er fanget i Djævelens snarer, bliver de plagede meget mere, end
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alle gudfrygtige; for hvad er elendigere og sørgeligere end
at være Djævelen lydig og underlagt?
Men man må også forundre sig over, at patriarken har
haft en så lydig familie og et sådant tyende, som med så
stor tålmodighed har tålt så megen nød og fare, og især
disse bud, som med tålmodighed lader sig bruge til at blive
kastet imod den vrede broder. De kunne have draget til
Mesopotamien igen, og der været sikre og uden fare; men
de bærer faren sammen med sin herre, som har på det ivrigste beflittet sig på, at de skulle blive holdt i tro og erkendelse af Gud, som selv havde givet den forjættelse,
hvorpå de også ventede med sit hjerte. Derfor er Jakob en
fortræffelig og meget gavnlig ypperstepræst, som redder
så mange mennesker fra Mesopotamien og gør dem salige
ved ren lære og ret gudstjeneste. og hans husfæller har været rette martyrer, som for sin herres skyld har kæmpet
med sådanne store besværligheder.
Du vil nu i denne menneskers fordærvede tilstand
finde få, som efterfølger sådan tålmodighed og bestandighed. Men hvor ordet læres, der er troen, og hvor troen er,
der er også sådanne naboer, tjenere, hustruer og børn. Derfor må der jo også i vor tid være nogle af dem. For ligesom
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regnen ikke falder for et halmstrå, men for mange agre, så
at de bliver frugtbare og skal bringe mange rige frugter,
sådan bliver heller ikke ordet givet, for at en eller to skal
omvendes derved, men for mange menneskers skyld, i alle
stænder. Og I skal heller ikke tænke, når jeg og dr. Pommer (Bugenhagen) ikke mere er her, at da også alle gudfrygtige mænd skulle være døde. Vor herre Gud har flere
fromme folk. Men de gudfrygtige i verden er dog idel underværker og gaver af Gud; for den største del er ugudelig.
v25b. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst.

Denne tekst bliver af enhver holdt for at være den allermest dunkle i Det Gamle Testamente. Og det er intet under; for der fortælles her om den høje, svære anfægtelse,
da patriarken Jakob må stride, ikke med kød og blod, heller ikke med Djævelen, men med Gud selv. Men det er en
gruelig kamp, når Gud selv kæmper, og strider på fjendtlig
vis mod mennesket, som om han vil tage livet af ham.
Hvem der skal bestå og vinde i en sådan kamp, må sandelig være en hellig mand og en kristen. Derfor er nu denne
historie dunkel, fordi den sag, hvorom der tales, er så stor.
Og fordi teksten er så dunkel, har alle udlæggere gået den
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forbi. Derfor kan vi også godt springe over den; men vi vil
dog sige om den, så meget vi kan.
Lyra har skildret denne kamp ligefrem; men han har
ikke kunnet forklare alt. Augustin opdigter en allegori eller en hemmelig betydning; men man skal i Den Hellige
Skrift ikke søge blot allegorier. For hvis de ikke har en
historie og vis sag, hvorom der handles, til grund, så er
det ikke andet end Æsops fabler. Dernæst, om vi end har
historien, så er det dog ikke givet enhver, at få allegorier
deraf. Origenes er ikke meget heldig i det; Hieronymus
endnu mindre, for de har ingen fuldkommen forstand på
disse historier, uden hvilken forstand ingen ret kan behandle allegorier. Derfor må man fremfor alle ting få fat
på den ligefremme historiske mening, som belærer, trøster
og styrker; derefter kommer allegorien, som pryder og
forklarer denne mening ligesom et vidne; men historien er
ligesom hele sagens mester eller hovedstykke og grundvold.
Så vil vi nu forsøge, om vi kan få fat på den rette mening af denne tekst og dennes lære. Og om vi ikke fuldkommen kan nå meningen, så vil vi dog ikke mangle så
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meget på det. Men først må man skaffe til side de mange
andre hindrende meninger.
Profeten Hoseas viser i 12, 4-5 hen til denne tekst, når
han siger: i sin manddom kæmpede han med Gud. Han
kæmpede med englen og sejrede; han græd og bad ham
om nåde. Deraf slutter alle udlæggere, at den mand, som
kæmpede med Jakob, var en engel.
Men vi overholder bestandig denne regel, nemlig at så
ofte Den Hellige Skrift omtaler syner eller åbenbaringer,
ligesom ovenfor i 18, 1 ff., da tre mænd stod for Abraham,
og englens navn ikke udtrykkelig står, der tolker vi ikke
de tre mænd om engle, for der siges klart i teksten: og Herren åbenbaredes for ham osv. og ikke en engel. Men siden
i 19, 1, da to engle kom imod Sodoma, da antager vi, at
det har været engle.
Ligesom i 28, 12-13, da Jakob så englene, stige op og
ned og Herren stå øverst på stigen, der forstår vi ikke Herren om en engel, ligesom de, der stiger op og ned, bliver
kaldt ved navnet engel; men vi forstår det om Guds søn,
som skulle blive menneske, nemlig vor herre Jesus Kristus, der er sand Gud og sandt menneske, og vi siger på
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grund af foreningen af den guddommelige og menneskelige natur i Kristus: mennesket er deroppe og over alle
skabninger, og Gud er den laveste. Dette er den hemmelighed, som englene begærer at gennemskue, 1 Pet 1, 12.
For på grund af enheden i Kristi person ser de Gud hernede, men mennesket deroppe. Og derfor siger vi også om
Kristus: mennesket sidder ved Gud Faders højre; ligeledes: Gud nedfor til Helvede og opfor til Himmels. Dette
kalder man communicatio idiomatum (udveksling af
egenskaber), hvorom vi ovenfor har talt videre.
Hvor nu englens navn ikke nævnes, der forstå vi det
ikke om engle; og på dette sted siges klart: du har kæmpet
mod Gud og fået overhånd. Ligeledes senere (v. 31), hvor
Jakob siger: jeg har set Gud ansigt til ansigt.
Men teksten i Hoseas udlægger vi sådan, at de ord,
som profeten fortæller, er sådanne ord, som han taler efter
andre; ikke at han har villet sige sin mening og lære om
dette eksempel dermed; men at han vil straffe og skænde
på de falske profeter, som førte sådan tale og roste sig
deraf, understod sig til halsstarrig at forsvare deres afguderi imod templet i Jerusalem og den guddommelige ord-
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ning af gudstjenesten der med fordrejelse og med dette eksempel af patriarken Jakob. For de sagde: det er ikke nødvendigt, at vi ofrer i Jerusalem, som præsterne fordrer og
har villet på grund af deres gerrighed, og de fordømmer
vore ofre, som om de skulle være ugudelige og urigtige,
fordi vi fører folk bort fra deres gudstjeneste, og de derved
mister meget af sine indtægter. Sådan bagtalte de vel de
rette og gudfrygtige præster, som holdt på den sande gudstjeneste, og trak denne histories vidnesbyrd over på sin
side, og udtydede den for sig, siden Gud på dette sted i
Betel eller Penuel talte med Jakob, viste ham dertil stigen
og englene, og at han kæmpede med Gud, og englen græd
og bad ham; for dette sidste digtede de selv til.
Sådanne prædikener holdt de falske profeter, og at
modgå disse har profeterne anstrengt sig meget for, især
Hoseas; for alle hans prædikener gå ud på at straffe det
afguderi, som var i kongeriget Israel, fordi de selv valgte
sig en egen gudstjeneste og sådanne steder, hvor før i tiden
Gud havde talt med fædrene, hvor englene havde vist sig,
eller hvor stederne ellers af andre grunde var berømte.
Men nu havde Gud gennem Moses strengt forbudt, at no-

1182

gen skulle understå sig til at opdigte nogen ny gudstjeneste. Som da han siger i 5 Mos 12, 4-6: I skal ikke gøre
sådan ved Herren jeres Gud. Men på det sted, som Herren,
jeres Gud, udvælger af alle jeres stammer til der at sætte
sit navn, for at bo der, skal I søge ham og du skal komme
derhen. Og derhen skal I føre jeres brændofre, osv. Og
dengang var templet i Jerusalem anordnet til gudstjeneste;
der var pagtens ark, og Gud havde forjættet, at han ville
tale med dem fra nådestolen, så han kunne bringe folket
fra de mange slags afguder til den eneste rette gudstjeneste, hvortil han ville forsamle dem alle, om ikke legemlig
og med ydre gerninger, så skulle det dog ske med hjertet
og med ret anråbelse, hvis de boede meget langt fra dette
sted.
Men mod denne mening stred de falske profeter, og
sagde: Gud er overalt, derfor kan man også tjene og tilbede
ham overalt, både i Betel og ellers på ethvert bjerg. De så
ikke på Guds bud. For hvis Gud på en vis måde og på et
bestemt sted fastsætter sin gudstjeneste, så må man ikke
sige: på hvilket som helst sted jeg tjener Gud, vil det være
ham velbehageligt, når jeg kun gør det gudfrygtig og andægtig der; og jeg vil ofre på hvilket sted, jeg har lyst til.
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Ligesom profeten Esajas i 57, 5 hårdt straffer sådan afsindighed: I er optændt af begær for afguderne under hvert
grønt træ, osv.
Og på sådan måde pleje muslimer og jøder også at tale,
nemlig at de godt kan tjene Gud uden for troens og den
kristne kirkes enhed. Muhammed sagde: enhver kan godt
blive salig i sin religion; når han kun bad og gav almisser,
og gjorde andre gode gerninger, så var det ikke nødvendigt, at han var en kristen, eller at han lod sig finde i Kristi
og hans kirkes enhed. Sådan er det netop også gået til i
pavedømmet, hvor alle kroge har været fulde af kapeller,
klostre og al slags afguderi.
Derfor råber nu Hoseas derimod og siger sådan: dette
Jakobs eksempel stadfæster slet ikke jeres afguderi; han
har vistnok kæmpet med englen, men I skal huske på, at
Herren, hærskarernes Gud, ved en profet førte Israels folk
ud af Egypten. Men hvor er nu Gud at finde og træffe?
Svar: dér hvor han har oprettet sit navns ihukommelse.
Hvor er denne ihukommelse? Svar: den er dér, hvor også
pagtens ark er.
Det er vistnok sandt, at Gud ikke er bundet hverken til
Jerusalem eller til noget andet sted; og at han også kan
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hjælpe på andre steder, det vil ingen nægte; men forsøg det
og se, hvad du vil få. Hvor du vil opdigte gudstjeneste efter
egen vilje og hoved, vil du ikke gøre det uden fare og Guds
vrede. Gud kan ganske vist ved sin almagt gøre mennesket
salig uden Kristus, uden dåben, uden evangeliets ord; han
havde kunnet oplyse hjerterne i det indre ved Helligånden
og tilgive synden uden prædikeembedet og uden kirkens
tjenere; men han har ikke villet gøre det. Og Gud har med
stort alvor forbudt al slags omsvævende andagt og gudstjeneste.
Når nu hyklerne siger: alt, hvad der sker i en god mening, er Gud velbehageligt, så skal man fordømme sådanne selvvalgte andagter og skal formane folk til, at de
ser hen til, hvor Gud har åbenbaret sig. Man skal ikke sige:
Paulus har prædiket i Rom, derfor er Kristus dér; Jakob
ligger begravet i Compostela i Spanien, derfor skal man
dér tjene Gud med anråbelse af Jakob. Sådan skal man ingenlunde sige. Men der er sket mange undergerninger, siger de. Svar: Gud afskyer og fordømmer alle sådanne
vilde, udskejende menneskelige tanker uden for den ene
åbenbarelse, som er sket i ordet og sakramenterne. Her har
han villet indeslutte og forsamle os. For derfor har Kristus
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udsendt sine disciple med denne befaling i Matt 28, 19-20:
gå ud og lær alle folk og døb dem i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn, og lær dem at holde alt det, jeg har
befalet jer. Den, som tror og bliver døbt, skal blive salig;
men den, som ikke tror, skal blive fordømt, Mark 16, 16.
Han vil, at vi skal forsamles i ordet og i dåben, som til et
vist tegn, som ikke kan fejle, på, at han vil hjælpe og gøre
os salige. Ligesom han havde forjættet Israels folk, at han
ville bønhøre dem ved nådestolen.
Derfor, når du vil få dine synders forladelse, så gå til
præsten eller til din broder og næste, når du ikke kan have
eller høre præsten; han har befaling til at give dig syndernes forladelse og trøste dig. Du skal ikke opdigte nogen
anden syndsforladelse for dig selv. Når du vil nyde Herrens nadver, så gå i kirkens almindelige forsamling, og
nyd det der, og find ikke på nogen særlig overrækkelse eller nydelse af sakramenterne. For Gud vil ikke have, at vi
skal fare vild med egne og selvvalgte gerninger eller tanker. Og derfor har han forsamlet og indesluttet os i sit ord,
så vi ikke skal lade os tumle som bølger og drive om af
ethvert lærdoms vejr, Ef 4, 14.
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For sådan gik det os i pavedømmet, da vi foragtede
dåben, Herrens nadver og syndsforladelsen, og derimod
valfartede til Jakob, Rom og Jerusalem, som om Gud ikke
var i alle de kirker og almindelige forsamlinger, som har
hans ord og sakramenter. Endelig var der overmåde mange
sekter og ordener, hvoraf enhver orden havde sin særlige
måde, anderledes end Guds almindelige måde og orden er.
Og sådanne utallige former og måder af horeri, ligesom
Skriften taler om det, kan ikke forhindres, medmindre vi
lader vore gerninger falde og forkaster dem. Derfor vil
Gud have, at man skal bortkaste dem alle, og foreholder
os sit ord, som siger: på dette sted skal du tilbede, tjene
mig og ofre. Se her har du i ordet, i nadveren, i dåben syndernes forladelse, det skal du holde dig til og nøje dig med,
hvis du vil blive salig.
Just på denne måde har profeterne med den største flid
indprentet og foreholdt jøderne det sted, som Gud selv
havde udvalgt imod de vildfarende og udskejende bevægelser til de forskellige afguder og ofre. Men deres tilhørere har behandlet dem ilde, har forjaget og dræbt dem.
Ligesom nu til dags paven også fordømmer, forbander og
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dræber dem, som straffe det store afguderis skændige lyster og horeri. Men ikke desto mindre antager de, som er
ret gudfrygtige, ordets lys med taknemmeligt hjerte, og begiver sig som kyllinger under vingerne på vor høne, den
herre Jesus Kristus, Guds søn, og her finder de under disse
vinger ro og beskyttelse imod alle Djævelens snedige anløb, Ef 6, 11. Dette være sagt om teksten hos profeten Hoseas, som man ikke skal forstå sådan, som om profeten har
talt bekræftende, men at han har sagt det efter andre.
Man skal også forkaste jødernes udlægning, som opdigter, at den mand, som kæmpede med Jakob, skal være
en god engel, som hjalp Esau og var hans skytsengel;
denne skal have kæmpet mod Jakob, som han da var skyldig til på grund af sit embede. Men da englen blev overvundet, skal han har grædt og bedt om, at han ville slippe
ham. Men denne løse opdigtelse har mange urimelige ting
i sig. De indbilder sig, at englen ikke skulle vide, at velsignelsen tilhørte Jakob. Ligeledes at Gud skulle styrke Jakob sådan, at han kunne overvinde englen, og derimod at
englen skulle være blevet svækket, og derfor græd. Det er
en naragtig og forvoven indbildning; nemlig at man skal
finde på noget sådant, som at englen ikke skulle vide om
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den forjættede velsignelse, eller at han skulle have været
så ond, at han havde villet modarbejde den guddommelige
orden. Lyra har truffet det noget bedre: han gør af denne
engel en mand, men i Guds person, og siger, at han ville
flygte, men blev opholdt af Jakob, indtil han velsignede
ham.
Men dette er vor mening, at denne kæmper var ærens
herre, nemlig vor herre Gud selv eller Guds søn, som
skulle blive menneske, som åbenbarede sig for fædrene,
og talte med dem. For Gud omgås meget venlig med sin
udvalgte patriark Jakob efter sin store godhed og forsøger
ham, som om han legede med ham på det allervenligste.
Men denne legen er ham en uendelig smerte og meget stor
angst i hjertet, og det er dog i sandhed alligevel en leg;
ligesom enden smukt vil vise, når han kommer til Penuel.
For da vil det blive åbenbaret, at det kun var lutter tegn på
en såre fortrolig kærlighed. Og han leger sådan med ham,
fordi han vil prøve og styrke hans tro. Ligesom en from
fader tager et æble, som barnet har lyst til fra det; ikke for
at det derfor skal flygte bort fra faderen og blive ham
fjendsk, men for at det derved skal lokkes til at omfavne
faderen, bede og bønfalde ham sådan: ak min kære fader!
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Giv mig igen, hvad du tog fra mig. Her har faderen lyst til
en sådan prøve, og når barnet får æblet igen, får det faderen altid kærere, når det ser, at faderen har lyst til sådan
kærlighed og børneleg.
Denne legen er meget almindelig i det huslige liv, men
i de helliges anliggender og kamp falder det såre tungt. For
Jakob véd ikke, hvem der kæmper med ham; han véd ikke,
at det er Gud. For han spørger ham siden, hvad han heder.
Men da han havde modtaget velsignelsen, siger, han: jeg
har set Gud ansigt til ansigt. Der er blevet ny glæde og liv
af døden selv.
Så synes nu dette mig at være læren af denne historie,
når jeg blot kunne ret forklare den overensstemmende med
dens værdighed, at Gud undertiden plejer at lege med sine
hellige, efter Jakobs eksempel, ganske en børneleg, hvad
ham angår; men for os, som han forsøger på denne måde,
synes det meget anderledes. Men det er en meget god og
heldbringende undervisning, som får den allersaligste udgang, nemlig for at man må kunne erkende, hvad der er
Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje. For kødet
kan vistnok ikke tænke andet, end at det er en ond, fortrædelig og slem vilje; men da ler Gud venlig, når vi græder,

1190

og han har behag i dem, som frygte ham, som håber på
hans miskundhed, Sl 147, 11.
Men fortvivlelsens anfægtelse, som plejer følge med,
gør smerten og skrækken større og større, nemlig når et
sådant bedrøvet hjerte klager over at være forladt og forkastet af Gud. Det er den sidste og også den allersværeste
anfægtelse af vantroen og fortvivlelsen, hvormed de allerstørste hellige plejer at forsøges. Og hvem der da kan bestå
og holde ud, kommer til fuldkommen erkendelse af Guds
vilje, så han kan sige med Jakob: jeg har set Gud ansigt til
ansigt, osv.; jeg mente ikke at vor herre Gud mente det så
godt med mig. Men før vi kommer did, bliver det os surt.
Derfor er nu læren i denne historie åbenbar og klar, nemlig
om de største helliges anfægtelser, som med stor sødhed
smager, at Herren er god, Sl 34, 9. Om nu vel ikke enhver
kan fatte eller forstå denne svære kamp, så er dog sådanne
folk ikke derfor at forkaste.
Men om åbenbaringerne er der talt nogle gange i almindelighed. Og vi skal vide, at man ikke skal tro alle
åbenbaringer, medmindre de stemmer overens med vor
tro. Jeg vil beholde Guds ord, og være tilfreds dermed.
Dermed vil jeg dø, dermed vil jeg leve. Der er hjælp og
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trøst nok i Guds forjættelse ikke alene imod Djævelen, kødet og verden, men også imod denne høje anfægtelse. For
om Gud ville sende en engel, som sagde: du skal ikke tro
denne forjættelse, så ville jeg støde ham fra mig og sige:
vig fra mig Satan, Matt 4, 10. Eller om Gud selv ville vise
sig for mig i sin majestæt og sagde sådan: du er ikke værd
min nåde, jeg vil forandre mit råd, og vil ikke holde dig
forjættelsen, da skulle jeg ikke vige, men skulle stride på
det hårdeste mod Gud selv. Ligesom Job i 13, 15 siger: vil
han slå mig ihjel, vil jeg dog håbe. Om han også ville kaste
mig i Helvedes dyb, og satte mig midt iblandt djævle, så
ville jeg dog tro, at jeg skulle blive salig. For jeg er døbt,
har fået mine synders forladelse; jeg har modtaget pantet
på min salighed, nemlig den herre Kristi sande legeme og
blod i nadveren. Derfor vil jeg ikke se eller høre noget andet, men vil leve og dø i troen, enten Gud eller en engel
eller Djævelen ville sige det modsatte.
Dette, tror jeg, er den rette forklaring af denne tekst.
For sådan vil Jakob selv til sidst udlægge det, når han (v.
30.) siger: og min sjæl er frelst. Så er nu dette billede af de
helliges strid og kamp såre trøstefuldt. Ligesom der på et
andet sted fortælles om en nonne ved navn Mechforlde;
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hun blev plaget af Djævelen, så hun slet ikke vidste af eller
følte nogen tro. Det var en anfægtelse af vantro, og det er
en såre stor smerte og pine i samvittigheden. For hjerterne
bliver fortærede af skræk og tvivl. Og alene ved at erfare
det, forstår man, hvad det er for en smerte; for med ord
kan man ikke forklare det. Dog var denne anfægtelse
endnu ikke lig den kamp, som Jakob kæmpede. For Gud
kæmpede endnu ikke imod dem, som det skete her, men
Djævelen, der kan drive mennesker til vantro, fortvivlelse
og bespottelse imod Helligånden. Ligesom jeg selv har set
nogle, og i særdeleshed kvinder, som klagede såre over, at
de var forkastede og fordømte. For de blev plagede af
Djævelen med bespottelsens ånd.
Sådan værgede nu nonnen sig imod denne anfægtelse
alene med de ord, at hun sagde: jeg er en kristen; det er,
jeg er døbt i Guds søns blod, jeg er bespist med Kristi legeme og blod, derved holder jeg mig fast, med den trøst er
jeg tilfreds, om også Gud selv ville sige andet. Ligesom
Abraham blev befalet at dræbe sin søn, i hvem forjættelsen
var givet ham, og dog alligevel troede på det fasteste, at
Gud ville holde ham sin forjættelse.
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Dette må man flittig drive på for deres skyld, som herefter skal blive præster. For der vil altid være nogle, som
har denne anfægtelse, og for at da disse kan blive oprejst
og styrkede ved præsterne. Som på den måde, at de siger:
vær trøstig, min søn, tro, at du er døbt, at du er næret og
bespist med Herrens nadver, dertil har du fået dine synders
forladelse med pålægning ikke af mine, men Guds hænder,
som sagde til dig: jeg tilgiver dig dine synder og forjætter
dig det evige liv. Når de fatter og antager dette med fast
tro, så vil åndens anfægtelser og bespottelser forsvinde.
For Abraham følte uden tvivl også stor skræk og bæven i sit hjerte, da han fik befaling til at dræbe sin søn.
Men imidlertid beholdt han denne tro, hvori han vist sluttede, at om hans søn end blev til aske, så ville han dog
blive fader til mange arvinger og efterkommere, efter den
guddommelige forjættelse. Hvordan, bliver da Gud en løgner; holder han da ikke sine forjættelser? Sådanne tanker
faldt ham ind. Og dog adlyder han alligevel befalingen og
tænker: ligesom Herren har ladet denne min søn komme
af en gammel, ufrugtbar moder og af mine lænder, sådan
kan han også opvække ham igen, om han end opbrændes
og bliver til aske. På denne måde, siger jeg, kæmpede også
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Abraham med Gud, hvilket er en af de allerstørste og tungeste kampe. Men Gud viser deri sin fuldkomne og gode
vilje.
Skønt nu denne kamp ikke kan forstås eller tåles uden
af de hellige, så må man dog have denne lærdom og trøst
til at styrke os med, så vi ikke skal opsluges af Djævelen;
dog Gud er trofast, som ikke frister os over evne, 1 Kor 10,
13. For det lærer vi af dette Jakobs eksempel, der var såre
svag til denne kamp og dog alligevel ikke besejres. Men
Gud bærer sig sådan ad mod ham, at han ikke kan erkende,
at det er Gud, som kæmper mod ham; han mener, at det
kun er en engel. Men det er Gud, som bærer sig ad som
hans fjende, ret som om han ville dræbe ham og berøve
ham forjættelsen og velsignelsen og give den til hans broder Esau. Og ingen kan med ord udsige, hvad han havde
for tanker. Sådan tænkte han uden tvivl: hvad er jeg dog
for et usselt, elendigt menneske! Er jeg da blot skabt til
bestandig at have ulykke? Må jeg alene da bestandig have
den ene ulykke ovenpå den anden og plages sådan dermed,
at jeg aldrig kan komme til ro? Der er dog intet ulykkeligere menneske på jorden end jeg. Jeg ser, at min broder
Esau hersker, triumferer, tager til og bliver stor med stor
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herlighed, med meget gods, med børn, børnebørn og store
indtægter. Måske vor herre Gud var blevet anderledes til
sinds, havde forkastet mig og taget min broder til nåde?
Dette er Jakobs tanker; men det blev dog kun tanker.
For dem kan naturen og den svage tro ikke værge sig imod,
ligesom den heller ikke let kan aflægge andre lidenskaber
og rørelser af utålmodighed, vrede og ond lyst. Men man
skal lade det blive ved tankerne, så det ikke bliver til ord,
der fælder den afgørende dom og bekræftes ved vor samvittigheds kendelse. Jeg kan ikke forhindre, at mit hjerte
bekymres og plages med underlige anfægtelser.
Derfor må man følge hin eneboers råd, for hvem en
yngling klagede over, at der ofte faldt ham onde tanker ind
om utugt og andre synder; da svarede den gamle mand
ham: du kan ikke forbyde fuglene at flyve hen over dit hoved; men lad dem kun flyve; lad dem blot ikke bygge reder
i dit hår. Lad det være tanker og blive tanker; men lad det
ikke blive en endelig beslutning. For sådan bærer de sig
ad, der fortvivler, såsom Saul, Judas og andre; de gør tankerne til endelige domme og siger: min synd er større, end
jeg kan bære, 1 Mos 4, 13.; jeg forrådte uskyldigt blod,
Matt 27, 4.; disse opgiver ordet, troen og bønnen. Det er
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at gøre anfægtelserne til sådanne kendelser, der fældes for
retten. Men Jakob lader ikke troen falde, skønt han havde
såre tunge anfægtelser og utallig mange tanker, hvilke de
ikke forstår, der ikke selv har erfaret dette.
Sådan er nu den fornemste mening med denne historie
dette eksempel på en fuldkommen hellig og på anfægtelser, der her findes i høj grad; ikke mod kød og blod, mod
Djævelen, heller ikke mod en god engel, men mod Gud
selv, der viser sig i en fjendes skikkelse. For skønt Jakob
ikke véd, hvem denne mand er, så føler han dog godt, at
han er forladt af Gud, eller at Gud er imod ham og vredes
på ham.
Sådan holder vi fast ved den mening, som grammatikken og den ligefremme historie giver, og når man har den,
findes allegorierne let. Vi holder os ligefrem til tekstens
ord, nemlig at det var en mands skikkelse, og ingen engel.
For ligesom Jakob har fortalt det, sådan har Moses også
beskrevet historien, at nemlig Jakob siger: en mand angreb
mig pludselig og satte ind på mig. Sådan viste det sig for
mig. Men han siger intet om, hvem manden var; for det
véd han ikke. Men sidenhen, da han får ham at se bagfra,
forstår han det og siger: jeg har set Gud ansigt til ansigt.
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Sådan var dette angreb ikke anderledes, end om en eller
anden stor, stærk mand havde angrebet ham; men hvem
det var, vidste han ikke.
Og Jakob var også af behørig styrke og fuldkomne
kræfter, som det plejer at være i et sundt, frisk legeme. Da
han nu kæmpede mod ham uden sværd eller noget andet
legemligt værge, satte han sig hårdt imod ham, og troede
endnu nogenlunde på forjættelsen. Skønt han var forfærdet og rystede, så var hans tanker dog endnu ikke blevet
visse og endelige domme. Vistnok blev hans tro hårdt anfægtet og prøvet; men han holdt fast på denne slutning: jeg
har forjættelsen. Dermed trøster han sig, og vægrer sig
ikke for at modtage den kamp, som vor herre Gud tilbyder
ham, men vover det og tænker: dræber han mig, så dræber
han mig.
Men hvordan hans hjerteangst var midt i kampen, det
beskrives ikke; dog kan vi slutte os til, at anfægtelsen var
en kamp af troen mod vantroen. For manden ville bestorme og overvinde hans hjerte under Guds navn, for at
han skulle opgive alt håb om Guds nåde og barmhjertighed. Sådan angriber også Satan Kristus i Matt 4, 9, idet
han siger til ham: alt dette vil jeg give dig, om du vil falde
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ned og tilbede mig. Her forstiller Djævelen sig i Guds
skikkelse og majestæt. Og det er den højeste anfægtelse,
hvilken man alene kan føle; med ord kan man ikke udsige
den. Og det er intet under, at mennesket i en sådan hård
kamp ikke kan finde hjælp eller råd med sin fornuft. For
der kæmper ånden selv, og Helligånden er derhos og hjælper vor svaghed; var han ikke derhos, så ville anfægtelsen
få et andet udfald, end mennesket mener.
Men det er vel troligt, at manden fremdeles kan have
sagt til Jakob: Jakob, du må dø; for du er ikke den, hvem
Gud har givet forjættelsen, eller mod hvem han vil holde
den osv. Dette var gloende pile. Og denne hellige patriark
var jo dog den, hvem forjættelsen og velsignelsen tilhørte.
Men her anfægtes han ligetil den sidste gnist, ligetil den
osende væge, Es 42, 3; men den ryger endnu og er endnu
ikke slukket, er endnu ikke noget knust rør.
Men dette er højere ting hos de hellige, end vi kan forstå, skønt man skal læse og høre det. Moses har just ikke
fortalt alle de ord, som de vekslede med hinanden, mens
kampen varede; men det er ikke sandsynligt, at de tav ganske stille; men manden har vel uden tvivl med skrækkelig
stemme sagt: Jakob, nu er det ude med dig. Derpå svarede
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vel Jakob: nej, det forbyde Gud, at jeg skulle omkomme
sådan. Ja og nej fulgte da efter hinanden på det allerskarpeste og heftigste. Det kan man ikke tilstrækkelig udtrykke med munden og med ord, især når Gud selv siger:
du må dø, og ånden råber derimod: jeg skal ikke dø, men
jeg skal leve, Sl 118, 17, og v. 13: du stødte mig hårdt, at
jeg skulle falde; men Herren hjalp mig. Lad mig kun jages,
stødes og angribes, for at jeg skal falde; alligevel vil jeg
ikke dø. Sådan kæmpede de mod hinanden med armene og
tillige med ord, som det plejer at gå, når to kæmpe mod
hinanden. Men imidlertid kæmpede også troen med bøn
og råb, ligesom Moses råbte ved Det Røde Hav.
Dette var det rette hårde stød i denne kamp, hvori troen
anstrengte sig mere end armene, så han stedse holdt ved
og gentog dette: nej, nej, Gud har befalet mig det, kaldet
og sendt mig tilbage til mit fædreland; jeg vil ikke tro dig
eller samtykke deri. Og om Gud end dræber mig, så lad
ham kun det; jeg skal dog alligevel leve. På denne måde
brugte de andre og atter andre ord i de to timer; det var
uden tvivl en heftig og skarp samtale. Jakob vidste ikke,
hvem manden var, og fornuften kunne ikke finde nogen
udvej eller noget råd for ham deri. For i denne kamp er alle
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sanser forvirrede, og fornuften er heller ikke ved sig selv.
Som der står Sl 107, 27: al deres visdom opslugtes. Jakob
vidste ikke, hvad der skete med ham; kun hører troen disse
ord: velsignelsen tilkommer ikke dig, men din broder
Esau; du er intet, osv.
Sådan lever han alene i ordet, og hans tro er på én gang
meget svag og meget stærk. For når vægen ryger, da står
den i begreb med at antændes. Og han var i såre stor angst;
for sidenhen (v. 30.) siger han: min sjæl er frelst. Som om
han ville sige: min sjæl var i højeste angst; men nu har jeg
atter fået luft. for Gud frister ikke i den hensigt at dræbe
mennesket, men for at vederkvæge, befæste og styrke
ham. Dette kan man slutte af teksten selv. Og dette er nu
en kort beskrivelse af Jakobs kamp; at forklare den videre
og med flere ord vil vi overlade til dem, som er kyndige
deri.
Det hebraiske ord, som de halvfjerds fortolkere har
gengivet ved et ord, som betyder at kæmpe, brydes, kommer af ordet abak, der betyder støv, som opvækkes og står
i en sky i luften. Det betyder ikke det støv, som ligger
stille, men det, som opvækkes af dem, der arbejder eller
kæmper. Sådan står der i Es 5, 24: deres blomster skulle
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fare op som støvet. Sådan betyder nu dette ord så meget
som ved kamp at få støvet til at fyge op. Dog tror jeg, at
det er et af de ord, som man ikke just forstår alt for vel.
For det hebraiske sprog er endnu ikke ganske kommet på
fode igen, og jøderne forfalsker meget og mangt med sine
æquivocationes, det er med sådanne ord, som skulle have
mere end én betydning, og også for øvrigt med sin udlægning, især hvor der tales om Messias, og teksten er dunkel.
v26. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham
under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik
af led.

Jakob er stærkere end den mand, der kæmper med ham;
ikke som om han i virkeligheden er stærkere end Herren;
men der tages hensyn derved til personens tarv. For Herren
anvendte ikke større kraft, end ellers ét menneske kan anvende eller plejer at anvende; han vil kun prøve én mænds
kraft og styrke, uagtet han, som Herren, egentlig er stærkere. Og jeg ville sandelig ikke gerne brydes med en troende mand, om jeg end havde større naturlige kræfter end
han, for der arbejder naturen over sin naturlige evne.
Sådan beviser Gud ikke sin magt, men kun sådan kraft
og dygtighed, som er rimelig for et stærkt menneske, og
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han bringer tillige med sig en forfærdelig åndens anfægtelse; denne styrker først Jakob ret, så han kæmper over
sin naturlige evne. For intet menneske kan, når han er frisk
og ved fuld samling, gøre det, som naturen gør, når den
lider nød og er besværet. Når naturen lider nød og arbejder
indtil døden, da kan den overvinde alle besværligheder,
som den ellers ikke formåede at bære. Derfor plejer kæmperne, når den hårdeste kamp er forbi, og de atter kommer
til sig selv, at sige: o, hvor jeg er mat og kraftløs. For derefter bliver mennesket svagt og mat i alle sine kræfter,
fordi naturen har arbejdet over sin evne.
Man har på et andet sted en fortælling eller et eventyr,
nemlig: på et alter af sten skal der stå indtrykket fem
fingre, som man tydelig kan se mærkerne efter; dette skal
en have gjort, som begærede at få så stort stykke af brødet
i nadveren, som præsten fik; da dette blev nægtet ham, skal
han i forfærdelse eller forbitrelse have slået med den højre
hånd på alteret, og deraf skal mærket efter hans hånd for
bestandig være blevet indtrykket i stenen. For et menneske, som lider under svære anfægtelser eller er i stor
skræk, kan gøre det, som det ellers uden for anfægtelsen
er ham umuligt at gøre.
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Sådan kæmpede nu denne mand, som var Kristus, vor
herre, med Jakob, ganske på samme måde, som ellers den
ene mand brydes med den anden. Men da Herren så, at
Jakob var stærkere, især i troen, som Gud ikke gerne strider imod, bruger han en særlig kunst, som kæmperne bruger, og rører ved Jakobs hofteskål.
Det hebraiske ord kaph betyder en hul, krummet hånd,
og på grund af ligheden betyder det også det hule led eller
ben, som grækerne kalder ischion, hvori lårbenet indkapsles og drejes om. Men der ligger flere årer omkring det,
for at de to ben skal holdes sammen og ikke springe fra
hinanden. Ved dette led bevæges benet. Sådan mener han
nu, at manden bragte hans hofteben ud af led. Men når benet sådan går af led, forvrides og sammentrækkes også
årerne, og da der støder mange årer sammen der, opstår
deraf store smerter, og følgen er, at lemmet bliver lamt.
Da nu manden ikke kunne overvinde Jakob, slog han
ham med hånden på hoften, og deraf gik hoftebenet af led
og årerne forvredes. Han gav ham et hårdt slag, og ville
lamme hans ben. Sådanne kneb bruge kæmperne. Og en
troværdig mand fra Eisenach fortalte mig et lignende eksempel, da han var på Patmos, nemlig at han havde kendt
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en stærk kæmpe med et ganske loddent bryst og et langt,
flettet skæg, hvis hår stedse hang i lange totter, og som
altid gik med blottet hoved, der var så stærk, at han kunne
bryde og bøje jern. Og han sagde, at der på den tid fandtes
mange slige i Tyrkiet. Men der var på samme tid ved kejser Frederiks hof en jøde, en berømt og herlig kæmpe, der
overvandt og besejrede alle unge adelsmænd ved hoffet i
kamp, og det just ved det samme kunstgreb, som fortælles
i denne historie. Og måske han just heraf havde lært denne
kunst at røre ved hofteleddet og udmatte sin modstander
ved smerten, som på dette sted plejer at være meget heftig,
og sådan overvinde ham.
Da nu hin kæmpe kom til kejserens hof, og hofmændene opmuntrede ham til at stride med jøden, lod han sig
først forlyde med, at han ikke ville have at bestille med
sådanne folk, men blev dog til sidst ved deres bønner overtalt dertil, og indlod sig i kamp med jøden. Da bad jøden,
at man ville holde ham det til gode, om han måske ville
komme til at være noget hård imod den fremmede kæmpe,
som kun var gæst der. Kæmpen derimod opfordrede ham
til kun at bruge al sin kunst og legemskraft og slet ikke
skåne ham; han ville også bruge sig og vise sig så stærk og
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behændig, som han blot kunne. Men straks da de nu tørnede sammen, greb kæmpen jøden og knækkede hans nakkeled og dræbte ham på den måde. Dette fortæller jeg for
at oplyse denne historie, for at vi nemlig skal vide, at kæmperne har mange sådanne kunstgreb, nemlig at gribe fat på
hofteleddet, nakkeleddet og andre steder på legemet, hvorved ofte de, som ikke er særlig stærke, kan overvinde andre, som er langt stærkere end de selv.
Forresten følte Jakob i sin store skræk ikke, at hofteleddet gik af led på ham. For hos et anfægtet menneske
forvildes både sanser og fornuft, så han intet mærker og
intet ser eller hører. Og sådan plejer det især at være da,
når også åndelige anfægtelser kommer dertil, sådanne som
Jakob den tid følte. Derfor hører han ikke op med at
kæmpe, selv efter at hans hofte er gået af led.
v27a. »Slip mig!« sagde han, »det er ved at blive lyst.«

Så sandt denne mand, der kæmper med Jakob, er Kristus,
hvad kommer det ham da ved, at det dages? Svar: han har
antaget et menneskes person; den beholder han også, indtil
han giver sig til kende. Derfor dagedes det for ham i denne
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person, og han må efter alle folks skik nu gå til sit sædvanlige arbejde.
v27b. Men Jakob svarede: »Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.«

Din hofteskål er jo gået af led, hvorfor vil du da ikke lade
ham gå? Du er jo blevet lam; hvad vil du da gøre? Jeg fornemmer ingen svaghed, siger Jakob. Kære, hvem giver dig
da denne kraft? Svar: troen, forjættelsen; ja, selve troens
svaghed.
Og på denne måde overvindes Gud, nemlig når troen
ikke ophører, ikke bliver træt, men stedse bliver ved og
trænger sig frem til Gud. Som man kan se på den
kana’anæiske kvinde, med hvem Kristus kæmper, idet han
siger til hende: du er en hund; børnenes brød tilkommer
ikke dig. Men hun viger dog ikke, men står ham imod og
siger: jo, herre! De små hunde spiser dog af de smuler,
som falder fra deres herrers bord! Matt 15, 27. Derfor sejrer hun også og roses herligt, idet Herren siger om hende:
o kvinde! Din tro er stor. Sådanne eksempler lærer os, at
troen ikke må vige og ikke holde op, om den så end føler
Guds vrede og ikke alene døden og synden. Og det er åndens kraft og styrke.
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Da nu Kristus fremdeles kæmper med Jakob, skjuler
sin almagt og vil, at han skal lade ham gå, svarer Jakob:
jeg vil ikke lade dig gå, uden du velsigner mig. Ej, hvorfor
det, kære Jakob? Svar: fordi du har sagt, at jeg er fordømt
og forbandet; derfor er min sjæl blevet bedrøvet; tilbagekald derfor denne dom og velsign mig! Du må sige det
modsatte, ellers slipper jeg dig ikke. Jeg har overvundet
dig i legemskraft, jeg vil også overvinde din munds ord.
For min sjæl, som du har sagt var fortabt og fordømt, har
anstrengt sig langt mere i kampen end mit legeme eller
mine arme. Derfor slipper jeg dig ikke, uden du siger det
modsatte og giver mig et vidnesbyrd om, at jeg er velsignet for Gud.
v28-29. Manden spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Jakob.« Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og
du har sejret«.

Hvad er dit navn? Er du ikke Jakob? Hvorfra har du da så
stor kraft og så stor styrke? For anfægtelsen er nu blevet
noget mildere, og Kristus begynder at aflægge masken og
tale trøstelige og levende ord. Han forklarer sig nu, ligesom han også gør i evangeliet mod den kana’anæiske
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kvinde, idet han siger i Matt 15, 28: o kvinde, din tro er
stor! Hendes tro var såre hårdt anfægtet, da han kaldte
hende en hund. Men hun svarer derpå: kalder du mig en
hund, så giv mig også smulerne af Herrens bord, som tilhører hundene. Det var sandelig en skøn og herlig tro, dertil også et herligt eksempel, som viser den rette vis og
måde at kæmpe med Gud på. For vi skal ikke straks ved
det første slag lade modet og alt håb synke, men man må
holde ved, bede, lede og banke; og om han end vil gå bort,
så hold du dog ikke op, men følg efter ham med flid ligesom den kana’anæiske kvinde, for hvem Kristus ikke
kunne skjule sig, men kom i det hus, hvori han var, siger
Markus i 7, 25, og faldt ned for hans fødder.
Og om han end i huset skjuler sig i kammeret og ikke
vil, at nogen skal komme ind til ham, så vig du dog ikke,
men følg altid efter; vil han ikke høre dig, så bank på kammerets dør og skrig. For det er det højeste offer, at man
ikke holder op med bønnen, men stedse bliver ved og søger, indtil man sejrer og får overhånd. Og han har allerede
nu overgivet sig til os, så vi kan være visse på sejren. For
han har bundet sig til forjættelsen, og har bekræftet sit
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løfte med en ed, idet han siger i Joh 16, 23: sandelig, sandelig siger jeg jer, at hvad som helst I beder faderen om i
mit navn, skal han give jer. Ligeså Mark 16, 16: den, som
tror og bliver døbt, skal blive salig. Disse forjættelser vil
aldrig slå fejl for dig, medmindre du selv ikke vil følge efter dem og lede. Da mister du ved din egen skyld, ved din
snorken og dovenskab, de sikreste forjættelser og Kristus
vor herre selv, idet du vægrer dig for at træde frem på pladsen og kæmpe med Gud, hvorved denne forjættelses nytte
skues og øves.
Sådan prøver og øver denne mand Jakob, indtil troens
rette kraft og styrke viser sig. Og derfor forandrer han hans
navn og siger: dit navn skal ikke fremdeles kaldes Jakob.
Du er forhen blevet kaldet en, som træder under fode, for
din broders skyld; men man har ikke givet dig det rette
navn: du skal kaldes Israel; for det har du fortjent ved din
styrke og dit uovervindelige, stærke mod, hvorved du har
overvundet Gud og mennesker.
Sådan forklarer nu denne kæmper sig, idet han siger,
at Jakob har kæmpet med Gud og mennesker, og giver
ham et nyt navn af kampen. Det hebraiske ord el betyder
nemlig Gud. Og hos alle fædre er der blevet spurgt: hvad
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betyder dette ord Israel? Hieronymus klager meget beskedent over, at han ganske overvældes ved nogle veltalende
mænds store anseelse og lærdom, som udlægger det ord
så, at det skal betyde en mand, der ser Gud. Men han tilføjer, at han hellere vil antage englens eller Guds egen udtydning efter ordets rette oprindelse end de andres, om de
så end var de allermest veltalende mænd.
Det hebraiske ord Sarah betyder at herske, at sejre, at
være en fyrste; som der står i Es 9, 6: sar schalom, fredsfyrste. Men når bogstavet jod sættes foran det, så det bliver
isarael, bortfalder det første a, og det bliver da et egennavn, Israel; som også hænder i andre ord, hvor bogstavet
jod sættes foran, såsom Joshafat, Jesus, Jesaja. Israel betyder en Guds kæmpe, fyrste, hersker eller herskerinde. De
har også næsten alle ladet det blive sig surt at udlægge
dette ord. For det syntes dem urimeligt, at mennesker
skulle kaldes Guds herrer eller overvindere. Og det er ret
også sandt, hvis vi ville dømme derom efter filosofien;
men i ånden og efter teologien siges det med rette om Gud,
at han overvindes af os.
Dog overvindes han ikke sådan af os, at han måtte
være os underdanig; men hans dom og vrede eller harme
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og alt, som hindrer os og ligger os i vejen, overvindes af
os med bøn, leden og banken, så han fra en vred dommer,
som han forhen blev kaldt og anset for, bliver en mild og
venlig fader og siger: o kvinde, din tro er stor. Ligeledes:
din tro har frelst dig. Som du tror, sådan skal det ske dig.
Ej, hvor ondt gør du mig med din råben. Det er nu såre
trøsteligt, at Gud sådan øver og formaner os til at kæmpe
og lader sig mærke med, at det er ham et såre velbehageligt
offer, at han overvindes af os.
Men dette må man ikke udregne efter fornuften, sådan
som den dømmer derom, hvilken også prøver på at overvinde Gud med sine egne kræfter og gerninger; men han
overvindes af os sådan, at han først ganske åbenbarer og
hengiver sig til os i ordet, i forjættelsen, i dåben. Her står
det da tilbage, at du overvinder det, som vil fratage dig
denne Gud, nemlig ved forjættelsernes og troens sandhed.
Eller om han anstiller sig, som om han var dig ugunstig og
vred på dig, så han ikke vil høre dig og heller ikke hjælpe
dig, da skal du sige: kære herre Gud, du har jo forjættet
dette i dit ord; derfor vil du jo ikke forandre din forjættelse;
jeg er døbt, er absolveret. Hvis du stedse holder hårdt ved
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på denne måde og stedse trænger ind på ham, så overvindes han og siger: dig ske, som du vil, for du har forjættelsen
og velsignelsen; jeg må give mig. For at man bliver standhaftig og stedse leder og beder flittig, det er ham et sødt,
velbehageligt offer.
Dette er såre skønt og lifligt i teologien, at de kristne
kaldes Guds overvindere, på hebraisk sar, eller Guds herskerinder, på latin Sara dej. For Sara betyder ellers også
en husmor eller herskerinde i huset. Så er nu de troende
Guds fyrster og herrer; for de kæmper med Gud og sejrer
over ham. Den anden udtydning bryder vi os ikke om. For
når du udlægger ordet, betyder det ikke Herren med Gud;
men her står jo udtrykkelig: du har holdt dig fyrsteligt med
Gud og mennesker. Kæmperen kalder sig ikke alene Gud,
men også et menneske, som om han ville sige: idet du har
overvundet mig, har du både overvundet Gud og mennesker. Han sammenfatter begge dele: før har du overvundet
ét menneske, nemlig din broder, ved at træde ham under
fode, hvoraf du har fået navnet Jakob; men nu har du sejret
både over Gud og mennesker.
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v30-33a. Jakob sagde: »Sig mig dit navn!« Han spurgte:
»Hvorfor spørger du om mit navn?« Så velsignede han ham
dér. Jakob kaldte stedet Penuel, »for jeg har set Gud ansigt til
ansigt og har reddet livet«. Netop da han gik forbi Penuel, stod
solen op;

Da Jakob var såre forfærdet og bestyrtet, forstår han endnu
ikke ordene. For mandens anfægtelse var endnu ikke ganske forbi, hvilken var såre tung, idet han ikke følte andet,
end at han var fortabt og måtte dø. For sådanne åbenbarelser sker netop på samme måde, som den er til mode, der
anfægtes, eller som det stakkels svage kød tænker. For
begge dele må ske og føles, nemlig kødets dødelse og åndens levendegørelse. Sådan siges der ofte i Den Hellige
Skrift, Sl 118, 21: jeg vil takke dig, at du bønhørte mig, og
du blev mig til salighed; ligeledes 1 Sam 2, 6: Herren er
den, som døder og gør levende, som nedfører til Helvede
og fører op igen. Det er vor herre Guds gerninger.
Når nu Jakob føler svaghed i troen og ikke hænger fast
nok ved forjættelsen, men endnu på en vis måde vakler
efter kødet og tvivler på Guds vilje, sådan som kødet plejer, da viser Guds ansigt sig såre uvenligt og vredt for ham,
kæmper mod ham og anstiller sig, som om han ville dræbe
ham. På samme måde går det også alle, som anfægtes, når
de ikke glæder sig over Guds godhed, som de ser for sine

1214

øjne, men forfærdes og frygter for den vrede Gud; da synes det dem, at alt truer dem med den visse død, da er alt
sort for dem, mørkt, sørgeligt, ulykkeligt og bedrøveligt, i
himlen og på jorden; hverken sol eller måne skinner for
dem; for deres hjerte, som undertrykkes af kødet, dør hen,
og når det er dødt, falder alt hen. Da sådan Jakob endnu
har en ringe gnist tro levende i sig, kæmper og strider han
i stor svaghed, hvilken svaghed dog er såre stærk, som
ovenfor er sagt.
Dette er hemmelige og underfulde ting, der alene er
bekendt for dem, som har forjættelserne, hvori de sådan
prøves og ydmyges, og i denne ydmygelse sejrer de dog,
ja over Gud selv. For jeg, siger denne mand, er Gud og
menneske, over hvem du har fået overhånd. Men så længe
kampen varer, forstår Jakob det ikke og ser heller ikke sin
styrke på grund af sin svaghed, men han begynder at
spørge: Hvem er du? Sig mig dit navn, siden du siger, at
jeg har fået overhånd over Gud og mennesker. For da erklærede jo kæmperen om sig, at han var Gud og menneske.
Men Jakob forstår det endnu ikke, men ligger endnu i
mørke, fordi solen endnu ikke var gået op for ham. Han
har endnu de tanker, at modstanderen ville dræbe ham; og
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dog alligevel, fordi han hører, at han har fået overhånd,
siger han: jeg vil alligevel gerne vide, hvem du er, fordi du
jo har kæmpet sådan med mig, at du ville berøve mig livet,
og dog alligevel nu bekender, at du er overvundet.
Men kæmperen fordølger endnu for ham, hvem han er,
og lader ham forblive i uvished og tvivl; som Jakob er til
sinds, sådan viser også denne mænds billede sig for ham.
Jakob forstår det ikke; derfor besvarer manden ikke hans
spørgsmål om, hvem han er. Som om han ville sige: jeg
har allerede forhen sagt dig, at du har kæmpet med Gud og
mennesker og fået overhånd; deraf skulle du jo kunne
slutte dig til, hvem jeg er. Navnet vil han ikke sige ham,
men bliver fremdeles ved at prøve, øve og tugte ham. Men
havde Jakob været ved sig selv, og havde ikke skyerne
skjult solens skin, så ville han desto lettere kunne forstået
meningen af, at han var blevet kaldt en sejrvinder over
Gud og mennesker. Ordene forstår han vel, men sagen i
sig selv forstår han ikke; for han véd ikke, at dette er Herren. Han tænker: Hvem er da du, siden jeg har overvundet
Gud og mennesker? Men til slut følger Herrens fulde
åbenbarelse, da han velsigner ham. For da aflægger han
den ydre maske og åbenbarer sig, at nemlig denne mand,
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der har kæmpet med ham, er Gud og menneske, der i fremtiden skal åbenbare sig i vort kød, og som jøderne skal
korsfæste.
Men hvad det var for en velsignelse, har Moses ikke
beskrevet. Men det var uden tvivl den velsignelse, hvormed fædrene var blevet velsignede, nemlig: i dit afkom
skal alle jordens slægter velsignes, osv.; kære Jakob, jeg
er den, som har velsignet dig og vil velsigne dig. Hvad nu
Jakob forhen, så længe hin endnu var en mand, ikke kunne
se, men tvivlede om, men hvorom han spørger med tvivl
og fordi han endnu ikke var vis derpå, det forstår han nu
af ordet og velsignelsen, og ser det med stor glæde. Er det
dig, tænker han, du himmelske fader og herre; jeg tænkte,
det var et spøgelse, eller et menneske. Så er du da nu den
samme velsigner, som har velsignet mig og min fader Isak,
dertil også min bedstefar Abraham.
Dette er nu en såre glædelig udgang og ende på denne
kamp. For nu kommer Jakob fra Helvede i Himlen, fra døden til livet. Og det var sandelig en såre hård og tung
kamp, som han hidtil havde bestået. Derfor takker han nu
Gud og bekender sin angst og nød og vil ikke, at dette sted
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længere skal beholde sit gamle navn, men kalder det Penuel. Som om han ville sige: dette sted skal ikke kaldes
Helvedes kamp eller åsyn, men Guds åsyn. Og derfor siger
han: jeg har set Gud ansigt til ansigt; nu ser jeg klart, at
den kæmper, som prøvede mig, var Gud selv. Hvorfor var
jeg så forfærdet? Hvorfor skjalv jeg sådan? Jeg vidste
ikke, at dette var Herren, min Gud.
Og nu vil vi trods al modsigelse sige, at denne mand
ikke var nogen engel, men vor herre Jesus Kristus, der er
evig Gud og skulle blive et menneske, hvem jøderne skulle
korsfæste. Han omgikkes meget med de hellige fædre,
åbenbaredes ofte for dem, talte ofte med dem. Derfor viste
han sig for fædrene i sådan skikkelse, for derved at antyde,
at han engang i kødet og menneskelig skikkelse skulle bo
hos os på jorden.
Dette er den rigtige udlægning, som vi ikke har opfundet eller taget af andre; men denne mand åbenbarede sig
selv sådan, da han gav Jakob navnet Israel. Og Jakob siger
også selv på dette sted: jeg har set Gud ansigt til ansigt.
Just denne vor herre Jesus Kristus prøvede Jakob sådan,
ikke for at ødelægge ham, men for at styrke ham og give
ham kraft, og for at han i denne kamp bedre kunne erfare
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forjættelsens kraft; ja, han gav Jakob denne kraft og
styrke, at han kunne sejre og med glæde prise dette syn af
Herren.
I nøden og kampen talte han ikke sådan, ligesom heller
ikke andre nogensinde plejer at tale sådanne glade ord under korset. Men dog må de gudfrygtige og åndelige til slut
overvinde denne kamp og komme derhen, at de også ser
Gud ansigt til ansigt. Som forhen blev sagt om den
kana’anæiske kvinde, der så og hørte den herre Kristus, og
da han gik ind i huset for at være skjult, fulgte hun efter
ham og holdt stedse ved, indtil hun vandt bugt med Kristi
hjerte, der syntes at være alt for hårdt, siden han kunne
støde den stakkels kvinde fra sig.
Og når en sådan kamp er sejrrig bestået, så kan vi også
fryde os med patriarken Jakob og rose os af at have set
Penuel, det er Herrens ansigt. For sådan vidner også Jakob
om den såre svære kamp, som han havde bestået, og også
om sin glæde. Og han mener: kære herre Gud, hvor var jeg
dog i stor angst og besvær, dertil i stor forfærdelse; men
Gud ske lov og tak, nu er jeg kommet ud deraf og er frelst;
min sjæl er frelst og reddet fra al denne angst; nu takker
jeg Herren, min Gud.
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v32b-33. og han haltede på grund af hoften. Derfor undlader
israelitterne den dag i dag at spise hoftenerven, som ligger over
hofteskålen. For Jakob havde fået et slag på hofteskålen lige
på hoftenerven.

Da kampen var forbi, følte patriarken, at det smertede ham
i hoften. Men han får også trøst, den himmelske sol eller
Guds ansigt og den naturlige sols lys; himmel og jord er
idel lys for ham. Forresten taler han på dette sted om spændesenen, hvorom han ovenfor (v. 25.) ikke talte; der
nævnte han kun hofteskålen, her tilføjer han nu spændesenen; leddene har nemlig såre stærke sener omkring sig. Vi
har oversat det ved spændesenen. Jøderne spiser den ikke;
vore landsmænd derimod er slet ikke bange for den; ja, der
er mange, som anser den for en lækkerbisken.
Hvad det hebraiske ord nasah egentlig betyder, véd jeg
ikke med vished. Egennavnet Manasse kommer deraf; det
betyder den forglemmende. Jøderne selv véd heller ikke
ret, hvad dette ord betyder. Nogle udlægger det sådan, at
det på latin skulle betyde nervus oblivionis, som om man
ville sige: den sene, som glemte sin plads, idet den nemlig
kom af led. Men dette er jødisk, det er, dårligt og tåbeligt.
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For jøderne opdigter hårde og skarpe betydninger af ordene. Andre har på latin oversat det ved nervus contractionis, spændesene; denne udtydning er bedre. For man plejer
at trække foden sammen og atter spænde den ud, og sådan
bevæge den. Jeg tror, det kommer af ordet nasa, der betyder at opløfte, så det betyder den sene, som ligger ophøjet
udenpå hofteskålen; men jeg siger det ikke som vist. Hieronymus har på latin ikke oversat det rigtig: nervus emarcuit in femore, senen på hoften hentørredes for ham. For
Moses mener, den gik af led; og dermed plejer der at følge
en såre stor smerte. Dette mener Moses med, at spændesenen på Jakobs hofte blev ramt.
Dette er nu den ligefremme, enfoldige mening af
denne tekst, som vi har udlagt efter bedste evne, og jeg
håber, at den nu også er tydelig nok for andre. Nu skulle
man også sige noget om allegorien eller den hemmelighedsfulde udtydning. Men jeg har ofte sagt, at allegorierne
er farlige, når man udlægger Den Hellige Skrift. For en går
sådan frem, en anden sådan; den ene lægger denne, den
anden en anden grund; undertiden bygger de guld, undertiden strå derpå. Og Augustin siger med rette: figura nihil
probat; med lignelser eller billeder kan man intet bevise.
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Når man derfor skal bevise og bekræfte vor troslære,
da gælde allegorier eller billeder intet; men man må have
bevis og vidnesbyrd af Den Hellige Skrifts kilde. For allegorier og billeder kan enhver enten udlægge efter eget hoved, eller endog opdigte. Derfor er de ikke at stole på, og
holder ikke stik som beviser.
Dog må man anvende og bruge dem som skønne lys
og prydelser, hvormed læren og den rette bogstavelige mening prydes og forklares. Sådan anfører Paulus i Gal 4, 22
ff. eksemplet om Abraham, Hagar og Sara, for derved at
pryde og oplyse læren om troens retfærdighed og om de to
testamenter. Og når allegorien stemmer overens med læren og dens mening, er den en såre skøn prydelse og ligesom et krydderi for læren.
Men før vi handler om allegorien, vil vi endnu noget
længere forblive ved det eksempel, som foreholdes os i
denne historie, for nærmere at forklare det. For den bogstavelige mening må altid gå i forvejen, som allegoriernes
grundvold. Og dette er et herligt og såre gavnligt eksempel, som man med særlig flid må foreholde Guds kirke.
For vi formanes deri til at skikke os på samme måde i vort
liv og erkende Guds menighed i billedet af Jakobs kamp.
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For Gud skjuler kirken eller menigheden og også vor salighed under et dunkelt og forfærdeligt dække, hvortil vi
må vænne os, for at vi ikke skal fortvivle eller mistvivle,
selv i den største nød og modgang, som Djævelen, verden
eller vel endog Gud selv lader ramme os. For sådan siger
Paulus i Kol 3, 3: jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
Dette er summen af dette eksempel. Vi lever ikke i kødet, eller, om vi end bor deri, så lever vi dog ikke efter
kødet og tjener ikke kødets visdom og retfærdighed, langt
mindre gerrigheden, vreden eller havesygen; det er ikke
vore våben; men vi bor i kødet og lever i Guds søns tro.
For jeg véd ikke af noget andet liv at sige, end at jeg tror
på Gud, den almægtige fader, og på Jesus Kristus, hans
søn, vor herre, som har lidt for mig osv.
Ja, kunne en sige, men dette ser man ikke. Svar: det er
vistnok skjult i Gud, dog sådan, at Djævelen ikke kan frarive eller fratage os dette liv, hvor såre det end er fordunklet. For vi prises ikke, hædres ikke i kødet, glæder os heller
ikke i kødet; men vi dræbes, dør, lider, bespottes og forhånes, spyttes ud og anses for de allerværste mennesker, som
de ombringer som kættere og forbrydere med ild og sværd,
når de blot kan. Er det ikke et såre tykt dække over dette
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liv? Men derunder ligger en såre skøn og kostelig ædelsten
skjult, der hedder: jeg tror på Guds søn.
For ligesom Kristus, vort hoved, er skjult i Gud, sådan
er Guds kirke tildækket og ligger også skjult under et sådant dække, og den må i verden tåle, at den kaldes oprørsk,
vildfarende, kættersk, og en hob af de værste mennesker,
der har levet på jorden. Denne skændsel, siger jeg, må den
bære. Det er dens skønne ædelsten, som den bærer på jorden, dens klenodie og guldkæder, hvormed Gud pryder
den i dette liv. For sådan afmales det i dette eksempel,
hvordan Gud forsøger enhver enkelt af os og hele kirken
efter Jakobs eksempel, at han nemlig kæmper med den og
viser sig som dens modstander og fjende, der vil forlade,
forkaste, ja ganske ødelægge den.
For hvis du ret betragter, hvordan det står til med vor
kirke, så synes vi ikke at have noget andet end ordet og
sakramenterne alene og utallige modstandere, nemlig fyrster, adelsmænd, borgere, husfolk, elever og endelig vort
eget kød, som vi må trækkes med. For det er vor ros, at vi
plages og bespottes, ja endog af vore egne husfolk. Det er
vort dække, for hvis skyld vi ingenlunde kan forstå, at Gud
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vil erkende og anse os for sine. For intet passer vel mindre
med kirken, end en sådan skikkelse.
Jeg har selv ofte tænkt, når jeg har set denne store foragt, mæthed og had til ordet hos folk, efter at evangeliets
lys atter er kommet frem: kære, hvorfor har jeg dog begyndt at lære og prædike? Eller hvorfor fortsætter jeg dermed? Folk larmer jo mere og mere imod os, som om de
var afsindige, og bliver med hver dag værre.
Men dette må man tåle og slutte sådan: det er den
sande Gud, som er skjult; det er hans natur og egenskab;
han er i virkeligheden skjult, og dog ikke skjult. For kødet
ligger os i vejen og hindrer os, så vi ikke kan se ham; det
knurrer, er bedrøvet, harmfuldt og utålmodigt og råber: jeg
er det elendigste menneske, jeg er den mest foragtede og
forkastede. Og det er i virkeligheden også sandt: præsterne
og kirkens tjenere tilligemed andre gudfrygtige mennesker
får ingen beskyttelse af fyrster eller konger; ja, de får ikke
engang af borgere og bønder den beskyttelse og underhold, som med rette tilkommer dem. Og hvad de allerede
har fået, fratages dem ofte; sådan må de lide al slags røveri
og vold. Derfor synes Gud ganske at have forladt og forkastet os; for han er skjult for os, og vi skjules med ham;
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men i troen, i ordet og sakramenterne åbenbarer han sig og
lader sig til syne.
Kødets fornuft, visdom, retfærdighed og solens lys anser Gud for et mørkt og dunkelt sted; men ordet kommer
til, det lyser som en flamme midt i mørket og meddeler sin
glans rundt omkring ved læren og sakramenterne; disse
byder Gud os at gribe. Når vi modtager disse, da er Gud i
ånden ikke længer skjult, men kun i kødet.
Derfor skal vi nu også, når vi overfaldes af ulykke og
jammer, lære at gribe ordet og lade synke og falde, hvad
falde vil, og ikke lade os anfægte ved, at andre falder fra
og fornægter læren, men huske på, at vi er på et mørkt sted,
2 Pet 1, 19, hvor dette ords lys lyser for os: den, der tror
og bliver døbt, skal frelses, Mark 16, 16. Dette er det eneste lys, hvilket solen og den menneskelige fornuft ikke ser,
men det lyser i hjertet. Uden ordet skulle vi intet vide og
intet se; for når det alene lyser, da har det ingen fare, og
der kommer den stund, da vi med glæde skal bryde ud og
sige: jeg har set Gud ansigt til ansigt, og min sjæl er frelst.
Sådan har nu Jakob givet Guds kirke et såre skønt og
gavnligt eksempel, nemlig på en sådan tro, der kæmper i
svaghed, for at vi ikke skal mene, sådan som munkene har
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indbildt sig og tænkt, at fædrene og profeterne har været
stok og sten, hos hvem der slet ingen svaghed var. For ellers måtte vi fortvivle, fordi vi endnu føler såre stor svaghed i vort kød; for kødet knurrer og vil slet ikke tåle noget
eller lade sig træde under fode. Derfor klager vi og råber,
at man behandler os urimelig. Lad os derfor betragte de
hellige patriarker og trøste os med deres eksempel, al den
stund heller ikke de altid har stået fast og været stærke i
troen.
Jakob var overøst med såre rig trøst, ikke den alene,
som han selv havde fået, men også med sin faders og bedstefars, Abrahams og Isaks; og dog kæmper han med stor
svaghed. Derfor skal du tænke sådan: jeg er ikke den eneste, som anfægtes med Guds vrede, med udvælgelsen og
vantro; jeg er ikke den eneste; alle de hellige, så mange de
er, som nogensinde har troet eller endnu tror på Guds søn,
erfarer også denne anfægtelsens kamp, hvormed de og
hele kirken prøves. For hvad er hele denne forsamling,
som kaldes kirke? En ringe hob af såre usle, elendige mennesker, der for verden er de mest foragtede og forsagte
folk. Hvad er denne hob imod hele verden at regne? Hvad
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er den mod Tyrkiet og Frankrig? Ja, mod vore modstandere, papisterne?
Hvis du nu spørger, hvor kirken er? Så ser man den
intetsteds. Men man må ikke se hen til den ydre skikkelse,
men til ordet, til dåben, og der må man søge kirken, hvor
de hellige sakramenter uddeles rigtig og fuldkomment,
hvor der er tilhørere, lærere og bekendere af ordet. Kan
man endnu ikke se det, så husk på, at vore goder er skjulte
goder, og at man i dette liv ikke kan se, hvor store de er.
Manden kæmper endnu; men det er uden fare, ja, denne
kamp får en såre glædelig udgang.
For vi vil af denne historie gøre dette ordsprog: når
man mener, at Gud har forkastet en, så skal man tænke, at
vor herre Gud holder ham i armene og omfavner ham. Sådan føler og tænker Jakob intet andet, end at han er fortabt;
men da han ser sig om, ligger han i vor herre Guds arme.
Dette lærer også Jobs eksempel os, der også blev ydmyget
og såre bedrøvet. For sådan fører Gud sine hellige underlig. Når vi mener, at det er ude med os og alt er tabt, da
omfavner og kysser Gud os som sine hjertenskære børn.
Det er, hvad Paulus siger: når jeg er skrøbelig, da er jeg
stærk; hvis vi dør, da lever vi, 2 Kor 12, 10; 2 Tim 2, 11.
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Men vi forstår det ikke, og grunden dertil er, at kødet
ligger os vejen, som ikke kan tåle at dødes og hindrer troen
fra at se Guds uendelige kærlighed og gode vilje, så længe
indtil den kommer ud af denne kamp, og kødets forhindring bortskaffes. Dette læres rigelig på mange steder i
Den Hellige Skrift. Sådan står der i Åb 3, 19: Dem, jeg
elsker, dem straffer og tugter jeg. Og i Ordsp 3, 11-12: min
søn, foragt ikke Herrens tugt, og bliv ikke ked af hans straf.
For Herren straffer den, han elsker, og har behag i ham,
som en fader til sin søn. Disse og flere sådanne sprog er
såre herlige og mærkelige.
Men er det at have velbehag til en søn, når man slår
ham med ris? Ja det lærer sandelig Skriften, og erfaringen
bevidner det også. For alle fromme og trofaste fædre tugter
sine børn med alt alvor; de tåler ikke, at de er ulydige og
sætter sin vilje igennem med det onde. Og det gør de ikke
af et ondt hjerte, men mener det sådan, at de derved vil
opdrage børnene og forbedre det slette i deres liv, så de til
slut kan blive fromme mennesker. Men barnet, som får
tugt, forstår ikke faderens gode mening og hjertelige ømhed, men mener, at faderen er en tyran og ganske har opgivet al omsorg og kærlighed til det. Sådan handler også

1229

en from, trofast skolemester; han hader det hos eleven, at
han er doven og søvnig; derfor beflitter han sig på at tugte
barnet faderlig, ikke som om han hadede det eller havde
lyst til at slå og prygle børnene (selv om jeg også så mange
af den slags, da jeg endnu var barn og gik i skole); men
han elsker barnet såre, og denne hans kærlighed driver
ham til at tugte det.
Dette er sandheden, og erfaring lærer, at tugt og revselse er nødvendig. Og den himmelske fader bruger også
på samme måde at tugte de gudfrygtige. Den, der nu kan
tåle og finde sig i denne tugtelse, skal til slut erfare, hvad
der står i Hebr 12, 11: al revselse synes, mens den står på,
ikke at være til glæde, men til bedrøvelse; men siden giver
den igen dem, som ved den er øvet, retfærdighedens salige
frugt.
Det samme ser vi også sker her i denne historie; da
forbandelsen viger og fristelsen er forbi, følger derpå velsignelse og glæde, så Jakob siger: jeg har set Gud ansigt
til ansigt, og min sjæl er frelst. For sådan tænker et gudfrygtigt menneske, når han er sluppet ud af anfægtelsen: o,
hvilken nådig Gud har jeg dog. Jeg havde allerede forsaget
og gik ned i Helvede; men nu ser jeg, at denne kamp har
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været mig nyttig til livet. Jeg havde aldrig troet, at Gud var
mig så nær. Derfor er det såre lifligt, at man på denne måde
kan erfare tugtens og revselsens frugt. Ak du himmelske
fader, er du mig så nær, og jeg vidste det ikke? Hvor godt
jeg nu har det! Lad nu Esau og alle djævle komme, så frygter jeg ikke; for jeg har set Herren min Gud. Før så jeg ham
bagfra, i en mands skikkelse, i hvilken det syntes mig, at
han truede mig med døden, og mit hjerte var i stor angst
for, at han ville støde mig ned i Helvede; men nu ser jeg
hans ansigt.
For den ydre skikkelse plejer at vise sig sådan, som et
gudfrygtigt menneske er til sinds i sit hjerte. Sådan gik det
disciplene: da Kristus gik på havet, forfærdedes de og var
i angst, fordi de ikke kendte Herren, og derfor syntes også
Kristus dem at være et spøgelse eller Djævelen. Men da de
hører ham sige: det er mig, forandres skikkelsen, og deres
øjne blev åbne, så de kendte Kristus og lod al frygt fare;
det er at se Herren ansigt til ansigt, nemlig atter at føres ud
af Helvede og sættes i Himlen, så hjertet nu slutter sådan:
nu har jeg ikke en sådan Gud, som forbander mig eller vredes på mig, men som velsigner mig og er mig nådig. Men
til sådan erkendelse af Gud hører øvelse og erfaring, og
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den må stedse flittig læres og indprentes. Men erfaringen
må komme dertil, og at man vænner sig dertil i dette liv,
ellers kan man ikke forstå det, al den stund de ting, som
synes os at være tegn på Guds vrede og fjendskab mod os,
er de sikreste mærker på Guds store ømhed og kærlighed
til os.
Jeg har ofte set, at de bedste mennesker er blevet gruelig plaget ved skræk, trængsel og såre svære forfølgelser,
så de næsten ganske har forsaget i sit hjerte. Men dette må
man lære, for at kunne trøste sådanne folk, og udtyde prøvelserne sådan, at det er ligesom en særlig måde af Gud,
at han plejer at kæmpe med os i en ødelæggers skikkelse,
så vi formaner dem til at holde fast på forjættelsen eller
ordets lys og gnist, i det håb, at forløsningen visselig vil
påfølge. For Gud fører ned i Helvede, og fører op derfra
igen, 1 Sam 2, 6. Nu ser du ham bagfra, og Gud synes at
være dig fjendsk og have vendt sig bort fra dig; men snart
efter får du ham at se ansigt til ansigt. Det er at elske dem,
som han tugter, og denne kærlighed må man lære ved erfaringen.
Man må ikke flygte for tugtelsen og vægre sig for at
tåle den. Sådan fortæller man om en bonde, at han, da han
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af sin præst fik denne trøst, at den trængsel og jammer,
hvormed Gud straffer os, er tegn på kærlighed, svarede: ak
hvor gerne jeg ville, at han elskede andre sådan, og ikke
mig!
Dette var et tåbeligt og ugudeligt svar; man må ikke
tænke eller tale sådan; man må ikke tyde eller forstå Guds
gerninger i os sådan, men man skal vide, at det er en såre
gavnlig dødelse, hvorved vi tugtes til vort liv og vor salighed og ikke til vor undergang. Som Paulus vidner i Rom
12, 2, hvor han siger: så I må skønne (ikke alene ved undervisning med ord, men ved erfaring), hvad der er Guds
gode og velbehagelige og fuldkomne vilje. For det er Guds
vilje, vor dødelse og helliggørelse. Men vi kan ikke helliggøres, medmindre kødet og syndens legeme dødes, hvilket
i dette liv af al magt driver på alle slags synder, såsom hor,
utugt, tyveri osv.
Derfor dømmer, tugter og straffer Gud os, indtil vi
skønner, hvad der er Guds gode og velbehagelige og fuldkomne vilje, så vi kan synge med David i Sl 119, 71: det
var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine
skikke. Jeg ville gerne slippe derfor; mit kød er bange for
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anfægtelsen; men jeg véd, at dette er Guds gode og velbehagelige vilje. Og som han siger i Sl 118, 18: Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke i døden; v. 13: du stødte
mig hårdt, at jeg skulle falde, men Herren hjalp mig, så
min sjæl fik Guds ansigt at se og blev frelst; v. 21: jeg vil
takke dig, at du bønhørte mig, og du blev mig til frelse.
Hidtil har vi nu talt om den hellige patriarks eksempel,
som såre trøster de hellige, som er svage i troen. Men ligesom de har fået trøst, og fristelsen er blevet dem til
frelse, sådan skal vi også beflitte os på at ligne dem i kampen og i frelsen. for da vil vi lære, hvad det er, som står i
Sl 34, 9: smag og se, at Herren er god; salig er den, som
tror på ham. Men på den måde forstår og fornemmer vi,
hvor venlig og mild Herren er, når vi kommer ud af mørket
og dødens skygge. Så kysser da barnet riset. O du kære ris,
hvor fromme gør du børnene. Dette være nu nok om eksemplet og om fortællingen i sig selv.
Allegorier har jeg ikke særlig lyst til; men dog vil jeg
tale lidt derom. Augustin sætter som udgangspunkt for sin
allegori, at Jakob betegner sine efterkommeres slægt, og
for så vidt har han ret. For det må være en person, som er
billede på en hel skare. Men hvad han tilføjer om den
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kamp, som Jakob havde med manden, og om sejren, efter
hvilken Jakob velsignes, det klinger såre hårdt og er alt for
søgt. For han mener, at derved skal Kristi korsfæstelse betegnes, at Jakob fik overhånd over englen eller Gud, hvilken korsfæstelse skulle ske ved Jakobs onde efterkommere; disse fik overhånd over Kristus, det er, de korsfæstede ham, og den korsfæstede Kristus velsignede dog alligevel Jakob, nemlig den bedre del af hans efterkommere.
Men dette er en alt for hård og tvungen allegori. Han
sætter to slags efterkommere, nemlig gode og onde; de
onde sejrede og fik overhånd, de gode blev velsignede, da
Kristus havde overvundet døden og de onde sejrherrer.
Denne del af allegorien finder vi ikke behag i, og det lader
til, at fædrene, som har fulgt denne allegori, er blevet skuffede ved en urigtig oversættelse af det latinske ord latitudo. For sådan har de oversat det hebraiske ord kaph, der,
som ovenfor (§ 168.) er sagt, betyder hofteskålen, og dette
latitudo har de da fået til de to slags efterkommere. Hieronymus og Origenes har opdigtet mange sådanne allegorier,
men det er ikke lykkes vel for dem. Derfor skal der et såre
skarpt skøn til for at skelne mellem de allegorier, som enten findes hos fædrene eller er blevet opdigtet af andre.
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Men jeg synes, at det ikke passer sig ilde, om vi anser
Jakob for billede på hans gode efterkommere, og ikke de
onde, ligesom også Skriften her gør en forskel. For ikke
alle de, som nedstammer fra Israel, er israelitter; ikke de,
som er børn efter kødet, er Guds børn, men forjættelsens
børn regnes ham til afkom, Rom 9, 6-8; ellers havde også
de onde efterkommere fået Guds velsignelse. Men Jakob
er et billede på Israels sande efterkommere, det er på alle
hellige og også på os, som tror på Kristus. Sådan er Israel
i denne anfægtelse med Jakob, når enten hele kirken anfægtes, eller dens enkelte lemmer. I denne kamp overvinder vi Gud, som forhen er sagt; for vi har forjættelsen; når
vi hænger ved den med troen, så bliver vi stærkere også i
svagheden, så vi overvinder vor himmelske Fader og Guds
søn, efter den kana’anæiske kvindes eksempel, til hvem
Kristus siger i Matt 15, 28: o kvinde, din tro er stor; ligeledes som han siger i Mark 9, 23: alle ting er mulige for
dem, som tror.
Denne allegori er nyttig og god, hvilken underviser og
styrker samvittighederne; den skal man bringe i øvelse og
skal stedse have den for øje, så vi kan være visse på, at et
troende menneske overvinder Gud med sin tro og bøn. For
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Gud har forjættet, at han vil beskærme de troende, hjælpe
dem og give dem alt godt. Derfor vil og kan han ikke fornægte sig selv. Men hvis han viser sig i en anden skikkelse
eller du fornemmer det anderledes, og han synes dig at stå
dig imod, så skal du ikke forfærdes derfor i dit hjerte, og
skal heller ikke vige, men i troen kæmpe imod ham, så du
må få overhånd og blive en Israel. Men hvordan? Vistnok
ikke ved dit køds og din naturs kræfter eller våben, men
ved tilliden til den sag, som du har med Gud, nemlig at
han har forjættet og tilsvoret dig, at han vil være din Gud.
Ved denne tillid vil du sejre, hvilken ikke kommer af naturen, men af forjættelsen. Møder han dig nu som kæmpe
og vil ødelægge dig eller skjule sit navn og sin forjættelse,
så vær stærk, og hold fast ved ordet; om du end føler stor
svaghed, så skal du dog sejre derved.
Dernæst vil du i denne kamp også fornemme, at spændesenen eller hofteskålen er gået af led og visner. Denne
allegori er rigtig og stemmer med Skriftens måde at tale
på, idet denne ofte ved hoften eller lænden forstår efterkommerne. Derfor har Augustin ikke ilde forklaret spændesenen over hofteskålen om efterkommerne. For sådan
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siger Moses i 2 Mos 1, 5: alle personer, som var kommet
ud af Jakobs lænd, var halvfjerds personer.
Men spændesenen, som ødelægges og lammes, lærer
de troende kæmpere, at den kødelige fødsel er ganske uduelig til denne sejr; for hoften, som betegner den kødelige
fødsel, er gået af led og henvisnet. Derfor véd de kristne,
at de ikke bliver Guds folk eller Guds børn ved den kødelige fødsel eller retfærdighed, heller ikke, at de får det som
et arvegods af kødet, som der står skrevet i Joh 1, 13: De
er ikke født af blod, ej heller af mands vilje, osv.; alt dette
er dødet. Derfor roser hyklerne og jøderne sig forgæves af
sådanne ting; og dog er jøderne endnu ganske afsindige på
grund af den kødelige ære og lovens retfærdighed. For
denne mand rørte med hånden ved Jakobs hofte; derved
dødedes spændesenen. Men Guds børn fødes af Gud. Sådan skal nu de gudfrygtige og Jakobs efterkommere lære
ikke at rose sig af kødet og heller ikke søge livet i kødets
velgerninger og ros, men i Guds velsignelse, der gør os til
Guds børn, efter forjættelsen i 1 Mos 22, 18: i dit afkom
skal alle folk velsignes; ligeledes i Joh 1, 13: De er født af
Gud. Dette er et skønt eksempel på allegoriers udformning; for det lærer og trøster tillige.
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Og det passer også vel dermed, at Israels børn ikke spiser spændesenen, det er, de tror ikke på den. For at spise
betyder på andre steder at tro, som i Joh 6, 53: hvis I ikke
spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I
ikke livet i jer. Vi spiser den ikke, tror heller ikke, at spændesenen er ophøjet over hoften. Vi prædiker ikke kødets
senefulde visdom, ære, retfærdighed og magt, men afholder os fra al tillid og ros af kødelig retfærdighed. Denne
visdom forstår og har alene Jakobs gode efterkommere.
For kun deres hofteskål er gået af led; alle de andre ærer
og spiser spændesenen på hofteskålen, der er såre sej og
hård; for den er endnu ikke dødet på dem. De kristne alene
afholder sig fra den forvredne hofte og spændesene. For
sådan lærer Det Nye Testamente i Joh 1, 13: De er ikke
født af blod, ej heller af mands vilje, ej heller af køds vilje,
men af Gud. Denne allegori er bedre og ligger nærmere;
den stemmer også overens med evangeliets lære. For Guds
folk kæmper med Gud og sejrer, og får velsignelsen efter
sejren og forkaster kødets retfærdighed og visdom; ja det
korsfæster kødet med lysterne og begærlighederne, Gal 5,
24. Den, der er gudfrygtig og har den gave at kunne udfinde allegorier, vil let kunne finde andre.
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Treogtredivte kapitel
v1. Jakob fik øje på Esau, og han så, at han kom med fire hundrede mand.

Hvad der fortælles i dette kapitel, er i sig selv klart og let;
for det er sådanne ting, som angår dette liv, borgerlige og
ydre skikke. Derfor vil vi blot kort fare det over, eftersom
hverken ordene eller historien i sig selv er dunkel eller
vanskelig. For Moses beskriver, til eksempel og styrkelse
for vor tro, hvordan Gud hører den kæmpende tros sukke,
selv om den er svag; hvilke vel er uudsigelige sukke, men
dog ikke er uden sin store frugt.
Sådan henhører nu Jakob til deres antal, om hvem Kristus siger i Mark 9, 23: alle ting er mulige for dem, som
tror. For ved troen overvandt han Gud og mennesker, så
hverken Gud eller mennesker ville eller kunne tilføje ham
skade. Gud har velsignet ham; men hans broder Esau er
blevet sådan forandret, at han ikke alene ikke vil gøre ham
nogen skade, men vil hjælpe ham, elske ham og gøre ham
godt; hans vrede er blevet forandret til en venlig broderkærlighed.
Ja, det er den højestes hånd, hvorved den, som er vred,
hindres fra at gøre, hvad han har foresat sig. For Gud har
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alle menneskers hjerter i sin hånd, så de ikke kan skride
ud over det mål, som er sat dem. Som der står i Job 38, 1011, at Gud spærrede havet inde bag porte, da han afstak
en grænse for det og indsatte port og slå og sagde: »Hertil
må du komme, ikke længere, her standser dine stolte bølger.« De, der ser havet, når det er oprørt af bølger og
storm, mener, at det vil sønderbryde den dæmning, som er
sat omkring det, og strømme over på alle kanter. Og dog
betvinges disse vandbølger og vover og holdes inde inden
for sin grænse og dør. Sådan raser også menneskehjerterne
gruelig, når de er vrede; men Gud har sat et mål for deres
harme og vrede, udover hvilket de ikke tør skride. Det ser
man også ved dette Esaus eksempel. Og man har også andre eksempler her og der i hedningernes historie, som viser, at menneskers magt og visdom aldrig har kunnet
komme ud over det mål, som Gud har sat dem.
Hannibal var kommet lige til byen Roms mure, hvorover både byen selv og hele Italien var blevet sådan forfærdede og bange, at han havde trygt håb om og magt til
at erobre begge dele, hvis han kun da havde haft det
samme mod, som han før havde udvist i striden. Men han
trak sig tilbage igen, idet Gud brød og forhindrede hans
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grumme forehavende. Derfor råbte hans fjender: at sejre
forstår du vel, Hannibal; men at benytte dig af sejren forstår du ikke. Men de vidste ikke, at der under det hele lå
en hemmelig og guddommelig kraft skjult, som betvang
ham. Sådan er nu paven kommet til sit mål; ligeledes vil
heller ikke muslimerne komme længere; for målet er sat
dem. Ja, Djævelens harme og raseri varer også kun så
længe, som det behager Gud, for at det kan tjene til hans
ære og vor dødelse og salighed.
På samme måde taler Herren også om Assyriens konge
i Es 37, 24: du sagde: med mine vognes mangfoldighed er
jeg faret op på bjergenes højhed, ved Libanons sider, og
jeg vil afhugge dens høje cedere, osv. Men Herren svarer
ham sådan i v. 29: fordi at du raser imod mig, og dit bulder
er kommet op for mine øren, så vil jeg lægge min krog i
din næse og mit bidsel i dine læber, og fører dig tilbage ud
den vej, som du kom på. Ham manglede det hverken på
vilje eller magt; men Guds magt og kraft holdt styr på
ham. Sådan siger Herren i Es 10, 5: kan øksen rose sig
imod den, som hugger med den, eller saven trodse imod
den, som drager den? Du må ikke være så hovmodig af
din lykke og magt. For det er så meget som om saven eller
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øksen ville rose sig af, at det er dem, som kløver eller saver
træet. For hvis jeg ikke drog saven eller huggede med øksen, så ville saven eller øksen aldrig udrette noget.
Sådan var denne Jakobs sejr også forjættet ham af Gud
for intet og kun af pur nåde, nemlig at han skulle overvinde
sin broder. Derfor overvindes Esau ikke ved menneskelig
magt, dygtighed, råd, snedighed, eller ved at Jakob viser
sig venlig mod ham, som om han var hans ven; men kun
ved Guds nåde og godhed; for hans vilje forandres.
Og det er den allerherligste sejr af alle, når mennesker
bringes derhen, at deres hjerte og vilje forandres. Aldrig
er nogen sejr bedre, end når uvillige og genstridige folk
bliver godvillige. Men det er alene en gerning af den guddommelige magt og majestæt, at forandre et vredladent og
grumt hjerte og mod sådan, at det bliver venligt og godt.
For ellers er det menneskelige hjerte så ustyrligt, at det
ikke kan forandres ved nogen magt; ikke ved dødens eller
Djævelens eller nogen ulykkes magt, hvor stærk den end
måtte være, medmindre man tvinger det med vold. For
menneskets vilje er uovervindelig og forhærdet og kan
ikke formildes ved nogen visdom eller kraft, hvis det ikke
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overvindes ved det gode. Men det kan Gud alene gøre,
som man kan se på dette eksempel.
For Jakob fik med rette navnet Israel, siden han havde
overvundet Gud og erfaret, at han smilede til ham og var
venlig mod ham, som han før havde haft til fjende, og som
havde stået ham efter livet. Desuden overvandt han også
vreden hos sin broder Esau og hos alle dem, som kom med
ham, ikke ved noget andet end ved troen og bønnen, hvorved både Gud og mennesker overvindes. Deraf kommer
det, at Ordsp 16, 7 siger: når Herren har velbehag i et
menneskes veje, da gør han, at også hans fjender holde
fred med ham.
Og det har også vi hidtil erfaret. For mange er af Guds
nåde blevet gjorte venlig stemte mod os, som forhen heftigt hadede evangeliet og forfulgte det, og det er ikke sket
ved nogen magt, men ved en såre velbehagelig og skøn
sejr, idet menneskets vilje af sig selv er blevet forandret.
Så stor kraft har bønnen; ved den overvandt Jakob både
Gud og sin broder Esau; han vandt himmel og jord. Hans
broder Esau tænker nu ikke engang på at skade ham, og
kan heller ikke gøre det. For hele hans sind og vilje er forandret, som vi skal hører.
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Derfor er nu Jakob glad og vel til mode over den sejr,
som han har af Gud selv og ikke af englen, som han sagde:
jeg har set Gud ansigt til ansigt. Og denne hans broders
forsoning vidner om begge dele, nemlig både at dette var
et virkeligt syn og ikke et tomt spøgelse, og at bønnen og
de uudsigelige sukke havde opnået mere, end Jakob havde
turdet bede om eller håbe. For han havde ikke lovet sig så
megen trøst, hverken hos Gud eller hos sin broder. Han
bad kun om, at hans broder måtte drage bort og lade ham
og hans familie uskadt. Han havde ikke turdet vente sig
det store venskab, at hans broder Esau skulle løbe ham i
møde, omfavne ham og falde ham om halsen, dertil kysse
ham og græde.
Derfor skal man tro og håbe, holde ud i bønnen og
banke på; Herren vil visselig komme og ikke nøle. For det
er umuligt, at en sådan bøn, hvori man stedse holder ud og
er standhaftig, ikke skulle bønhøres. Men fordi vi ikke
tror, erfarer vi heller ikke denne standhaftighed, fornemmer dertil heller ikke Guds store godhed og hjælp. Derfor
lad os opvække vore hjerter til bøn og tro, og vi skal vide,
at Gud har lyst til, at man sådan skal holde ud, og at han
har påbudt standhaftighed, når han siger i Matt 7, 7: led,
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så skal I finde, bank, så skal der åbnes for jer. Og aldrig
bønhøres bønnen rigeligere, end under sådan kamp og
sukken af troen, når den sådan kæmper med Gud.
Guds kirke har hidtil fået lindring mod megen stor
ulykke, som har truet den fra muslimerne de andre modstandere; sådan er vor bøn blevet ganske anderledes og rigeligere bønhørt, end vi enten har bedt om eller forstået.
Som Paulus siger i Ef 3, 20 og Rom 8, 26-27: vi véd ikke,
hvad vi skal bede om; men Ånden træder frem for os med
uudsigelige sukke. Og han, som ransager hjerterne, véd,
hvad Åndens ønske er. For vi beder altid om mindre, end
vi skulle bede, og vi håber ikke på, at Gud giver os med en
gunstig vilje. Derfor beder vi ikke sådan, som det sig bør,
og forstå det heller ikke; for det er større ting, end vi kan
begribe i vort hjerte, da vi kun tænker på små og ringe ting.
Herren er stor og høj, derfor vil han, at man skal bede ham
om noget stort, og vil også gerne give det, for at hans almagt derved kan bevises. Dette er det første stykke om Jakobs sejr.
For det andet: for at vogte sig for at friste Gud, og for
ikke at blive stolt af den store glæde og den herlige sejr og
sådan forbitre sin broders hjerte, som nu først var stillet
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tilfreds og forsonet, hovmoder Jakob sig ikke mod sin broder eller trodser mod ham, sådan som narrene plejer at
gøre. Han siger ikke: jeg har forjættelsen om sejr, jeg giver
din vrede og dine trusler en god dag; for ved sådan foragt
og stolthed ville det sår, som nu først med nød og næppe
var helet, atter være blevet opbrudt; men han bruger al
venlighed, som han blot kan, for at forøge og vedligeholde
sin broders venlighed; han får i stand et andet såre skønt
optog, hvori han drager ham i møde med sin familie. Det
kan man kalde at gøre, hvad der står i ens magt, for ikke
at miste Guds velsignelse.
Når vi ved Guds nåde og godhed har rig trøst og glæde,
skal vi ikke trodse eller hovmode os deraf, men skal bruge
Guds velsignelse med frygt, med ydmyghed og taksigelse,
som Sl 2, 11 lærer: tjen Herren med frygt og fryd jer med
bæven, så vi ikke skal henfalde til sikkerhed og hovmodighed og friste Gud.
Sådan hædrer nu Jakob sin broder og bruger de midler,
som han kan, for at beholde hans venskab, og dermed mister han slet intet af sin sejr, skønt han viser sig ydmyg og
venlig mod sin broder. Men han deler sin familie, med
hvilken han bagefter gaven drager sin broder i møde, på
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denne måde, for derved at pryde gaven og sådan formilde
Esau og stille hans vrede, skønt han nu allerede er vis på
sin sejr.
v1-3. Han fordelte børnene på Lea og Rakel og de to trælkvinder; han stillede trælkvinderne og deres børn forrest, Lea og
hendes børn længere tilbage og Rakel og Josef bagest. Selv gik
han foran dem, og han kastede sig til jorden syv gange, mens
han nærmede sig sin bror.

Her deler han sit folk i en ganske anden stemning, end
ovenfor. For da var han endnu uvis på, hvad hans broder
havde for hjertelag imod ham. Derfor var han forskrækket
og forsagt og rådslog sådan med sig selv, at han delte sit
folk i to hobe og tænkte: hvis Esau slår den ene hær, så
undkommer dog den anden. Han forblev selv alene på den
anden side af bækken, og kæmpede med fortvivlelsen.
Dengang var kødet svagt og vaklende, og han var, på
grund af sin tros svaghed, nær ved at fortvivle. Men nu
derimod træder han frem for sin broder med glad hjerte;
han deler sin familie i denne orden ikke med et forsagt,
men med et glad og trygt hjerte, dog så, at han ikke frister
Gud eller på ny fortørner sin broder, som han havde overvundet med sin svage og kæmpende tro.
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Derfor foranstaltede han denne deling af folket blot for
at få i stand et optog, og for at det skulle være et bevis på
venskab. Nu bliver han ikke længere bag de andre, men
går frem foran alle de andre og drager sin broder i møde.
For anfægtelsen er nu overvunden, og trøstens og glædens
sol går op for ham. Og det er et såre skønt optog. For de
elskede hustruer, de kære børn og piger følge husfaren efter, og da de kom for hans broder, bøjede han sig syv
gange til jorden, indtil han kom til ham.
Det hebraiske ord schacha betyder at bøje sig, som der
står i Sl 38, 7: jeg går kroget, jeg er hel såre nedbøjet. Af
denne krumme eller bøjede stilling kommer betydningen
af en ærbødighed, som vises dem, der er større og højere
end vi selv, eller også Gud, og den sker enten på den måde,
at man står og bøjer sig, eller også sådan, at man falder på
sine knæ. For denne stilling er et tegn på ærbødighed og
ydmyghed mod dem, som vi erkender, fortjener denne hædersbevisning. Vi har for skik at blotte hovedet og tage
hatten af, hvilket jøderne ikke gør, selv om de er i sit tempel eller kirken. Sådan forstås nu herved enhver ydre ærbødighed, som vises dem, der er større end os, eller vel
også vore lige, hvad enten man nu bøjer ét knæ, som for
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fyrsterne, eller begge knæ, som det sker i bønnen. På
denne måde bøjer nu Jakob sig syv gange for sin broder
som den ældre og herren, hvis velgerning og venlighed
han erkender, at han nemlig nu er forsonet med ham og
viser sig broderlig og venlig mod ham.
Her opstår nu det spørgsmål: hvordan stemmer dette
med den velsignelse, som var blevet ham forjættet i 1 Mos
25, 23, at den ældre skal tjene den yngre, og i 27, 29, at
Jakob skulle være en herre over sine brødre? For ved
denne ydmyghed, som Jakob viser for sin broder ved sådan at bøje sig for ham, synes denne velsignelse ganske at
blive omvendt og forandret. Og denne indvending kan
fremhæves på mange måder. For man læser ikke på noget
sted, at Esau har bøjet sig for Jakob og erkendt ham for sin
øverste eller herre. Men det modsatte sker på dette sted at
Jakob bøjer sig for Esau. Desuden var Esau langt mægtigere. Jakob førte kun sine små børn med sig, blandt hvilke
Ruben var den ældste, på tolv eller i det højeste tretten år;
de andre var yngre.
Esau derimod har børnebørn og måske børn i endnu
flere led, og blandt dem var der fyrster og herrer. For han
giftede sig, da han var fyrre år. Fra den tid af havde han
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avlet mange børn, indtil Jakob blev syv og halvfjerds år
gammel, i hvilket år han først fik velsignelsen. Ja, Esau
havde allerede mange børn, endnu mens Jakob var i sin
faders hus, før han fratog ham velsignelsen. Sådan var han
en herre og fyrste, besvogret med hedningerne i Kana’ans
land og i pagt med ismaelitterne og andre fyrster. Denne
store fyrste møder Jakob med sine børn og en stakkels forsvarsløs hob, idet han kommer fra sin tjeneste og udlændighed, og er langt ringere end Esau, der drager frem med
firehundrede bevæbnede mænd.
Og sidenhen må Jakob atter være fremmed i Egypten.
Imidlertid havde Edom mange herlige fyrster og konger
og blev daglig mægtigere; ja, da de drog ud af Egypten,
blev det forbudt Israels børn at røre ved Edoms land, og
Herren siger, at han ikke engang vil give dem en fodbred
deraf. Er dette Jakobs herredømme? David er den første,
som betvinger edomitterne, 2 Sam 8, 14, men før hans tid
havde de været frie i 624 år, og de blev dog ikke længere
under Israels folks herredømme end 120 år. For under
kong Joram afkastede de atter åget og ydede ikke længere
Israels konger skat, 2 Kong 8, 20. Sådan synes velsignelsen at være ophævet og vendt om.
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Nogle svarer på dette spørgsmål sådan, at denne velsignelse angår Kristus, i hvem den til slut er blevet opfyldt.
Men man må også svare på denne begivenhed her. For
denne Jakobs underdanighed og at han sådan ydmygede
sig, hvilket varede i hans udlændigheds og pilgrimskabs
hele tid, var kun en prøvelse, som sagt er. Sådan er vi
kristne de allerelendigste mennesker og enhver underkastede; men det er ingen forkastelse, men kun en kamp; for
i virkeligheden er og bliver vi herrer over himmel og jord.
Prøvelsen er ingen forandring eller kuldkastning af de forjættede goder. Sådan var også Israels folks fangenskab under assyrernes konger en prøvelse, men ikke en forandring
af folket. Sådan ombytter jeg heller ikke i syndens og dødens skræk døden med livet, Kristus med Djævelen, skønt
det i anfægtelsen ikke synes anderledes. På denne måde
blev også Abraham prøvet, 1 Mos 22, 2, idet Gud bød ham
at ofre sin søn Isak; men han mister derfor ikke sin søn.
Og sådan er det i almindelighed med alle anfægtelser;
når man først betragter dem, synes de at være såre sørgelige, forfærdelige og forjættelserne ulige; men udgangen
stemmer dog til slut overens med Guds ord, der forbliver
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fast og urokkeligt. Sådan plejer det at gå, når et uvejr pludselig begynder; da synes det også, som om den gruelige
torden og lynet truer himmel og jord, mennesker og kvæg,
så alt må falde omkuld og gå til grunde; men det er så langt
fra, at det ødelægger eller forandrer, at det meget mere
vander landet og gør det frugtbart.
Men hvad selve historien angår, da har Israel aldrig
været under Edoms magt; Esau har aldrig kunnet herske
over Israels folk; ja, fra Davids tid indtil kong Joram var
Edom underkastet Israels børn. Sådan blev velsignelsen
stående fast og urokket, og overherredømmet varede hos
Jakobs efterkommere til Herodes og den rette sande Israels, nemlig Kristi, komme. Som profetien lyder i 1 Mos 9,
10, hvor Jakob siger: der skal ikke vige scepter fra Juda
og læremester fra hans fødder, før Siloh skal komme osv.
Da nu dennes komme var for hånden, ophørte også Israels
kødelige herredømme, og da først fik Herodes riget. For
øvrigt forblev velsignelsen urokket indtil frelserens
komme, der kæmpede med Jakob. Da begyndte og oprettedes et nyt og bedre rige, hvori den rette Israel hersker
over himmel og jord, over engle og djævle. For i navnet
Jesus skal hvert knæ bøje sig, deres i himlen og på jorden
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og under jorden, Fil 2, 10. Da opfyldtes først ret Jakobs
velsignelse, og dog forblev den urokket også før Kristi
komme, under billedet, idet Israel aldrig var edomitterne
underkastet, skønt det ofte blev anfægtet og plaget af dem.
Men at Jakob på dette sted ydmyger sig og bøjer sig
sådan for sin broder, og kalder ham herre, skal man ikke
forstå så, som om han dermed havde mistet noget af sin
velsignelse og ære; men som man almindeligvis plejer at
sige, det er verba honoris, som ikke binder. Og denne ærbødighed, ærefrygt eller lydighed fører ikke med sig, at
arven og herredømmet skulle være blevet overgivet ham
dermed. Skønt Jakob kalder sig en tjener, men Esau en
herre, så har dog Esau alligevel ikke herredømmet, og har
heller aldrig fået det.
Derfor kommer denne ærbødighed af særdeles ydmyghed, så det ikke skulle se ud, som om Jakob ville ophøje
og hovmode sig af sin fred og lykke; og det er ikke som
om velsignelsen derved skulle være berøvet ham, men det
er kun en hædersgave. Sådan plejer det også at gå til i livet,
at de, som er højere og større end andre, ikke alene taler
venlig og hæderlig til sine ligemænd, men også til dem,
som er ringere end dem, og tilbyder dem sin tjeneste.
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For sådan plejer også kærligheden at vise dem, som er
ringere end os, alligevel alle slags tjeneste og ærbødighed
for at hjælpe dem. Sådan er det med en præst eller kirkens
tjener: når han ser en, som er anfægtet og bedrøvet af samvittighedsskræk, og han begærer trøst af ham i denne nød,
så tilbyder han ham også alle slags ringe og ydmyge tjenester, for at styrke og opretholde det stakkels svage og
forsagte hjerte. Men dermed overgiver han ham alligevel
ikke kirkeherredømmet, men han beholder selv det embede, som er pålagt ham.
Det er gudfrygtigheds og venligheds gerninger, hvorved man ofte kan forhindre stor uvilje; og disse gerninger
og denne tjenstagtighed er ikke forbudt af Gud; nej det er
befalet os, at vi skal være underdanige mod andre, enten
de er os lige eller ringere. Næsten til nytte og forbedring.
Og med denne ydmyghed mister vi intet af vor ære; om vi
føjer og bøjer os noget til en andens nytte og velfærd, ja
vel også til Guds ære. Så bliver nu Jakobs velsignelse ubeskadiget og fast stående. Og alt dette, hvormed han synes
at blive sin broder underkastet, skal ikke kaldes en forandring, men kun en prøve.
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v4. Esau løb ham i møde, omfavnede ham, faldt ham om halsen
og kyssede ham, og de græd.

Moses bruger vægtige og eftertrykkelige ord for at beskrive de to brødres forsoning, så ingen skal tvivle på, at
Esau gjorde og sagde alt af hjertet, og at han i sandhed var
blevet forandret; for han løber imod ham og tager ham i
favn og faldt om hans hals og kyssede ham og de græd af
glæde. For det broderlige hjerte åbner sig, og begges hjerter bliver brændende af ret kærlighed og venlighed, så de
glemmer al vrede og urimelighed. Der tales heller ikke
mere om de firehundrede mænd, og man ser intet tegn til
vrede eller urimelighed mere, men alt er fuldt af sand broderlig kærlighed og venlighed. For Moses bruger sådanne
ord, som viser, at alt dette gik til og taltes i oprigtighed og
trohjertighed.
For skønt også hyklerne kunne anstille sig, som om de
elsker en, så viser dog her både den ydre opførsel og alle
ord, at der hos dem begge var en øm kærlighed og venlighed, og at Esau i sit hjerte var blevet i sandhed forligt og
forsonet med Jakob. For han tænker sådan: hvad skulle du
vel gøre med Jakob? Han er jo min rette, kødelige broder;
har det nu behaget Gud, at han skulle få velsignelsen af
fader og berøve mig den, så vil jeg ikke misunde ham det,
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vil ikke nære misundelse eller vrede mod ham derfor; lad
ham kun få og beholde den for sig.
Men de andre tænkte vel sådan: ak den stakkels elendige Jakob, som for tyve år siden roste sig af at have fået
velsignelsen og berøvet Esau den; han må nu på det ydmygeste bøje sig for vor herre og fyrste Esau. Hvor er nu
Jakobs store ros og herlige håb? Vi har den rette velsignelse; for magten er hos Esau, i kraft af forjættelsen i 1
Mos 27, 39-40: din bolig skal være af jordens fedme og af
himlens dug fra oven ned, og ved dit sværd skal du leve,
og det skal ske, når du får herredømmet da skal du bryde
åget af din hals. Den fede bolig på jorden har vi, ligeledes
guld og sølv, har de vel sagt; Esau lever af sit sværd, er en
herlig krigsmand, der har underkastet sig sin broder og
også vil bringe andre folk under sit åg; han har brudt sin
broders åg af halsen.
Og det er vel troligt, at Esau på denne måde lærte om
den forjættelse, som var givet ham; han har uden tvivl
gjort meget væsen af den, alt hvad han kunne. For denne
verdens børn er klogere end lysets børn, Luk 16, 8, og de
kan over al måde tyde og vende sprogene, om der er nogle,
som synes at tale til gunst for dem; af en ringe kvist kan
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de gøre en hel skov, af én blomst en hel grøn eng og af ét
ord en hele bibel.
Vi, som har de rette og langt rigere velsignelser og forjættelser, forundrer og fryder os ikke så højt over dem; vi
driver ikke så hårdt på dem, vi udbreder os ikke sådan om
de store, herlige ting, som de ugudelige forstår at gøre væsen af sine goder og gaver, gøre dem store og herlige. For
se til papisterne, hvor hårdt de driver på det ene sprog og
forstår at fremhæve det: du er Peter, og på denne klippe
vil jeg bygge min menighed, Matt 16, 18, for derved at forsvare pavens overherredømme; man har hele vognlæs af
bøger, hvori dette ene ord udlægges. Vi derimod, hvor
koldt og efterladende omgås ikke vi med evangeliets lære?
Hvor søvnig læser eller hører vi ikke, at Kristus har lidt for
os og er død for vore synder, 1 Pet 3, 18.? Ligeledes hvad
skrevet står, den retfærdige skal leve af tro? Lærerne i de
andre videnskaber er langt flittigere til at øve læren i sit
fag, og det er også nyttigt og nødvendigt i dette liv, at de
gode videnskaber drives, og at de, som har en god forstand, flittig øves deri. Sådan ser vi på kræmmerne og købmændene, hvor omhyggelig og nøjagtig de kan regne. Vi
derimod er såre søvnige og dorske til at prise vore goder
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og gaver og gøre dem store, hvilken dorskhed og efterladenhed kommer af vort kød. Desuden handler vi om
skjulte og himmelske ting, som man ikke ser eller føler;
hine derimod handler om nærværende, synlige og håndgribelige ting; derfor er de så meget flittigere og ivrigere
deri.
På denne måde udlagde og overvejede nu Esau forjættelsen såre flittig. For erfaringen stemte ganske overens
med forjættelsen. Mig er sværdet forjættet, sagde han vel,
derfor er jeg med rette en krigsmand og øverste, min broder derimod er en hyrde, fattig og elendig; det fede og
frugtbare land tilkommer mig, og jeg er intet menneske
underkastet og har nu også brudt min broders åg af nakken. Sådan ros og trods kommer af den kødelige velsignelse; for den står enhver for øjne og har et prægtigt skin i
verden. Jakob havde vistnok også en legemlig forjættelse;
men den så ikke så prægtig ud. For Edom havde konger og
fyrster før sin broder Israel, og den åndelige velsignelse er
altid tilhyllet under et såre ringe og elendigt ydre.
Og denne Esaus ros var såre nyttig for forsoningen.
For han tænkte: jeg er herren, og siden jeg intet har at
frygte af min broder, hvorfor skulle jeg da behandle ham
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uvenlig? Jeg har ikke alene velsignelsens ord, sådan som
Jakob, men jeg har tillige virkeligheden. For jeg har meget
af guld og gods, stor magt, mange goder, venner, jeg nedstammer fra de hellige fædres kød og blod. Derfor har Gud
ikke forkastet mig, skønt Jakob har berøvet og frataget mig
velsignelsen.
Og det er vel troligt, at Esau til slut er blevet salig. Men
derfor gjorde Gud denne forskel mellem Jakob og Esau,
ligeledes mellem Isak og Ismael, for derved at vise, at hans
rige er rent åndeligt. Og der er ingen tvivl om, at mange,
af Esaus slægt og efterkommere er blevet salige. For af
edomitterne sluttede mange sig til Israels folk og blev omskåret; mange af dem drog årlig op til Jerusalem til de fester, som man der holdt, og tilbad der.
Derfor håbede Esau, at han også skulle blive delagtig
i Gud og den åndelige velsignelse, og mærkede og erfarede også, at han var blevet legemlig velsignet og formeret; dernæst så han sin broders ydmyghed. Alt dette tjente
til at formilde hans hjerte, så han i sandhed og af hjertet
blev forsonet med sin broder, og sluttede sådan hos sig
selv: hvorfor skulle jeg dræbe min broder? Hvorfor skulle
jeg øve vold mod hans kære børn og hustruer? Gud bevare
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mig fra at blive en brodermorder. Og det er Esau ligeså
kært, at Jakob har fået gods og lykke, som om han havde
fået det selv.
Endelig kom dertil også en alvorlig og brændende bøn,
hvorved Jakob fik ham formildet. Rigdommen selv og de
legemlige goder, som han havde, havde ikke kunnet tilfredsstille det forbitrede hjerte, skønt de undertiden pleje
at formilde vreden noget; men bønnen havde større kraft.
For beder vi med alvor og udholdenhed, må fjenden visselig blive til ven. Så sandt vi kun skriger til Gud og håber
på ham, ikke på vor værdighed, men som den osende
væge, alene på Guds nåde og barmhjertighed, bønhører
Gud os visselig. Dette er nu en oprigtig og uskrømtet forsoning mellem disse to brødre, ligesom Moses nævner
sikre mærker på det ømme sindelag og broderlige kærlighed hos dem begge. Nu er udlæggelsen af dette kapitel let.
v5. Da Esau fik øje på kvinderne og børnene, sagde han:
»Hvem er det, du har med?« Jakob svarede: »Det er de børn,
Gud i sin nåde har givet din tjener.«

Dette er en skøn og venlig samtale mellem disse to brødre,
fuld af gudsfrygt. Jakob forbliver endnu bestandig i sin ydmyghed, for at vinde sin broder ved venlighed. For Gud
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vil, at man også skal i sin orden og på tilbørlig måde hædre
den verdslige herlighed eller, som man har plejet at kalde
det, sanctum seculare, det er, den verdslige helligdom.
Den har sin ære og sin højhed. De som nu deri overgår
andre, skal ingenlunde foragtes, men man skal give dem
deres tilbørlige ære, efter Guds ordning.
Det hebraiske ord chanan og chen betyder at benåde
en med noget. Sådan siger Jakob her: hvormed Gud har
benådet mig. Sådan erkender han tillige Guds nåde og velgerning og takker ham derfor; men sin sag pryder han på
det bedste med ord, for derved at vedligeholde sin broders
venskab. Og han lærer os ved sit eksempel, at vi også skal
vise vore overmænd tilbørlig agtelse og ære. Vi skal ikke
være hovmodig, rå, hårdnakkede og ulydige mod dem, vi
skal ikke pukke imod dem, men beflitte os på, ved ydmyghed og ærbødighed at vinde deres gunst. Dette er læren om
gode skikke.
Men hvorfor spørger Esau, hvis børn det er, ligesom
han ikke skulle vide det? Budene blev jo dog sendte i forvejen for at bringe ham gaver, og af dem fik han uden tvivl
at vide, hvilke ledsagere Jakob havde, og flere andre ting.
Svar: af den grund spørger han efter børnene, for sådan at
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få bekvem lejlighed til at tale venlig og broderlig med sin
broder. For derved må al mistanke fjernes, som om der
endnu skulle være bedrageri eller falskhed skjult derunder.
Han handlede ikke falskelig, som en hykler, og det er min
tro, at han til slut endnu er blevet salig, som jeg også tror
om Ismael.
Sådan er nu Esaus vilje i virkeligheden blevet overvunden og forandret. Men når viljen er forandret, så giver
det andet sig af sig selv og alt lemper sig smukt; da står
Esaus hus og alt hans gods åbent for Jakob; for viljen er
den dronning, som hersker over godset. Når jeg véd, at en
elsker mig, så tvivler jeg ikke på, at alt må være mig beredvilligt, som kan skænkes mig af et godt og rede hjerte.
Da nu Esaus hjerte er forsonet med Jakob, idet både tiden
har formildet hans sorg og vrede, dertil også broderens ydmyghed, så må man ikke tro, at noget i denne forsoning
skulle være sket i falskhed og med hykleri, men at hele
deres opførsel og alle ord var oprigtige og trofaste, kom af
ret kærlighed og et venligt hjerte og ikke var skrømtede.
For derfor løb han sin broder i møde, omfavnede og kyssede ham og græd, og nu søger han på alle måder at bevise
Jakob sit broderlige hjerte og sin kærlighed. Det er den
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herlige og i sandhed israelitiske sejr, hvori ved troens bøn
og kamp både Guds og menneskers vilje er blevet overvundet.
v6-8a. Nu kom trælkvinderne og deres børn og kastede sig ned.
Derefter kom Lea og hendes børn og kastede sig ned, og til sidst
kom Josef og Rakel og kastede sig ned. Esau spurgte: »Hvad
ville du med hele den lejr, jeg mødte?«

Dette optog indretter også Jakob for derved at forsone sin
broder; skønt han i forvejen var forsonet ved Guds kraft,
gennem bønnens og troens kamp og sejr, så ville han dog
ikke undlade de ydre beviser på venskab, så han ikke
skulle synes at friste Gud eller ødelægge freden og den nys
begyndte enighed og på ny krænke sin broder ved hovmodighed. Derfor bøjer nu Jakob sig med sine hustruer, piger
og børn for Esau, uagtet han dog er den bedre velsignelses
søn og arving. For han havde den åndelige velsignelse på
grund af forjættelsen om Kristus; den hang ved den legemlige; Esau derimod havde ikke forjættelsen om Kristus, at
han skulle fødes af hans kød. Og dog ydmyger den sig,
som er den største, og opfører sig, som om han var den
mindste.
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På denne måde skal vi også være al guddommelig orden underdanige for Guds skyld; for den er en Guds skabning. Derfor skal vi ære øvrigheden med al ærbødighed,
men dog sådan, at vi ikke for dens skyld forkaster eller
fornægter Kristi ord og nådens forjættelse, så vi ikke skal
miste den åndelige velsignelse. For man skal vise øvrigheden al ærbødighed og ære, dertil også alle slags tjeneste
med god samvittighed og et glad hjerte, når de forbliver
inden for den grænse, som er sat dem, det er sådan, at lydigheden mod Gud og ordets bekendelse forbliver uskadt.
Men når de vil være Gud lige, skal man revse dem og foreholde dem det ord i ApG 5, 29: man bør adlyde Gud
mere end mennesker.
Sådan ydmyger nu den større sig, der af Gud er benådet med den åndelige velsignelse, for sin broder, der for
Gud er den mindre. Sådan viser også vi konger, fyrster,
adelsmænd, borgmestre, rådsherrer deres tilbørlige ære,
kalder dem, som Kristus siger i Luk 22, 25, nådige herrer,
højædle, højvise osv. For det er en borgerlig orden og majestæt, forordnet og indsat af Gud, hvilken Gud vil at vi
skal ære. Men når de ophøjer sin trone over Guds stjerner,
og vil være den højeste lige, som der står i Es 14, 13, skal
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man ingenlunde adlyde dem. Men i deres orden, på rette
sted og med den rette grænse viser vi dem tilbørlig ærbødighed og har dem hjertelig kære.
Vi hykler ikke for dem, når vi kalder dem nådige og
højvelbårne herrer; men vi ærer af hjertet standen og den
person, som af Gud er forordnet til dette embede. På denne
måde hykler heller ikke Jakob for Esau som den øverste,
men kalder ham herre og sig selv hans tjener, af ret ydmyghed og ærbødighed mod sin broder. Og det er et skønt
eksempel på en særlig høflighed, som er såre almindelig i
dette sprog og hos dette folk, hvilken høflighed også ligemænd brugte, når de talte med hinanden. Hos os er det ikke
brugeligt, at den ene kalder sig den andens tjener. Dette er
den sædvanlige og simple form, som vi bruger, at vi siger:
min ven, min herre osv.
Men Esau spørger atter, hvad Jakob vil med al den
hær? For sådan at få anledning til at tale venlig med sin
broder og veksle kærlige ord med ham efter deres sindelag
mod hinanden. Og det synes, som om han endnu ikke har
modtaget de gaver, som Jakob havde sendt ham. Men hvad
årsagen hertil var, kan man ikke vide; om han endnu havde
været ophidset af had og ikke villet høre de sendebud, som
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var udsendt imod ham, før han så, at broderen selv ydmygede sig, eller om han, da han nu var blevet noget mildere
og havde set de hære, som hans broder sender ham i møde,
af særlig godhed og barmhjertighed blev bevæget til ikke
at tage imod gaven, kan jeg ikke vide. Dog synes han mere
af venskab end af had at have vægret sig for at modtage
gaven. Hvordan skulle jeg tage imod dette af ham? Tænkte
han vel; hvorfor sender han mig sådanne gaver, da jeg af
Guds nåde er meget rigere end han? Og derfor hørte han
ikke på budene, som af den grund var sendt ham i møde,
at de endnu ikke vidste, hvordan han var sindet mod sin
broder.
Sådan vil jeg udlægge det, for at dette må blive stående
fast, at denne sejr havde virket det under, at Esaus hjerte
var blevet ganske forandret og forsonet. Derfor kan det vel
hende, at han, mens hans vrede endnu var stærk, drog afsted med de firehundrede mand for at skræmme eller
dræbe sin broder. Men da han så, at han ydmygede sig, og
at han sendte ham gaver, kom Guds hånd dertil og forandrede hans hjerte: hvorfor skulle jeg gøre min broder
skade, eller hvad skulle jeg fratage den fromme og trofaste
mand, der er elendig og fattig? Herren har velsignet mig
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rigeligere end min broder; det havde været rimeligt, at jeg
kom ham til hjælp med min rigdom i hans fattigdom; hvorfor skulle jeg da tage gaver af ham?
v8b. Jakob svarede: »Jeg ville finde nåde for dine øjne, herre.«

Jakob stræber fremdeles efter at få og beholde sin broders
venskab. Og deres hjerter forsones nu ganske med hinanden, så alt had og al uvilje udslettes. Det virker Gud i det
indre ved sin Ånd, men i det ydre ved midler, nemlig ved
det ærbødige optog og ved at han bød ham gaver, skønt
det ser ud, som om Esau ikke modtog gaverne på grund af
den store, hjertelige kærlighed, hvormed han nu omfatter
sin broder, da han var forsonet med ham.
v9. Men Esau sagde: »Jeg har rigeligt, bror. Behold du, hvad
der er dit.«

I disse ord er der intet, som er skrømtet eller falskt; men
alt er at forstå sådan, at det er talt oprigtig og af hjertet. For
Skriften opdigter intet; men når den siger, at Jakob fik
overhånd både over Gud og mennesker, vil den, at vi skal
mene, at Esau blev ganske forsonet og forandret. For Jakob følte begge som sine modstandere og fjender; men

1268

den, som brødes med ham, sagde, at han havde overvundet
og forandret Guds og menneskers hjerte. Derfor forstår vi
det sådan, at alle Esaus ord og gerninger er uden falskhed
og hykleri.
Dette indprenter jeg så omhyggelig, for derved at
minde jer om jødernes forklaring, som plejer at forringe
og foragte hedningernes og de uomskårnes gerninger og
gøre stort væsen af deres skrøbeligheder; men sig selv forstår de at prise og ophøje over al måde. Derfor mener de,
at Esau kun i det ydre har anstillet sig så venlig og ikke
ment det af hjertet, og at Jakob havde mistanke til alle
disse ord, hvormed han kærtegner ham, og at han ikke troede sin broder.
Men det er min mening, at Esau i virkeligheden og af
hjertet var blevet forandret, skønt han havde den retfærdigste årsag til at hade Jakob og vredes på ham. For ham,
som den førstefødte, tilkom velsignelsen. Men han var en
stor, brav, kæk mand, som uden tvivl var blevet undervist
ved Isaks og de andre fædres lære og prædiken, hos hvem
han var opdraget, og som havde lært at holde i tømme og
betvinge sin lyst og onde begærlighed. Dernæst kom også
dette optog dertil, hvilket var beregnet på at forsone ham,
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ligeså Jakobs kamp og bøn og endelig den guddommelige
styrelse; alt dette drev Esaus hjerte til at glemme hin urimelighed. Derfor gjorde og talte han alt dette af et godt,
rent hjerte, som Jakob også sidenhen priser ham højlig for,
idet han siger: jeg så dit ansigt, som når man kunne se
Guds ansigt. For fordi det er en gerning af Gud, kan det
dog ikke være falskt eller skrømtet, al den stund Gud intet
gør, uden hvad der er ret og sandt.
Når man nu afviser den indbildning, at Esau handler
med list og ikke mente det oprigtig med sin venlighed, så
roser vi ham med rette for, at han oprigtig og venlig vægrede sig for at modtage gaven. Jeg har, siger han, nok af
alle ting; derfor vil jeg ikke tage imod din gave; behold du,
hvad dit er; jeg vil lade dine børn og din familie beholde
det, så de kan nyde det. Alt dette kom af et venligt og broderligt hjerte.
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v10-11. »Nej,« sagde Jakob, »hvis jeg har fundet nåde for dine
øjne, så tag imod min gave, nu da jeg selv er trådt frem for dig,
som man træder frem for Gud, og du har taget venligt imod
mig. Tag imod den gave, jeg bringer dig, for Gud har været
nådig mod mig, og jeg har alt, hvad jeg har brug for.« Han blev
ved at nøde ham, og så tog han imod den.

Jakob trænger ind på sin broder, at han skal tage imod den
gave, som han har bragt ham. For jeg, siger han, giver dig
det af den velsignelse og ejendom, som Gud har beskåret
mig, og du skal ikke bryde dig om min armod og fattigdom, så du derfor skulle vægre dig for at modtage denne
foræring af mig. For jeg har af Guds nåde nok af alt og
tilbyder dig det ikke som om nød eller frygt skulle bevæge
mig dertil, men godvillig og af ret hjertelig kærlighed til
dig. Derfor beder jeg dig, ikke at forsmå det. For jeg skænker dig det ikke i nogen anden hensigt, end for at du deraf
skal forstå, at jeg broderlig elsker dig, og for at du skal
tilgive mig, hvis du var fortørnet på mig i dit hjerte. Gaven
i sig selv er vistnok ringe, og skulle efter din herlighed
vistnok være større; men du må se hen til mit hjerte og
sindelag mod dig. Det hebraiske ord mincha blev også
brugt ovenfor (kap. 4, 3-4), hvor der handledes om Kains
og Abels offer. Det betyder egentlig en gave.
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Men Jakob tilføjer en grund, hvormed han prøver at
overtale sin broder til at modtage den gave, som bringes
ham, og mener: jeg har nok alene deri, og det er mig ligeså
kært, som alt gods kan være, at jeg har fundet nåde for dig;
for jeg så dit ansigt, som når man kunne se Guds ansigt.
Dette er en underlig og såre skøn talekunst. Og man må
ikke tro, at Jakob løj eller opdigtede noget; men man skal
holde for, at han talte alvorlig og af hjertet. Ikke som om
det var min mening, at man skulle hykle eller smigre for
ham i hans synder; men for at man kan lære rettelig at
skelne mellem dyder og lyder.
For det er nu ofte blevet sagt, at vi ikke altid undskylder de hellige. Og vi hørte ovenfor, at Jakob tilstrækkelig
beviste sin svaghed, idet vantroen og kødet strider mod
ånden, hvilken svaghed vi ikke undskylder. For et helligt
eller troende menneske, der véd, at hans synder er ham
forladt, og at han er en arving til det evige liv, må ikke
skælve, forfærdes eller fortvivle, men kæmpe med fast tro
på forjættelsen og overvinde tvivlen.
Men da vi endnu er i kødet, som er urent og besmittet
med synder, forhindres vi fra at stole, håbe og bede så
brændende, som vi skulle, og der er endnu megen svaghed
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og skrøbelighed hos os. Dog tåler Gud med langmodighed
den osende væge og den svage tro, når den kun ikke kæmper imod ordet og ikke forkaster bekendelsen og troen på
ordet. Skrøbeligheden gør os ingen skade; men Guds kraft
fuldkommes i skrøbelighed, 2 Kor 12, 9. Men man må
vogte sig for begge dele, nemlig både for at undskylde de
helliges skrøbeligheder og synder, og for at udlægge til det
onde, hvad de har gjort ret og talt vel.
Augustin spørger på dette sted, om Jakob var en afgudsdyrker, og om han hyklede for sin broder, da han
sagde, at han så hans ansigt, som når man kunne se Guds
ansigt; og han lader det blive sig såre surt at undskylde
Jakob. Men det er en særlig måde at tale på i Skriften, som
man må forstå ret. For ovenfor (kap. 32, 28.) sagde manden, som brødes med ham: du har holdt dig fyrsteligt mod
Gud og mennesker; det er: to har vendt dig ryggen, nemlig
Gud og din broder, hvilket er tegn på vrede og et ugunstigt
hjertelag. Og denne måde at tale på er almindelig i alle
sprog. Når jeg er fjendtlig stemt mod en, så vender jeg ansigtet og øjnene fra ham og vender ham ryggen; det er et
tegn på vrede og uvilje. Når det på denne måde siges om
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Gud, at han vender ansigtet bort fra en og vender ham ryggen, så antydes derved, at man har mistet nåden eller erkendelsen af nåden, af Guds gunst og barmhjertighed, dertil af glæden og taksigelsen, og at der i stedet for alt dette
kommer skræk, sorg og at man tvivler på Guds vilje, så
den bedrøvede samvittighed siger: jeg véd ikke, hvordan
jeg står mig med Gud.
Sådan betyder nu ansigt ikke beskuelsen af det guddommelige væsen; men det er det samme, som står i Sl 67,
2: Gud være os nådig, han lade sit ansigt lyse for os. Ligeså i Sl 4, 7: Herre, opløft dit ansigts lys over os. Som
når jeg til den anfægtede siger: søn, vær frimodig, dine
synder er dig forladt, Matt 9, 2. Ligeså: o kvinde, din tro
er stor, Matt 15, 28. Da lyser Guds ansigt for os, når han
tiltaler os så venlig og med ord og gerninger viser, at han
af hjertet er os gunstig. Da, siger jeg, viser han os sit ansigt, og det sker i dette liv kun i ordet og sakramenterne.
Når han derimod siger: du har bedrevet hor, har stjålet,
du skal dø; Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere skal arve Guds rige, 1 Kor
6, 9-10.; ligeså i 1 Thess 4, 6: ingen skal bedrage eller
forurette sin broder i nogen handel; for Herren straffer alt
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sådant; ligeså Matt 25, 46: disse skal gå bort til den evige
pine: for alle sådanne ord og sprog forfærdes og skælver
hjertet; derfor er Guds ansigt da vendt bort fra os.
Ligesom nu Jakob ovenfor (kap. 32, 30.) taler om
Guds ansigt, hvordan det atter har vendt sig til ham: min
sjæl er frelst, fordi Herren har tiltalt ham venlig og givet
ham en såre rig trøst i forjættelsen og i velsignelsen, sådan
går nu også ved hans broder solen, lyset og livet op for
ham, på grund af hans ord og vidnesbyrd om sit gode, venlige sindelag. Og dette er meningen af hans ord, at han vil
sige: min kære broder, jeg har set, at dit ansigt har vendt
sig til mig, ikke anderledes end jeg forhen så Guds ansigt,
da også det vendte sig til mig. Og når jeg nu ser på dit
ansigt, synes det mig, som jeg virkelig så Guds ansigt.
Dette er ikke hykleri eller smigreri, men alvorlig ment og
talt af hjertet; for han mener: jeg har sådan glædet mig over
dit åsyn, som om jeg havde set, at Gud var mødt mig.
Men man skal erkende Guds venlige åsyn i hans forjættelser, i sakramenterne, ligeledes også i ydre velgerninger og gaver, såsom en nådig fyrste, og når næsten, ligeledes fader og moder, er venlige mod os. Når jeg ser, at mine
forældres ansigt er venligt, så ser jeg derved også, at Guds

1275

ansigt er venligt imod mig, og at han smiler til mig, ligesom Jakob forhen sagde, at han havde set Gud ansigt til
ansigt. Dette Guds ansigt ser han nu også i sin broder
Esaus ansigt; for han ser Guds nådige velbehag i sin broders venlighed og gunst. På denne måde fremlyser Guds
ansigt i alle skabninger; for de er Guds gerninger og vidnesbyrd om Guds vilje og nærværelse. Derved viser han
sig i det ydre ligeså venlig mod os, som han i det indre, i
hjertet, viser os sit venlige og nådige ansigt ved ordet og
forjættelsen.
Det er den rette forklaring af denne måde at tale på, så
ingen skal tyde det sådan, som om det var et smigreri eller
afguderi. Og Jakob tilføjer endnu en forklaring, hvorved
han priser kærligheden og venligheden hos sin broder, idet
han siger: og jeg behagede dig. Det hebraiske ord razon
betyder en god vilje, velbehag, som der står i Sl 51, 20: gør
vel imod Zion efter dit velbehag; ligeså Matt 17, 5: denne
er min søn, den elskelige, i hvem jeg har velbehag; ligeså
Luk 2, 14: og i mennesker velbehag. Og Jakob mener på
dette sted: jeg ser, at du har velbehag i mig og modtager
mig med nåde; du omfavner mig, kysser mig og græder
med mig; desuden vægrer du dig for at tage imod mine
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gaver, vil hellere give end tage. Så modtag da nu denne
lille gave til tegn på min genkærlighed, for at den kan bevidne, at jeg erkender din gode vilje. Men han kalder gaven en velsignelse, idet han siger: kære, tag min velsignelse, som er bragt til dig; for Gud skænkede mig den; for
Gud har givet mig fuldtop af alt.
Disse ord komme sandelig fra et hjerte, som er over al
måde glad og føler stor glæde. Han glæder sig af ganske
hjerte over, at han kan nyde den broderlige kærlighed. Sådan er dette et såre skønt, klart vejr, som fulgte på uvejret
og mørket i den kamp, som han forhen havde med sin broder og manden. Jeg ser, siger han, at Gud og min broder af
stor godhed er forsonede med mig. Sådan antyder han sin
store glæde ved ovenfor at sige: min sjæl er frelst. Som om
han ville sige: nu synes det mig, at jeg virkelig atter bliver
levende af døden og Helvede, siden jeg har set Guds venlige og milde åsyn. Og i disse ord fremlyser en stor, underfuld ydmyghed. For han mener: vistnok har jeg ikke
bragt nogen herlig og stor gave, som man højlig kunne forundre sig over, men det er Guds velsignelse, og jeg beder
dig at tage sådan imod den, at den kan være et tegn og
mindesmærke om min taknemlighed og Guds velsignelse,
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af hvis gave og nåde jeg tilbyder dig alt dette, hvad det kun
er. Derfor tag i Guds navn, hvad Gud har beskåret mig,
ikke anderledes, end om det var givet dig af Gud, så det
også kan være en velsignelse også hos dig og formeres
uendelig, og for at vort indbyrdes venskab og vor broderlige kærlighed stedse må vedvare.
Men forhen sagde Esau: jeg har nok (på hebraisk rab);
Jakob derimod siger: jeg har alt (på hebraisk kol); han gør
sin velsignelse stor; jeg har ikke alene meget, men jeg har
alt. Disse ord kommer fra en, der glæder sig og jubler,
fordi han havde fået Guds og sin broders ansigt at se, og
det i nåde, barmhjertighed og velvilje. Når jeg kun har
Guds nåde og din gunst, mener han, så har jeg nok og mere
end nok. Og det ville slet ikke gøre mig noget, om jeg så
end gav dig alt; jeg taber intet derved; mig vil aldrig noget
fattes, når kun du er forsonet og forligt med mig. Jeg er en
rig herre, når jeg kun har Gud og dig til ven.
Men alt dette viser, hvordan troen atter blev levende
og opvaktes hos Jakob og nu atter hersker og triumferer.
For Jakob synes nu, at hans velsignelse ikke kan sammenlignes med al verdens gods. Før havde han intet, da han
sagde: jeg frygter for min broder, at han skal komme og
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slå mig, ja mødrene med børnene. Dengang, siger jeg,
havde han slet intet. For alt var ude og fortabt. Men her
fyldes atter himmel og jord for ham med alverdens gods
og rigdom. For vantroen berøver os Guds nåde og barmhjertighed, vor broder og alt vort gods.
Men Moses tilføjer endnu, hvordan Jakob nødte sin
broder til at tage imod gaven. For sådan sagde han vel:
forsmå ikke Guds velsignelse og min gave, så det ikke skal
se ud, som om du ikke af hjertet var forsonet med mig. For
skønt jeg ikke tvivler derpå, så vil dog vor familie på
begge sider mene, at det endnu er usikkert med din nåde
og gunst. Derfor beder jeg dig for vor kærligheds og broderlige venskabs skyld, at du ikke må forsmå denne lille
gave.
v12-13. Derpå sagde Esau: »Lad os nu bryde op og drage videre; jeg vil gå foran dig.« Men Jakob svarede: »Du ved, herre,
at jeg må tage hensyn til, at børnene er små, og at fårene og
køerne er diegivende. Hvis man blot én dag driver dem for
hårdt frem, vil alle fårene dø.

Esau vil være taknemlig og også på sin side vise sin broder
velgerning. For han tilbyder sig at gå med ham og ledsage
ham indtil Jordan. Og dette sker ikke af list, skønt det er
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troligt, at familien på begge sider endnu kan have næret al
slags mistanke.
Men Jakob er ved forjættelsen vis på, at hans broder
var forsonet med ham, og forstår vel, at alt dette kommer
af et venligt og trofast hjerte; dog beder han sin broder, at
han ikke sådan vil ydmyge sig og vise ham denne tjeneste.
Som om han ville sige: det er unødigt, at du ydmyger dig
sådan, og det ville falde dig alt for tungt; for min herre véd,
at jeg har små børn hos mig, dertil drægtigt kvæg og får,
diende lam og kalve, som ikke kan følge med uden fare,
hvis vi drager så hurtigt frem. Ruben var tretten år, ikke
meget derover; Levi var tolv år, Juda ti år og så fremdeles
indtil Dina, som på denne rejse endnu ikke havde nået sit
fjerde år. Sådan fører han med stor møje og umage med
sig en hel hob børn; men de spæde børn kunne ikke følge
Esaus hob af voksne, bevæbnede mænd. Sådan, kære broder, siger Jakob, ville vi kun hindre dig og falde dig til
byrde.
Men at nu Jakob sådan vægrer sig for at modtage den
tjeneste, som hans broder tilbyder ham, er hæderlig og vel
gjort. For det er meget besværligere at føre en hob værgeløse og spæde børn, end flere hære voksne mænd, al den
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stund der kan hænde meget, hvorved man forhindres fra at
drage så hurtig afsted, og man undertiden må ligge nogle
dage eller timer stille. Det har sin uendelige bekymring,
når man skal rejse med sin familie, og især var det dengang
besværligt, da man ikke havde vogne, sådan som vi nu til
dags, men måtte lægge sit tøj på kameler og æsler og sætte
børnene ovenpå.
Sådan er det ikke digt eller løgn, når Jakob siger: vi
ville være dig til besvær og forhindring, ville opholde dig
på rejsen; vi vil ikke besvære dig med denne fortrædelige
hob; men alvorlig beder ham, at han ikke vil påtage sig
denne møje, for at Esau ikke skal komme frem med nogen
anden undskyldning, nemlig at han vil drage langsommere, eller noget sådant. Og derved giver han lønlig at forstå, at dette ville være fortrædeligt for de bevæbnede
mænd, som Esau havde med sig. Ja han angiver også faren
derved, idet han siger: drev de dem én dag for meget, da
døde alt kvæget. Det hebraiske ord betyder på latin pulsare, at slå eller banke som på en dør. For kvæget drives
med en pisk eller kæp. Drev jeg nu sådan på med magt,
siger han, at hjorderne måtte følge de bevæbnede mænd,
så ville hele min hjord og alle mine børn dø efter én dags
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forløb. På vort sprog betyder det at drive for meget. Derfor
er det bedre, at du drager foran med dine mænd, så vil jeg
følge efter i mag.
v14-16. Gå du i forvejen, herre, så vil jeg drage videre i ro og
mag med den fart, som passer kvæget og børnene, indtil jeg når
frem til dig i Se'ir, herre.« Esau sagde: »Jeg vil i det mindste
lade nogle af mine folk blive tilbage hos dig.« Men han sagde:
»Hvorfor dog det? Måtte jeg blot finde nåde for dine øjne,
herre.« Samme dag begav Esau sig da på vej tilbage til Se'ir.

Det hebraiske ord jachol betyder at lede og føre, som der
står i Sl 31, 4: for dit navns skyld skal du lede mig og føre
mig. Og i Sl 32, 2: Herren leder mig sagte til de stille rindende vande. og på dette sted siger Jakob: jeg vil drive
sagte, ligesom fårene føres på græsgang eller til vandet,
for at kvæget og børnene ikke skulle omkomme. For det
er en hyrdes embede. På samme made siger David om Absalon i 2 Sam 18, 5: far mig lemfældig med den unge mand,
med Absalon!
Men hvad han fremdeles siger: eftersom hjorden og
børnene kan gå, det lyder på hebraisk egentlig sådan: efter
hjordens og børnenes fod. Og alt sit gods kalder han på
hebraisk melachah; ganske det samme ord står også i det
tredje bud. Deraf kommer det hebraiske ord melechet,
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himlens kraft, som virker på jorden til at gøre landet frugtbart, så det bærer megen frugt. Og Kristus bruger også
dette ord i Luk 21, 26: himlens kræfter skal røres. Men her
bruger Jakob dette ord, der egentlig betyder en gerning,
om hele sit tyende og alt, hvad han ejer og har, undtagen
sine børn og sine hustruer. På samme måde siges der i det
tredje bud i 2 Mos 20, 9: seks dage skal du arbejde og gøre
al din gerning, det er, i dem skal du udrette, hvad du har
at gøre; men den syvende dag er en sabbat; da skal du
hvile og høre Herrens, din Guds, ord.
Her kommer fremdeles andre frem med et spørgsmål,
nemlig om Jakob løj, da han sagde, at han ville komme til
Esau i Se’ir, da man dog intetsteds finder det skrevet, at
han kom derhen. Nu har jeg oftere sagt, at man ikke må
frikende de hellige for alle synder. For vi véd, at de største
og helligste mænd ofte gruelig er faldet og blevet besmittede, ikke alene ved en almindelig vildfarelse og svaghed,
men også ved store synder mod troen, håbet, kærligheden
og tålmodigheden, nemlig ved vantro, tvivl, vrede og utålmodighed mod Gud. Da vil vi have dem til trosfæller og
eksempler, hvorved vi kan trøste os. Og vi må ikke tro, at
de har været stokke, sten eller klodser, men os lige. Elias
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opnåede af Gud, at der på tre år ikke faldt regn, og dog
følte han sidenhen, at hans kød rystede, og begærede at dø,
1 Kong 19, 4. Men når de har gjort ret og talt vel og ikke
fortjener daddel, da skal man ingenlunde tyde deres ord og
handlinger på en lumsk og falsk måde. Derfor må vi heller
ikke have Jakob mistænkt for, at han handlede falskelig og
bedragerisk med sin broder; men hans hjerte var trofast og
såre glad for den forsoning, som var kommet i stand mellem ham og hans broder. Han er nu glad og frygter ikke
længere for nogen fare; derfor har han ingen årsag til at
smigre eller lyve for sin broder.
Men hvorfor drog han da ikke til Se’ir, som han dog
lover sin broder? Svar: han lover ham ikke, at han nu på
denne rejse vil drage lige til Se’ir; men han beder blot Esau
drage frem foran ham, så vil han følge efter ham og også
komme til Se’ir. Men først drog han hjem til sin gamle
fader og besøgte ham, før han kom til sin broder i Se’ir.
Og det er ikke urimeligt, at han flere gange er draget til sin
broder i Se’ir eller på et andet sted. Der er heller ingen
tvivl om, at de begge to kom sammen, da deres fader blev
begravet.
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Men Esau siger for atter at bevise sit venskab og sin
gode vilje, at han vil lade nogle af sine mænd blive tilbage
hos Jakob til hans beskyttelse. Men Jakob vægrer sig ved
at modtage dette, fordi den langsomme rejse med sine
mange forhindringer vil være dem fortrædelig. Jeg har, siger han, nok med, at jeg véd, du nu er blevet min ven. Sådan drager de nu hver til sin kant, efter at have taget afsked
med hinanden, Esau til Se’ir, men Jakob til Sukkot.
v17. Men Jakob brød op og drog til Sukkot. Dér byggede han
sig et hus og lavede hytter til sit kvæg. Derfor hedder stedet
Sukkot.

Byen Sukkot fik sit navn af denne begivenhed. For Jakob
byggede der hytter for sit kvæg og et hus for sin familie.
Og teksten lyder sådan, som om Jakob forblev en tidlang
på dette sted, og det ikke var en afstikker eller et herberg
blot for én dag eller nat; men den omtaler Jakobs byggen.
Sådan giver den at forstå, at han boede der en tidlang. Lyra
siger, efter hebræernes mening, at han boede der halvandet
år; hvoraf det forrige spørgsmål er kommet, om Jakob løj,
siden han lovede at komme til Se’ir, og dog forblev halvandet år i Sukkot?
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Men det er uvist, hvor længe han blev der, og om han
kom til sin broder eller ikke. Og det kunne jo også hænde,
ja det sømmer sig og er skik og brug blandt folk, at man
viser sin kærlighed ved tjeneste og venlighed mod hinanden, når man er forsonet. Sådan er det vel troligt, at disse
brødre ofte kom sammen og omgikkes venlig med hinanden, og at det samme også skete blandt deres svogre og
børnebørn. Dette, synes mig, følger snarere af tekstens
ord, at Jakob boede i Sukkot, byggede hytter og et hus der,
end at han skulle have løjet og ikke være kommet til sin
broder.
Men i forbigående tilføjer jeg endnu dette, at jeg forhen har været af den mening, at Benjamin blev født i dette
år, da Jakob atter kom tilbage fra Mesopotamien; men jeg
har fundet, at denne mening er urigtig, og at han først er
født otte år derefter. For det er en nyttig og nødvendig flid,
at man i Den Hellige Skrifts historier efterforsker og overvejer tidsfølgen, hvordan det ene er fulgt efter det andet.
Paulus forbyder kun slægtsregistre over personer, og ikke
tidsregning. For sådan regning er såre gavnlig for Den
Hellige Skrifts rette forståelse. Slægtsregistrene derimod
er på grund af den uendelige uorden usikre og næsten
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umulige ved de store forandringer, da man ofte gifter sig
to og tre gange, desuden også på grund af de forskellige
slægter, som på mange slags vis blandes sammen. Det
hænder også ofte, som Lyra viser, at samme menneske har
to eller tre navne, hvormed han nævnes, eller at mange har
samme navn. Sådan bliver slægtsregistre let forvirrede og
er forbudte, og den, der nysgerrig ville forske derefter, han
gør et forgæves arbejde. Men tidsregningen er nødvendig,
især også af den grund, at jøderne derved kunne overbevises om Kristi komme, hvorom man kan have såre klare
vidnesbyrd af tidsregningen. Dog kan man heller ikke få
så ganske nøje klarhed i dem; men der ligger ringe vægt
på, om man ikke kan få det så ganske nøjagtig. Siden skal
vi tale mere om tidsregningen i Jakobs historie.
Sukkot, Penuel og Mahanajim er byer hinsides Jordan,
i stammen Gad. Dette land indtog sidenhen araberne ligetil
Jordan; deraf har det fået navnet Arabien. I Dom 8, 15-17
fortælles der, at Sukkot og Penuel blev ødelagte af Gideon,
fordi de ikke ville give de trætte folk brød.
Sådan gav nu Gud endelig patriarken Jakob, efter hans
trældom, elendighed og megen møje og anfægtelse, fred
og ro, så han kunne bo i sikkerhed med sin familie og sit
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kvæg, og passe sit eget hus, som det sømmer sig for en
husfar. Derfor bygger han nu et hus, er lærer og regent.
Og Helligånden skammer sig ikke ved at beskrive alt
dette så flittig. For det første for derved at vise omvekslingen og forandringen i de helliges liv, hvori trængsel og
trøst pleje at veksle sådan med hinanden, at det ene følger
på det andet, ligesom Gud i naturen har forordnet, at dag
og nat, vinter og sommer på samme måde veksler med hinanden. Og han prøver sine hellige sådan i sin store godhed
og barmhjertighed, for at de ikke skal blive trygge og dorske i freden og hvilen, og ikke skal fortvivle i nøden og
bryderierne. For korset er nødvendigt til kødets ydmygelse, så det ikke skal modstå ånden og herske over den.
Men en trængsel, som ingen ende eller afveksling havde,
ville gøre ånden og hjertet ganske forsagt og drive dem til
fortvivlelse. Derfor blander Gud det sådan i sin store godhed, efter Paulus’ regel i 1 Kor 10, 13: Gud er trofast, som
ikke skal lade jer fristes over evne. Vistnok lader han ofte
fristelsen komme ligetil det højeste og uudsigelige suk;
men dog gør han fristelsens udgang sådan, at vi ikke ganske går under, men kan tåle det, som Paulus siger i 2 Kor
4, 9: slås til jorden, men går ikke til grunde.
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Dette er hele den Hellige Skrifts lære, som på dette
sted foreholdes os i Jakobs eksempel, nemlig at trængsel
og trøst stedse veksler sådan med hinanden, for at syndens
legeme kan dødes, så det ikke hovmoder sig og bliver hovmodigt, derefter for at ånden ikke skal opsluges af sorg og
ganske udmarves af skræk. For Gud vil, at vi skal vogte os
for begge dele, både for at blive stolte og hovmodige efter
kødet og for at fortvivle efter ånden, men at vi skal blive i
midten mellem sorg og glæde, mellem ære og vanære. For
på denne måde havde patriarken Jakob mange anfægtelser; men efter dem alle fik han atter trøst, da han så Guds
og sin broders forsonede ansigt. For da blev hans sjæl
frelst, natten forgik og solen skinnede atter for ham, da han
var kommet forbi Penuel. Snart efter følger atter en anden
anfægtelse.
Den anden grund til, at Helligånden foreholder os
dette, er, at han dermed vil vise, at alle de helliges eller
troendes gerninger, hvor ringe og barnlige de så end kan
være, er ham tækkelige og velbehagelige, som gode frugter for Gud. Ikke alene de høje og teologiske dyder hos de
hellige beskrives, såsom at de har kæmpet med døden og
synden og haft anden anfægtelse, dertil overvundet dem,
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selv med stor fare, men også disse simple, huslige og ringe
gerninger, så vi skal lære at beskikke vort liv sådan, at vi
blot kan være visse på at behage Gud vel i alt, hvad vi gør.
Jeg beder ikke altid, jeg taler ikke altid om Herrens lov og
kæmper heller ikke altid med synden, døden og Djævelen;
men jeg klæder mig på, sover, leger med mine små børn,
spiser og drikker osv. Men alt dette bliver, såfremt det sker
i troen, af Gud anset som ret og vel gjort.
Dette må man flittig indprente folk imod munkenes
gruelige hykleri, der ved sit eventyrlige udseende fortryller menneskers øjne og sanser, så de blive ganske indtaget
deraf og højlig forundre sig over dette hykleri, men foragter og afskyr de daglige og huslige gerninger som verdslige og forkastede af Gud, mens dog munkene og hyklerne
i sit liv har mange urimelige gerninger og meget særligt
tøj. Men man skal vide, at alle de ugudeliges forfængelige
gerninger mishager vor herre Gud; ja endog deres offer og
allerskønneste gudstjeneste er for Gud idel synd og en gru.
Men de troende tjener alting til gode, Rom 8, 28, endog
deres svaghed, vildfarelse og synd. Derom ved fornuften
og kødets visdom intet, derfor dømmer den heller ikke ret,
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og kan ikke ret skelne mellem hyklernes og de helliges
gerninger.
Men Jakob drager fra Sukkot til Salem og køber der et
stykke ager og bygger et alter for der at påkalde Herrens
navn og prædike den himmelske lære. Dette stykke af teksten bør efter min mening regnes med til det følgende kapitel, så man med det begynder det fireogtredivte kapitel.
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Fireogtredivte kapitel
33, 18. På sin rejse fra Paddan-Aram kom Jakob i god behold
til byen Sikem i Kana'an og slog lejr uden for byen.

Det første spørgsmål i dette kapitel henhører til grammatikken, nemlig angående betydningen af disse ord Salem
og Sikem. De hebraiske udlæggere og de andre fortolkere
er alle sammen uenige med hinanden om, hvad disse navnes betydning er. For ovenfor har jeg flere gange sagt, at
der er mange sådanne ord, hvis betydning ikke engang hebræerne selv kender. Så aldeles er brugen og kendskabet
til dette sprog forfaldet, at den aldrig mere til fulde kan
genoprettes. Og ikke alene ordene selv, men også måden
at tale på, og hvordan ordene skal føjes til hinanden, er
mangfoldig og på mange måder fordunklet, hvoraf det
kommer, at vi ikke kan vide den rette betydning eller form
af mange ord og udsagn. Eller hvis skønnet på dette sprog
på nogen måde atter kunne komme på fode, så må dette i
al fald ske ved de kristne, som af Det Nye Testamente har
fået skøn på Den Hellige Skrift.
Jøderne fordunkler den rette, naturlige mening med
sine æquivocationes, idet de tyder ordene hid og did, så de
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skal have mange slags betydninger; og det gør de med flid,
for derved at få i stand alle slags spørgsmål og vildfarelser.
Men en flittig og god sprogkyndig må anvende flid på
at henføre de mange forskellige betydninger til én, som er
sikker; for ethvert ord må jo have én ret og egentlig betydning. Derfor må han angive oprindelsen til ethvert ord,
derpå deres betydning, dernæst også den figurlige og billedlige brug af ordene og den lighed, som de har med andre ord; han må også samle de forskellige talemåder, hvori
ordet forekommer. Det gør ikke de jødiske rabbinere. For
når man mister skønnet på tingene selv, mister man også
skønnet på ordene og deres betydning. Sådan kan ingen
forstå juristernes, lægernes og teologernes tale, hvis man
ikke kendte til de ting, hvorom de taler. For nu er der ingen
blandt vore tilhørere, som kan forstå Scotus, Thomas eller
sådanne lærere. For de ting, hvorom de taler, og deres
måde at bruge ordene på er ganske forældet og nu til dags
gået af brug. Sådan ville det også gå med andre videnskaber, hvis man ikke stedse havde dem i brug og øvelse. For
når de ting, hvorom der tales, forgår, så bliver også forståelsen af ordene stedse mere og mere fordunklet.
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Sådan spørges nu, om ordet Salem her på dette sted er
tilføjet de andre ord sådan, at det er et fællesnavn eller et
egennavn? Hvis man forstår det som et fællesord, så betyder det fred eller fredelig, lykkelig, ligeledes også fuldkommen; undertiden betyder det også gengældelse. Hvis
man nu i denne betydning ville forstå det adjektivisk, så
bliver meningen denne: Jakob drog ukrænket, i god ro og
fred, det er, uden anfægtelse, dertil også sund og frisk over
Jordan og kom til byen Sikem. Denne udlægning passer
ikke ilde. For han havde nu overvundet den anfægtelse og
kamp, som han havde haft med den mand, der brødes med
ham; han havde nu fået trøst, og alt står godt og vel til med
ham. Derfor er han vel tilfreds i sit hjerte, bygger et hus og
hytter.
Andre forstår det om fortællingen om Jakobs hofte,
som var gået af led for ham, og udlægger det sådan: Jakob
kom derhen ukrænket, det er, frisk og rask, sådan at han
nu ikke længere haltede. Og denne udlægning vil jeg heller
ikke forkaste. For det kan vel være, at hans hofte atter var
blevet bragt i orden og helbredet ved lægekunsten, som
fædrene uden tvivl forstod sig såre godt på. For de forstod
sig ikke alene på kunsten, men havde også overflødigt af
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de bedste lægemidler, havde balsam og mange andre sådanne ting, som vi nu ikke har. Derfor vil jeg ikke tviste
imod sagen i sig selv, og tror gerne, at Jakobs hofte atter
var blevet helbredet og frisk. Men det er alligevel ikke ordets rette og egentlige betydning. Og fordi hebræerne har
andre ord, hvorved denne mening havde kunnet udtrykkes
mere ligefrem, ville de uden tvivl også have brugt et andet
ord, som havde passet bedre. For det synes at være rigtigere at oversætte det sådan: Jakob kom fredelig og lykkelig.
Den tredje mening, at ordet Salem her skal være navnet på byen, kan man ikke let bevise eller rimelige. Jerusalem kaldtes også Salem, som vi hørte ovenfor i kap. 14,
og man kan ikke sige for vist, at Sikem hos de gamle skulle
være blevet kaldt Salem, sådan som der på et andet sted
siges om byen Luz, at den sidenhen blev kaldt Betel. For
man finder ikke alle byernes navne hos jøderne. Men jeg
vil ikke tviste derom med nogen; for det er uden fare for
vor tro eller religion, enten man forstår dette ord som et
fællesord eller som et egennavn.
Men bynavnet Sikem er forblevet hos alle efterkommere og er såre berømt, især i kongernes historie. Sirak
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kalder det et tåbeligt folk, som bor i Sikem, som tyskerne
plejer at sige om schwaberne og bayrerne. Det var et stolt,
hovmodigt folk, som kun gav sig af med vellyst. Og man
mener, at denne by lå nær ved de to bjerge Ebal og Garizim. Andre sige, at den lå henimod Jeriko.
Men det véd man, at Silo, hvor tabernaklet stod, lå meget nær ved Sikem, og det er meget troligt, at Silo just var
dette sted, hvor Jakob boede, og hvor Kristus talte med den
samaritanske kvinde, Joh 4, 7 ff.; der stod tabernaklet under Josva og Eleasar en lang tid, ligetil Samuel. Sådan tog
efterkommerne deraf anledning til mange slags afguderi,
hvortil de bevægedes ved fædrenes anseelse og eksempel,
som de ville efterligne og imod Guds ord ofre og tjene Gud
på samme sted som de. Sådan opbyggede Jeroboam sidenhen igen Sikem og forlagde gudstjenesten derhen fra templet i Jerusalem, 1 Kong 12, 25. ff.
Men skønt jeg, da der er så mange meninger, ikke véd
noget sikkert at svare og sige, da jødernes rabbinere selv
ikke er enige i sagen, så synes jeg dog bedst om denne udlægning, at Jakob nu var blevet forløst fra så mange slags
plager, og fuld af trøst og tro, dertil også frisk og sund kom
til byen, som kaldtes Sikem efter fyrsten eller den, som
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havde opbygget den. Sådan har også flere andre byer sit
navn af dem, som har grundlagt eller bygget dem. Og
denne by var, som sagt, til alle tider såre berømt hos folket.
33, 19. Han købte det stykke jord, hvor han slog sit telt op, af
Sikems far Hamors sønner for hundrede kesita.

Hidtil har patriarken Jakob ingen ejendom haft i dette
land; men nu køber han endelig et stykke ager; skønt forjættelsen står fast, at Gud vil give ham hele landet, køber
han dog alligevel dette stykke, ligesom ovenfor (kap. 23,
17.) også hans bedstefar Abraham købte en ager over for
Mamre og en dobbelthule til begravelsesplads for Sara.
Derfor siger Stefanus med rette i ApG 7, 5: han gav ham
intet deraf til eje, end ikke en fodbred, nemlig i deres levende live; men de købte begge, hvad de havde der, Abraham til begravelse, Jakob til bolig, da han nu var kommet
til ro og var blevet fri for de store, tunge anfægtelser.
Men han giver hundrede kesita for ageren, hvoraf man
kan se, at det ikke har været særlig stort. Andre oversætter
det sådan, at han gav hundrede lam derfor. Men enten du
forstår det sådan, at han gav penge, eller at han gav lam
derfor, så kunne ageren dog ikke være stor, siden han
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købte den for en så ringe pris, eller også var agrene dengang rimeligere, end de er nu til dags hos os. Sådan har
han nu en egen bolig ved byen Sikem, som såre prises i
Den Hellige Skrift på grund af denne Jakobs ejendom der
og på grund af Silo, som lå nær derved, hvor tabernaklet
stod og folket kom sammen.
33, 20. Dér rejste han et alter og kaldte det »Gud, Israels Gud«.

Jakob tænker at blive på dette sted, derfor bygger han et
alter der. Han var endnu ikke kommet til sin fader Isak;
men sidenhen, tænker jeg, besøgte han ofte både sin fader
og sin broder, idet han lod sit tyende og sit kvæg blive tilbage på dette sted. Og Hebron lå ikke meget langt fra
Sikem, nemlig henved syv mil (1 mil=7, 5 km). Hebron lå
tre–fire mil fra Jerusalem, Sikem derimod to–tre mil. Sådan kunne han let besøge sin gamle fader og sin broder;
skønt Skriften ikke udtrykkelig siger det, så er det dog såre
rimeligt, da brødrene var blevet forsonede med hinanden.
Og jeg tænker, at Jakob boede på dette sted i det mindste
otte år.
Men Moses beskriver også, hvortil Jakob byggede alteret, idet han siger: og kaldte det: Gud er Israels Gud. Og
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dette er en herlig tekst; for næsten på alle steder i Det
Gamle Testamente åbenbares Kristus for os under Guds
navn. Og Moses sammenfatter på dette sted på én gang de
tre personer i Gud, som han også ofte ellers plejer at gøre
på andre steder. Den mand, som ovenfor kæmpede med
Jakob, var Kristus Jesus, vor herre, selv, der ville åbenbare
sig sådan, at han var en fra Faderen og Helligånden forskellig person, men der kun var én Gud. Sådan tyder jeg
her det første ord el, at det betyder Guds søn, som skulle
blive menneske. Men ordet elohe forklarer jeg om Faderen
og Helligånden; og disse tre personer er Israels ene Gud.
Men jøderne forklarer det sådan (og teksten selv lyder
også sådan), at han kaldte alteret selv ved dette navn, ligesom de også udlægger teksten i Jer 23, 5 og 33, 15, hvor
der står: se, de dage kommer, siger Herren, at jeg vil oprejse David en retfærdig vækst, og han skal regere som en
konge og handle klogt og gøre ret og retfærdighed på jorden. I hans dage skal Juda frelses og Israel bo trygt, og
dette er hans navn, som man skal kalde ham: Herren vor
retfærdighed. Her står det såkaldte tetragrammaton
(JHWH) JeHoWaH, der betyder den rette sande Gud, der
gør os retfærdige. Men dette herlige vidnesbyrd om Guds
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søns guddom vil de gendrive med sådanne sprog, som at
her dette alter kaldes deus deorum, Israels Gud; ligeledes
at Jerusalem får et sådant navn i Jer 33, 16: i de samme
dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og dette er
det navn, som man skal kalde den: Herren vor retfærdighed. Ligeledes i 2 Mos 17, 15: Moses byggede et alter og
kaldte dets navn: Herren er mit banner.
Med sådanne sprog forsøger jøderne at forringe og
gendrive de stærke vidnesbyrd om Kristi sande guddom.
Men Jerusalem eller hint alter er ikke Herren, er heller ikke
vort banner eller vor retfærdighed, og dog trænger jøderne
med disse grunde hårdt ind på os og vil ikke lade sig dem
fratage. Men vi kan let udlægge det efter den lære, som vi
har i Det Nye Testamente, som der læres på andre steder.
Da nu Jakob har fået trøst og er kommet sig igen, dertil
også er frisk og rask og forløst fra dødens skræk, og smerterne i hans lammede hofte har lagt sig, opbygger han et
alter for at takke Gud for, at han atter var kommet sig og
var blevet frisk. For derfor opbyggede han alteret, for at
ordet skulle læres der, for at man skulle bede der, takke
Gud og forrette anden gudsdyrkelse.
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For når Den Hellige Skrift siger, at altre er blevet bygget, er det så meget sagt, som om den sagde, at man havde
oprettet kirker eller skoler, hvor man skulle forrette gudstjenesten og hvad dertil hører. Altrene blev ikke byggede
for at man skulle opføre skuespil eller unyttig pomp og
pragt der, heller ikke for messeofret, men for at ordet der
skulle prædikes. Sådan skildres nu Jakob, hvordan han i
sit hjerte var glad og trøstig efter sin forløsning, og dog i
sin lykke ikke glemmer Gud, der har forløst ham, men opbygger et alter, underviser sine børn, styrer sin husstand
og menighed og formaner dem til at påkalde Gud og takke
ham. Men denne fred og ro varer ikke længe for ham; for
dagen hælder og den mørke nat bryder frem.

Kap. 34, 1-2. Engang gik Dina, den datter Lea havde født Jakob, ud for at besøge kvinderne dér på egnen. Sikem, der var
søn af fyrsten i landet, hivvitten Hamor, så hende; og han greb
hende, lå med hende og voldtog hende.

Dette er nu en anden, langt tungere anfægtelse end den
forrige, da han var forfærdet, fordi hans broder drog ham
i møde med firehundrede mænd; og denne anfægtelse er
fuld af stor fare, sorg og jammer. For han bor nu i ro, den
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gode, fromme patriark, har sine hustruer, børn og menigheden i sit hus om sig, er glad og tilfreds, fordi han havde
fået trøst efter den tunge kamp, og sidder ikke ledig, men
udretter med stor flid en husfars og lærers embede, nemlig
ved at styre, bede og lære; da føres han pludselig ud i en
såre sørgelig anfægtelse, som han aldrig havde ventet. Sådan er dette eksempel skrevet os til lærdom, så vi skal lære
at have tålmodighed i trængsel og modgang. For når en
sådan mand så gruelig drives omkring og anfægtes, så må
det ikke synes os urimeligt eller underligt, om sådant engang også hænder os.
Men her spørges først, hvor gammel Dina var, da hun
blev krænket. For det er ikke troligt, at hun allerede skulle
være voksen, straks da Jakob kom til Sikem, al den stund
han jo ikke havde haft hende længere end tre eller i det
højeste fire år; men hun måtte dog være elleve eller tolv år
gammel, da hun blev voldtaget. Og deraf følger, at Jakob
boede i Sukkot eller i Sikem i det mindste otte år før Benjamins fødsel, som først beskrives i det næstfølgende kapitel. Hvad jeg nu angav i min tidsregning, da jeg første
gang udgav den, at Jakob allerede i det første år drog lige
til sin fader Isak, det har jeg sidenhen forandret. Og jeg
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tror, at han forblev henved ti år i denne egn, da han var
kommet tilbage fra Mesopotamien, og at han boede otte år
i Sikem, hvor han ejede en mark, hvor han lod sit kvæg og
sit tyende blive tilbage, og at han undertiden foretog en
rejse til sin gamle fader og til sin broder, for at besøge
dem.
Til at sætte tidsregningen sådan tvinges vi nu ved
Dina, som vi i det mindste må lade være tolv år gammel,
siden hun var mandbar. Dog er det højst forunderligt og
næppe muligt, især i vor tid, at en pige på tolv år skulle
kunne blive frugtsommelig, fordi fødslen har megen møje
og anstrengelse med sig og man derved sædvanligvis kommer i livsfare, hvorfor der også udkræves større styrke og
en mere moden alder dertil. Dog kan det vel være, at på
den tid menneskers natur og kræfter var noget stærkere,
fordi de havde bedre luft, dertil også bedre og sundere
byer at bo i, og fordi de forstod at leve mådeholdent med
mad og drikke. De borgerlige love antager, at drenge på
fjorten år og piger på tolv år skulle være dygtige og gamle
nok til ægteskab. Men i den alder forstår de næppe, at de
lever, eller at de er piger; derfor kan vi nu til dags ikke
rette os efter dette aldersmål.
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Og om end Dina dengang blev anset for gammel nok
til ægteskab, så kaldes hun dog i den hebraiske tekst jaldah, infantula, en ringe pige. For det var ingenlunde skik
og brug, så tidlig at lade pigerne blive gift. Sådan hørte vi
ovenfor (kap. 24.) om Rebekka, at hun næsten var tredive
år gammel, da hun blev gift med Isak. Desuden er ikke
alene menneskers natur i denne verdens sidste tid blevet
svagere og kraftløsere, men den er desuden også blevet
yderligere svækket derved, at folk nu til dags ikke lever så
mådeholdent, heller ikke har så sund luft; desuden har heller ikke de byer, hvori vi bor, en så sund beliggenhed.
Deraf kommer det også, at vi bliver gamle før tiden og besværes og plages på legemet med mange slags sygdomme.
Men mange tvister om, hvorvidt menneskers levetid er
blevet forkortet, og om deres legemskræfter og år er taget
af? Nogle mener, at der ingen særlig forringelse er sket
heri, siden der endnu den dag i dag findes mange mennesker, der har nået sit hundrede år, eller i al fald fylder det
nioghalvfems; jeg har selv set sådanne folk. Men da nu
Moses i Sl 90, 10 siger: vore års dage er halvfjerds år, og
om nogen har megen styrke, er de firs år, sådan at de, som
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dengang var blevet så gamle, blev ansete for at være kommet til sin yderste alderdom, så synes menneskers år og
legemskræfter nu til dags slet ikke at have aftaget, da man
ser mange, som blive halvfjerds eller firs år gamle.
Andre anfører stedet i Sl 102, 26-27: du grundfæstede
fordum jorden, og himlene er dine hænders gerninger; de
skal forgå, men du består, og de skal alle blive gamle som
et klædebon; du skal omskifte dem som et klæde, og de skal
omskiftes. Her vidner jo Den Hellige Skrift, at himmel og
jord bliver gamle som et klædebon; derfor er det sikkert,
at kræfterne i himmel og jord og i alle skabninger, som er
i himlen og på jorden, tager af, dertil også dyr, mennesker,
planter og urter, i hvilke der ikke længere er så megen kraft
og styrke, som der fordum var. Adam levede 930 år, og
alle fædre før syndfloden levede i almindelighed længe;
men efter syndfloden er menneskers alder taget af, og alle
skabninger, dertil også himmel og jord, er også taget af.
Solen har ikke sådan kraft, jorden er ikke længere så frugtbar som før. For ved syndfloden blev ganske vist hele naturen meget besmittet og fordærvet. Ja, hvad endnu mere
er, syndfloden hærgede og ødelagde endog Paradiset. De
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fire floder, som omtales i 1 Mos 2, 10 ff., flyder efter syndfloden ikke længere ud af Paradiset; landet fik et andet udseende, man måtte dyrke det på en anden måde efter denne
gruelige hærgning og ødelæggelse, og alle skabningers alder og kræfter tog efterhånden stedse mere og mere af.
Sådan får en mand nu først i sit femogtyvende år den
legemsstyrke, at han er dygtig til ægteskab og til at udføre
andre ting. En pige bliver først i det syttende eller attende
år i stand til at tåle fødslens hårde møje og arbejde. På Davids tid var menneskets almindelige aldersgrænse halvfjerds år, og sådanne folk findes også nu til dags, men meget sjældent, og det er næsten et under, at mennesker blive
halvfjerds eller firs år gamle. Det almindelige er, at de
blive halvtreds eller tres år gamle; de som lever længere,
overskrider den sædvanlige grænse. Men Moses taler i sin
bøn i Sl 90, 10 om det sædvanlige aldersmål; for når man
bliver mere end halvfjerds eller firs år gammel, bliver man
ganske udygtig til at udrette noget, ligeledes også til at
avle børn og bestyre huset. David døde, da han var halvfjerds år gammel. Nu til dags er de tresårige næsten uduelige til al virksomhed. Sådan har mennesker taget af i legemskræfter og alle andre ting, og desuden kommer endnu
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det dertil, at folk nu til dags lever så umådelig, fråder og
svirer over al måde, hvorved vi selv stormer løs på vort
legeme som med ødelæggende våben.
Nu vil vi gå tilbage til fortællingen, hvori der indeholdes en såre sørgelig ulykke for patriarken Jakob, som ikke
alene var ham til sorg og kummer, men hele hans slægt,
hans børn og familie til skam. For det er den højeste skam
og skændsel, at en pige, som endnu næsten er et barn,
krænkes. Moses kalder hende på hebraisk ikke bethulah
eller almah, men jaldah, hvilket betyder en ung pige; og
Sikem var også en dreng endnu.
Sådan siger nu Moses, at Dina gik ud for at se på landets døtre, det er på kvinderne i landet. Han vil derved antyde, at hun var ganske tryg og ikke frygtede for nogen
vold, allermindst for, at hun skulle krænkes, siden hun
endnu ikke var voksen, og derved faldt hun. Derfor bliver
skammen meget større derved, at Sikem tog og besov en
sådan pige, som var så ung og endnu ikke skikket til ægteskab. Dette var også grunden til, at hendes brødre blev
så forbitrede derover. Men de tager, som vi skal hører, en
alt for grum hævn over Sikem.

1307

Faderen følte uden tvivl den største og dybeste smerte
derover. For han havde boet otte år i Kana’ans land efter
at være kommet tilbage fra Mesopotamien, og i disse år
bygger han et hus og hytter for sit kvæg, og er ikke længere en fremmed eller gæst, men indbygger af landet, opretter der en kirke eller menighed, opbygger Herren et alter, prædiker om forjættelsen og Guds bud, for at disse
kunne udbredes blandt alle hans efterkommere, og har fred
og ro, i det mindste på den almindelige måde, sådan som
der i dette liv kan være fred i det huslige og borgerlige liv,
idet der alligevel i begge kan tildrage sig megen besværlighed og skade. Han udfører også huslige gerninger derhos, forøger sin hjord, samler sig ejendom, skaffer sin familie dens næring, tåler de besværligheder, som plejer at
indtræffe, såsom fjendskab af naboer, tyveri, røveri og andre hemmelige efterstræbelser. Dette er de almindelige
ulykker, som daglig forefalder, som ikke kan forebygges
eller undgås, men som man må bære ligesom andre folk
og takke Gud for, at der imidlertid forbliver almindelig
landefred og ro. Det er forresten en sådan fred, som ikke
mangler ansigtets sved, torne og tidsler. Sådan fred og ro
havde nu Jakob i disse otte år.

1308

Men nu kommer en ualmindelig og gruelig anfægtelse,
som man ikke kan regne med iblandt de daglige torne og
tidsler. For enhver kan vel hos sig selv slutte, hvilken stor
smerte og tungt kors det må være for en fader, når han har
en eneste datter og af hende skal opleve den højeste
skændsel og at hun sådan krænkes for ham. Vistnok er det
ingen åndelig anfægtelse for troen eller håbet, sådan som
de ovenfor; men iblandt de anfægtelser, som kan tilstøde i
det huslige liv, er det dog den allergrummeste og ulideligste, nemlig når en fader skal se sin eneste datter, som
endnu ikke er voksen, skændes med vold, og dette gøres
på et sådant sted, hvor der er stille og fredeligt, ikke af
fjender, men af en nabo, en ven, ja en, som er fyrste, landets beskærmer og fader, hvis gæstevenskab og troskab
han hidtil havde været vel tilfreds og fornøjet med. Af ham
må han nu lide en sådan skændsel, som han aldrig havde
ventet eller tænkt på. Sådan er dette en såre ond og urimelig anfægtelse.
Men de største og helligste mænd beskrives og afmales sådan, at de ikke alene må have sin part af ansigtets
sved, torne og tidsler, som daglig forfalder i det huslige
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liv, men at de også må plages på det hårdeste og værste af
hedninger og onde mennesker.
Det er sandelig såre urimeligt og ynkeligt, at en sådan
stor patriark skal lide en sådan skam, han der havde så
mange herlige forjættelser om, at han skulle være under
Guds beskærmelse, at englene skulle beskytte og bevare
ham. Hvor er nu englenes hærskarer og mahanajim? Hvor
er nu den store, herlige sejr, hvormed han havde overvundet Gud og mennesker? Hvor er nu den herlige jubel, da
det blev sagt til ham: du har holdt dig fyrstelig mod Gud
og mod mennesker og fik overhånd? Hvem bevarer ham
her? Hvem våger over ham? Gud og englene lukker øjnene
og skjuler sig; Gud véd intet derom og bærer sig sådan ad,
som om han ikke vidste, heller ikke så, at Jakobs datter
slæbes hen og krænkes. For han lader det ske, og englene
er stille og udføre ikke sit embede. Det er sandelig en stor
og ynkelig ulykke, som med rette ikke skulle overgå
fromme, gudfrygtige mennesker, men Guds fjender, hedninger og ugudelige folk.
Derfor må man lære at have tålmodighed, om der undertiden også skulle overgå os sådan sorg og usædvanlig
ulykke, som vi ikke synes på nogen måde eller med nogen
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tålmodighed at kunne bære, sådan som denne anfægtelse
her, der sandelig overstiger al menneskelig tålmodighed,
som man sidenhen kan se af den grumme dåd af Dinas
brødre, hvormed de hævnede den synd, som var begået
mod deres søster.
For sådan må de allerhelligste mennesker være sådan
gruelig ulykke underkastede, og det synes fornuften, at
Guds rige styres sådan, at de gudfrygtige og ugudelige agtes lige, ja at de ugudelige havde langt bedre lykke end de
gudfrygtige.
Men hvorfor lader Gud det ske, at denne så hellige patriark måtte besværes med dette kors, ret som om han ikke
var hellig og Gud tækkelig og velbehagelig? Svar: det
skete for vor skyld, så vi skal lære at have tålmodighed og
kunne trøste os i vor modgang og lukke munden, om sådan
ulykke også skulle times os. For vi er ikke bedre end disse
store mænd, derfor skal vi heller ikke begære nogen særlig
lykke fremfor dem, men skal vænne os til sådan øvelse og
prøvelse af troen, trøsten og tålmodigheden, når det behager Gud at tilskikke os, foruden ansigtets sved og de almindelige åndelige trængsler, også sådan ualmindelig og
uhørt, afskyelig ulykke.
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Men uden tvivl faldt dengang den fromme patriark på
sådanne tanker: ak jeg stakkels elendige mand, hvad har
jeg dog syndet? Jeg har måske været for tryg, har ikke bedt
alvorlig og brændende, eller der er uden mit vidende blevet begået noget i min familie og menighed. O kære herre
Gud, forbarm dig over mig og rens mig af mine lønlige
brøst! Sl 19, 13. Med sådanne tanker plages de gudfrygtige, så de forfærdes og skælve, ret som om de for en særdeles synds skyld blev kastet i sådan stor jammer og
ulykke. Og denne Jakobs sorg og kummer blev så meget
større derved, at han inderlig elskede Dina som sin eneste
datter, og fordi hun endnu ikke var voksen, desuden også
derved, at han var en fremmed og ikke kunne straffe denne
misgerning, og måske tænkte han, at han måtte være belavet på endnu større ulykke.
Men der spørges også om, hvad meningen er deraf, at
teksten siger: Dina gik ud for at se på landets døtre. Den
Hellige Skrift forklarer det ikke nærmere, og en siger
dette, en anden hint derom. Jøderne siger, at hun gik ud af
nysgerrighed for at se på folkets eller byens levemåde og
herlighed. Og det er vel troligt, at der blev holdt lege, dans
eller bryllup der. Da ville Dina se landets døtre, hvordan

1312

disse pyntede sig, og om de var smukke. Og teksten synes
også at antyde, at hun var nysgerrig, siden hun gik ud uden
sin faders og moders tilladelse, dertil alene og uden ledsagere. Hun var alt for tryg og kæk, siden hun endnu var et
ungt barn, og frygtede ikke for sådan fare, at hun skulle
miste sin kyskhed. Sådan synes hun at have handlet af nysgerrighed, idet hun gik ud til landets kvinder og i deres
selskab, uden først at have rådspurgt sine forældre. Sådan
har jo unge piger af naturen lyst til at omgås med andre
jomfruer, som er deres jævnaldrende og naboer. Hendes
brødre var imidlertid ikke hjemme, men på marken; Lea
er hjemme med sin datter Dina; denne går ud uden sin moders vidende.
Derfor skal unge piger vel mærke sig dette eksempel,
og man skal flittig indprente dem det, så de ikke skal blive
vilde, ikke skal sidde på udkig ved vinduet eller gerne stå
i gadedøren, men så de må lære at holde sig i huset og ikke
gå noget sted hen uden sine forældres tilladelse og uden
ledsagere. For Djævelen efterstræber hemmelig kvindernes kyskhed, der efter sin natur er svage, letsindige og lettroende og derfor også særlig udsatte for Djævelens lumske efterstræbelser.
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Dina ville stifte bekendtskab og få omgang med de andre unge piger, sine naboersker, og lære at efterligne deres
skikke og pynt. For hendes fader boede uden for byen;
men kvinderne i byen var gået hen til en eller anden bryllupshøjtid; da løb også Dina hen for at se på stadsen, og
der så Sikem hende, der også var sammen med landets
døtre ved denne fest eller dans; da han nu har set hende,
røver og ydmyger han hende. For på denne måde udtrykte
hebræerne sig om krænkelsen. Dette er nu såre urimelig
og ilde gjort. Da han havde set hende, havde han gerne
kunnet elske hende og begære hende til ægte; men han
fulgte sin onde lyst og utugt: da han ser, at hun fremfor
landets døtre var skøn af skikkelse, optændes han af kærlighed og tager hende med magt, spørger hverken om forældrenes eller om pigens samtykke, men krænker hende
med vold.
Derpå plejer mord og elendighed at følge, som hele historien bevidner, at det aldrig er gået af uden mord og
blodsudgydelse, når jomfruer var blevet bortførte og
skændede. Og derpå har man også her et eksempel. For
Gud ser ikke gennem fingre med denne utugtens trods og
afsindighed og lader det ikke uhævnet, når nogen følger
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sin onde lyst. For han vil have, at vi skal modstå kødet,
som strider mod os, så det ikke, hvis man overlader det
tøjlen, skal kaste os i alle slags laster.
Moses siger her tydelig: han tog hende. Det er dog for
galt, at tage en anden mands datter, der var kommet som
en gæst i samme by eller i nabolaget, der i god fred og ro
levede under landsherrens, Hamors, skygge og beskyttelse; at nu en sådan skal lide sådan skændsel og vold, er
sandelig såre urimeligt. Men pigens ulydighed og nysgerrighed straffes hårdt nok; for hun overfaldes og skændes
med vold.
v3. Han blev indtaget i Jakobs datter Dina; han blev forelsket
i pigen og talte kærligt til hende.

Sikem ser, at han har syndet; for han føler og forstår, at
pigen mod sin vilje lider denne store skændsel, han ser, at
hun skriger og klager ynkelig, og dog hænger hans hjerte
ved hende, fordi han så heftig elsker hende, og han taler
kærlig med hende for derved at bevæge hende til at elske
ham igen.
Den unge dreng Sikem er vel blevet opdraget til trods
og ondskab, uden ris og tugt. Sådanne ynglinge fordærves
derved, at deres forældre er for bløde imod dem og ser for

1315

meget gennem fingre med dem, og vokser op i alle slags
synder og onde begærligheder, som de følger uden al frygt
og undseelse. Derfor siger Ordsp 29, 15: Ris og retledning
giver visdom, men et uopdragent barn gør sin mor skam.
Når man lader barnet få sin vilje og siger: hvad vor datter
gør, er vel gjort, da bliver hun visselig en skøge; så må da
faderen bære skammen og moderen skændselen. Det er da
straffen for, at de ikke har opdraget sit barn godt. Gud vil,
at ungdommen skal styres og ledes med disciplin; for
denne alder er såre svag og uerfaren og tænker kun på tåbelige, barnagtige og fordærvelige ting. Derfor kan den
ikke styre sig selv, kan heller ikke se, hvad der er den godt
og gavnligt. Men derfor har Gud beskikket forældre og lærere, som skal have et øje med ungdommen og styre den i
dens liv og skikke, så de gør, hvad der tilkommer dem efter deres stilling, og ingenlunde overtræder det.
Sådan hænger nu Sikem ved pigen med sådan kærlighed, som unge folk plejer. Men det gør ham endnu ikke
ondt, hvad han har gjort, men han mener, det står ham frit
for at synde efter behag, såsom han er herre i landet, og at
ingen kan revse ham derfor; ligesom ordsproget siger: hel-
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lighed, fromhed, trofasthed er dyder for undersåtter; fyrsterne derimod må gå, hvorhen de lyster. Ligeledes: det er
bondemaner, når en fyrste retter sig efter gudfrygtighedens
og retfærdighedens love. Høje herrer må have noget forud
for andre; de hører ikke ind under lovene, derfor kan de
gøre, hvad de vil. Nej ingenlunde! Sådant sømmer sig
langt mindre for øvrigheden end for undersåtterne, og genstridighed og frækhed hos dem skal straffes med større alvor; for det er dem, som skal holde over tugt og gode
skikke og være andre et eksempel på alle slags dyder. Men
her råber de: jeg er fyrste og herre i landet; hvorfor skulle
jeg da ikke tage mig selv sådanne friheder? Nej: jo større
du er, desto mere skal du ydmyge dig, så du kan foregå de
andre med et godt eksempel på dyd, efter det almindelige
ordsprog: efter kongens eksempel retter alverden sig.
Onde eksempler af store herrer og fyrster er allermest skadeligt og har de videste følger; for de fordærver derved
mange mennesker og bringer også dem til at synde frækt
som de selv. Den simple mænds eksempel gør ikke så megen skade, og kan lettere rettes; men fyrsternes synder er
ganske djævelske, derfor skal de også få en gruelig straf,
ligesom også Sikem blev gruelig straffet, da han mente, at
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han som fyrste og herre havde lov til at gøre alt, som lystede ham. Det koster ham hans hals. Han og hans forældre, dertil hele byen, omkommer ynkelig. Dette er nu en
lærdom angående ydre opførsel.
Men i teksten står der fremdeles egentlig: og han talte
til pigens hjerte; det er, han gav pigen skønne, venlige,
søde ord, som plejer at glæde et bedrøvet hjerte. Det var
elskovsfulde ord, og han lagde gode løfter og gaver dertil
for derved at trøste den bedrøvede, skændede pige. Men
det er alt sammen forgæves; pigen er og bliver bedrøvet
og sørgmodig.
v4-5. Derfor sagde han til sin far Hamor, at han skulle skaffe
ham pigen til kone. Jakob hørte, at Sikem havde skændet hans
datter Dina; men da hans sønner var ude på marken hos kvæget, sagde han ingenting om det, før de kom hjem.

Det hebraiske ord jaldah betyder en ringe eller ung pige,
som endnu ikke er voksen. Sådan siger nu Sikem til sin
fader: tag mig denne unge pige til hustru, hun som endnu
næsten er et barn og omgås med børn. Nu beder han for
sent sin fader at skaffe ham denne unge pige, for at han
kan få hende til ægte. Men hvorfor spurgte du ikke før om
pigens samtykke, dertil også om hendes forældres og din
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faders bifald? Det hedder: først når skaden er sket, bliver
man klog.
Dog gør det ham endnu ikke ondt, men han gør synden
endnu større, hvilken ellers forsvinder og udryddes ved
bod. For boden borttager synden; ubodfærdighed derimod
gør synden stor, forøger den, så den stedse bliver tungere.
Han siger ikke: jeg har syndet; jeg erkender, at jeg har
handlet såre ilde i at krænke den fromme mands datter.
Nej, man hører intet om bekendelsen af synden, om bod;
han mener, at han har gjort ret, eller at det er en ringe synd
at bortføre og krænke en pige, og sådan indvikler han også
i sin synd faderen Hamor, der elsker sin søn og behandler
ham lempelig som den, der var den kommende herre og
arvingen, som der sidenhen siges om Sikem: han var æret
fremfor alt sin faders hus. Derfor revser eller tugter han
ham ikke, men gør sig delagtig i fremmed synd og indvilger deri. Det er det værste.
Men til slut kommer denne onde dåd også for den
gamle fader Jakob og for hans sønner, Simeon, Levi og de
andre. For rygtet herom kunne ikke længe forblive hemmeligt, eftersom personerne på begge sider var berømte.
Da blev nu uden tvivl Jakobs hus opfyldt med veklager og
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sorg, og forældrene og hele familien græd vel ynkelig.
Begge hustruerne var endnu i live og blev såre bedrøvede,
da de hørte denne tidende, og især gjorde det Lea såre
ondt. Tjenerne, pigerne og hyrderne blev alle sammen såre
harmfulde derover. De andre viste ved hylen og gråd, at
det gjorde dem over al måde ondt.
Jakob selv er sådan betaget af sorg, at han tier stille.
For han finder hverken råd eller trøst, og han kan ikke
hævne denne vold, som den mægtige herre havde begået
mod hans datter, tænker heller ikke på at hævne den på
ham. Derfor gør han intet derved; han taler ikke derom
med gerningsmanden, lader heller ikke hans dåd behage
sig, men tier stille dertil, tåler det med tålmodighed og håber at få råd og hjælp fra Herren. For hvad skulle han gøre,
fordi han var en fremmed og gæst i landet, dertil også langt
ringere end gerningsmanden i henseende til mængde og
magt? Og uden tvivl har vel Hamor foragtet ham og anset
ham for langt ringere end sig selv. Og Sikem tænkte vel:
er da det så farlig en sag, at jeg har krænket hans datter?
Jeg vil jo endogså tage hende til hustru.
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v6-7. Sikems far Hamor var gået hen til Jakob for at tale med
ham. Da Jakobs sønner kom hjem fra marken og hørte om det,
følte de sig krænket, og de blev meget vrede, fordi Sikem havde
begået den nedrighed i Israel at ligge med Jakobs datter. Den
slags bør ikke ske!

Rygtet kom for Dinas brødre, på samme tid som gerningen
blev begået, og da det også rygtedes i Jakobs hus. En af
tjenerne er vel løbet til sønnerne og har sagt til dem: ak
hvilken stor ulykke har tildraget sig i jeres faders hus!
Sikem har taget hans datter Dina og krænket hende! Derfor siger teksten: da de hørte det, forlod de hjorden og
kom, og var såre bedrøvede og vrede. Og her står på hebraisk det samme ord, som Moses også brugte ovenfor i
kap. 6, 6: det bedrøvede ham i hans hjerte; ligeledes kap.
3, 16, hvor Gud siger til kvinden: med smerte skal du føde
børn. Han betegner derved, at hjertet er angst og bange, så
det ikke véd råd eller udvej; det betyder at være bekymret,
angst og forfærdet, så man ikke kan tænke på noget bestemt i sit hjerte. På denne måde blev også Jakobs sønner
så bestyrtede, at de ikke kunne finde ud af, hvad de skulle
tænke, råde eller gøre.
Til denne bestyrtelse og angst kom også vreden, som
var så meget heftigere, jo mindre råd eller hjælp de så. For
det var dem til højeste fortrydelse, at en uomskåren havde
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tilføjet deres søster denne vold uden at erkende sin synd
og give noget tegn på bodfærdighed. Den høje herre Sikem
beholder deres søster hjemme hos sig, holder hende fangen, og de kan ikke kræve hende tilbage fra ham med
magt, og fordi de ingen dommer har, véd de ingen, for
hvem de kan beklage sig over denne vold, som var tilføjet
deres søster. Hamor kommer og vil slutte forlig med Jakob
og hans sønner; men denne skade lader sig ikke læge, og
brødrene lader sig heller ikke formilde eller forsone, før
de har hævnet denne misgerning på Sikem.
At gøre en dårskab er en talemåde hos hebræerne,
hvorved de forstår at begå en sådan skændsel og misgerning, som enhver taler om. Som om man ville sige: hvilken
stor spot og spe er dog overgået denne mand i hans slægt!
Derfor tilføjes i teksten: dette burde ikke ske. Jøderne forfejler udlæggelsen heraf; for de ikke forstår bibelen. Men
det er den rette mening af disse ord, som man siger på latin: non decebat fieri hoc, det er, sådan må man ikke bære
sig ad; det var for meget og for galt. Men det er min tro, at
horeri var forbudt ved dødsstraf, ikke alene i Jakobs hus,
men i hele landet.

1322

Sådan antydes nu ved disse ord, at foruden Jakobs familie også naboerne og landets øvrige indbyggere blev bestyrtede og såre vrede over, at en sådan stor skændsel var
vederfaret en sådan hellig mand, der var deres gæst. Sådan
bevægede syndens uvillighed andre folk til at føle medlidenhed med Jakobs familie, og selv fremmede blev derved
deres venner, så sandt de elskede retfærdighed, rimelighed
og tugt. Sådan hørte vi ovenfor om kong Abimelek, hvor
heftig han hadede horeri, og at han lod et særligt bud udgå,
hvori han forbød alle og enhver at røre Rebekka. For vi må
ikke tro, at disse folk var så aldeles rå og vilde, at de slet
ikke havde nogen tugt, ærbare skikke og gode love. Det er
umuligt, at der i verden skulle vedligeholdes ydre fred og
ro uden retfærdighed og nogenlunde tugt og ærbarhed. Sådan mishager denne gerning indbyggerne af det samme
land, og deres alles hjerte bliver stemt til medynk med Jakobs hus. De fromme fattede derved had til Sikem og afskyede denne synd hos ham. For de mente alle, at man ikke
burde bære sig sådan ad, det er, de mente, at han derved
havde syndet mod gode skikke og love.
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v8-10. Hamor talte med dem og sagde: »Min søn Sikem har
tabt sit hjerte til jeres søster. Lad ham få hende til kone, så vi
bringer os i familie med hinanden; giv os jeres døtre, og gift
jer med vores døtre. Bliv hos os! Landet ligger åbent for jer;
slå jer ned, drag frit omkring, og bliv bofaste her.«

Hamor tiltaler dem uden al indledning og glemmer, at han
først burde give dem venlige ord, så de kunne blive gunstig stemte mod ham; han erkender ikke skylden, bekender
heller ikke synden, og langt mindre beder han om tilgivelse. Han er alt for stolt og hovmodig; derfor bliver også
synden så meget sværere. Og Jakobs sønner, som var heftig fortørnede over denne store skam og skændsel, bliver
ikke forsonede, men forbitres stedse mere. For han beholder Dina i sit hus og siger blot: giv min søn hende til hustru, da han dog allerførst skulle have bedt om tilgivelse
for sin søn og sagt: kære venner og brødre, tilgiv os denne
svære synd, hvormed min søn har fortørnet jer. Jeg vil
tugte min søn Sikem, vil kaste ham i fængsel og lægge
ham i bolt og jern, så han kan lære herefter at omgås ærbart
og fredelig med vore gæster. Hamor gør intet sådant, men
det ser ud, som om han endnu vil forsvare denne gerning,
og sådan gør han sig delagtig i hele synden og fører derved
en gruelig straf over sig.
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Derfor skal man lære, at forældre ikke må være alt for
milde mod sine børn, men skal holde dem i tøjler, ligesom
de selv er blevet holdte i tugt og tvang af sine fædre og
stamfædre. For denne Hamor glemmer ganske og aldeles
al ærbarhed og sin skyldige pligt, og ret som om alt var
godt og vel gjort, beder han om pigen, at de vil give hans
søn hende til hustru, og mener, at dermed skal den store
synd, at han havde røvet og krænket hende, være gjort god
igen, når blot den krænkede pige blev givet hans søn til
hustru. Gør svogerskab med os, siger han. På hebraisk står
der hithchattenu, det er, bliv vore svogre, lad jeres sønner
blive brudgomme hos os og vore døtre brude hos jer. Ordet
chathan betyder ligefrem en brudgom eller svoger; deraf
dannes et verbum i den konjugation, som kaldes hithpahel,
som om man på latin ville sige sponsificate; slut venskab
og svogerskab med os; sådan vil vi forene os med hinanden og blive ét folk. Men hvor bliver der af syndserkendelsen? Han tænker: min søn har intet ondt gjort; er det en
synd, at man begærer en pige til ægte? Nej, det er meget
mere en skøn, priselig dyd.
Og han siger fremdeles: landet skal være åbent for jeres åsyn; bo og handl deri osv. Mener han dette alvorlig,
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så giver han dem løfter nok. Og jeg vil gerne tro, at det var
hans alvorlige mening; for han forstår vel, at hans søn har
begået en stor skændsel. Men af særligt hovmod vil han
ikke lade det gøre sig ondt, vil ikke ydmyge sig.
Sådan plejer de stolte hyklere at bære sig ad: før ville
de lide skade på alt, hvad de ejer og har, end at de skulle
erkende sin synd. For de mener, at der ikke kan overgå
dem nogen større skam, end om de skulle bekende sine fejl
og vildfarelser. Men nu er det i virkeligheden en ære, at
erkende sin synd; men hvis man vil forsvare, nægte og udsmykke den, da er det forfærdeligt og ugudeligt. Denne
Hamor tilbyder disse folk hele sit land, ægteskab mellem
sin søn og Dina og alt godt; men imidlertid tier han stille
om synden og skjuler den.
v11. 12. Sikem sagde til hendes far og hendes brødre: »Måtte
jeg vinde jeres velvilje! Alt, hvad I kræver, vil jeg give jer. I kan
forlange en stor brudekøbssum og gave af mig. Jeg vil give jer,
hvad I kræver, hvis I bare vil lade mig få pigen til kone.«

Sikem, Hamors søn, tilbyder sig også at give dem morgengave og anden skænk, når de kun giver ham pigen til hustru. Men synden bekender han ikke, omtaler den heller
slet ikke. Som Sirak siger i 17, 27: Kan nogen i dødsriget
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lovprise den Højeste som de, der lever og priser ham?
Men nu skulle de først og fremmest have forsonet sig med
Gud, dernæst med hendes fader og hans sønner; ellers
kunne ikke hjerterne blive fast forenede, hverken i pagtsslutninger eller i ægtestanden, medmindre man først forsoner sig med Gud ved ydmyg syndserkendelse, og også
søger forlig med mennesker ved at bede dem om tilgivelse.
For hvis man endnu forsvarer synden eller i al fald lægger
skjul på den, bliver hjerterne derved ikke forenede, men
fjernes stedse mere fra hinanden og forbitres, og for Gud
bliver også altid en synd sværere ved ubodfærdighed, selv
om den ellers er ringe.
Derfor mener Hamor og hans søn Sikem det ikke alvorlig med sin forsoning med disse folk, men det er lutter
hykleri og forstillelse, og derved bliver Sikems synd
stedse større. For ubodfærdighed er døden og Djævelen
selv; den gør endog en ringe synd stor og svær. Derimod
bliver store, gruelige synder forladt og borttaget, når der
kommer en ret, sand bodfærdighed dertil. Sådan føler jo
også enhver medynk, når der er sket et mord af vanvare,
og tilgiver gerne gerningsmanden denne synd, hvis han
bekender den og lader den gøre sig ondt og beklager sig
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over, at han er blevet bedraget og overvundet ved Djævelens list. Men vil man endnu undskylde og forsvare gerningen, sådan som de rå adelsmænd, der mener, at de efter
sit hoved kan larme og rase mod de stakkels bønder, øve
vold mod dem og slå dem ihjel, da hader både Gud og
mennesker sådant grumt tyranni, og de finder intetsteds
rum til tilgivelse for sådan vold. Sådan handler her også
den stolte og ugudelige Hamor tilligemed sin søn, der
hverken bryder sig om Gud eller mennesker. Sådan er de
store ord og løfter lutter digt, og han ville måske ikke have
holdt dem, hvis pigen var blevet givet ham til hustru.
v13-17. Jakobs sønner gav Sikem og hans far Hamor et listigt
svar, fordi han havde skændet deres søster Dina. De sagde til
dem: »Det kan vi ikke gøre! Vi kan ikke give vores søster til en
uomskåret mand, for det anser vi for en skændsel. Vi kan kun
gå ind på jeres forslag, hvis I bliver som vi og lader alle af
mandkøn hos jer omskære. Så vil vi give jer vores døtre, og vi
kan gifte os med jeres døtre og blive boende hos jer, så vi bliver
ét folk. Men hvis I ikke retter jer efter os og lader jer omskære,
tager vi vores søster og går vores vej.«

Hidtil har vi hørt, hvordan Sikem og hans fader Hamor
ydmygede sig på skrømt, men ikke af hjertet, hvilken ydmygelse hans kærlighed til pigen tilvejebragte, så han lovede at give, hvad de blot krævede, for at de skulle give
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ham pigen til hustru. Men kærligheden er det, som lover
sådant, og i sin rus erkender han slet ikke sin synd, og sådan komme fader og søn slet ikke frem med noget, hvormed de kunne gøre bod for synden og få nåde. Sådan bliver denne synd, som i sig selv er gruelig, stedse større ved
ubodfærdigheden, idet han ikke bekender den og ikke gør
den god igen; for han beholder ikke desto mindre pigen,
som han havde taget voldelig imod ret og rimelighed og
krænket, og som er en sådan mands datter, der er en patriark, en Guds profet og præst. Disse omstændigheder gør
synden såre stor, og hvis sagen blev bragt for den verdslige
domstol, skulle man først ret se, hvor gruelig denne gerning var. Men vi vil handle derom efter Skriften, vil ikke
gøre mange forvirrede spørgsmål derom, sådan som juristerne nu til dags forvirrer alle love, så man ikke kan finde
hverken ud eller ind deri. Når en jomfru bortføres med
vold, da er det i sig selv for alle retter, både guddommelige
og menneskelige, en sådan synd, hvorfor man fortjener
dødsstraf. Sådan blev Troja ødelagt, fordi Helena var blevet bortført, og til alle tider er denne synd blevet gruelig
straffet.
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Men her opstår nu et større og vanskeligere spørgsmål,
nemlig om Jakobs sønner handlede rigtig i at svare sådan
svigagtig, uden sin fader Jakobs vidende, der tier stille dertil. Om Hamor og Sikem er der ingen tvivl, at jo de er uretfærdige, al den stund de ikke erkender sin synd, ikke gør
bod, heller ikke siger, at de har syndet; desuden gør de heller ikke synden god igen. Sådan sættes nu den ene synd
mod den anden: vold mod vold, skændsel mod skændsel,
dertil også grund mod grund, og ingen af parterne gør,
hvad ret og rimeligt er.
Angående mordet på sikemitterne stemmer juristernes
og Den Hellige Skrifts mening overens. Mig hører hævnen
til, jeg vil betale, siger Guds ord i Hebr 10, 30. Ligeledes:
hvad der er ret, skal du også udføre med ret. For ingen må
anmasse sig den magt, selv at være dommer og ville
hævne sig, når der er sket ham uret af andre. De tyske har
et ordsprog, der siger: den, som slår igen, har uret. Men
mange har dog gjort sig såre stor umage for at forklare
dette spørgsmål. Lyra og Burgensis strider hårdt med hinanden om, hvem der har ret. Siden revser Jakob selv denne
gerning af sine sønner, idet han siger: I styrter mig i ulykke
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ved at lægge mig for had hos landets indbyggere, kana'anæerne og perizzitterne. Der synes han at dadle det mord,
som hans sønner havde begået. Og i kap. 49, da han vil
velsigne Simeon og Levi, glemmer han ikke denne gerning, men siger i v. 5-6: Simeon og Levi er brødre, deres
knive er voldsredskaber. Jeg vil ikke møde op i deres råd,
ikke deltage i deres forsamling; for i deres vrede dræbte
de mænd, i deres selvrådighed skamskar de okser. Der
mente han, efter alle læreres udlægning, dette mord, som
var begået i Sikem, og derfor fordømmer og forbander han
dem, før han dør, uagtet de havde en retfærdig årsag til
dette mord.
Og på den anden side, da han skal velsigne Josef, siger
han i 1 Mos 48, 22: Jeg giver dig frem for dine brødre den
bjergryg, jeg tog fra amoritterne med mit sværd og min
bue. Han siger, at han tog det med sværdet, og giver Josef
det som en velsignelse, som et rettelig erhvervet gods,
hvilket også omtales i Joh 4, 5, hvor der står: nær ved det
stykke land, som Jakob gav Josef, sin søn. Men nu siger
Moses på dette sted, at Jakobs sønner svarede svigagtigt,
og sidenhen får de for denne gernings skyld forbandelsen,
og dog får Josef besiddelsen af dette land som en lovlig
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erobring. Hvordan kan vi nu få dette til at stemme
overens?
Vi vil tage svaret af teksten og Moses ord, og vil følge
disse ord, så vidt muligt er, til dette spørgsmål forklaring.
Moses siger, at de svarede svigagtig på Hamors bøn, der
dog tilsyneladende var rimelig nok. Det vil sige: de forstillede sig, de løj både i ord og gerning, og dette er ikke en
løgn for spøg eller til gavn, men en skadeløgn, som voldte
sikemitterne skade og undergang. Det er sandelig en dødssynd, og kan ikke forstås på anden måde. Derfor siger Moses ikke forgæves, at de svarede svigagtigt, det er, de
mente det ikke oprigtig, som de sagde med ord, men mente
det modsatte. De anstillede sig, som om de ville holde sig
til dem og lade dem blive uskadte og ukrænkede, og dog
havde de i sinde at dræbe dem, som gerningen selv udviser.
Og teksten siger fremdeles: de talte med dem, fordi
han havde skændet Dina, deres søster; det er: de tvistede
og kivedes derom og sagde: du har bortført og krænket
datteren af en præst og hellig profet, som Gud har sat i
dette land til kirkens lærer og fader. De fremhævede denne
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vold, som var begået imod deres søster, med alle omstændigheder, som de blot kunne. For det er en anden og langt
større synd at skænde en kongedatter end en bondedatter.
Og Simeon og Levi var sønner af en profet, og havde forjættelsen om dette land; derfor havde de af faderens prædikener fattet sikkert håb om, at de skulle blive herrer og
præster i det forjættede land. For uden tvivl har vel Jakob
med stor flid lært om denne forjættelse og udbredt den
blandt sine efterkommere, og har tilligemed forjættelserne
også lært dem Guds bud, hvordan folk gudelig skulle beskikke sit liv og sine skikke. Sådan lærdom og dette håb
øste sønnerne af faderens prædiken og lære, og sluttede
deraf sådan: vi er herrer i dette land; om vi end nu er fremmede, så tilhører dog forjættelsen om landet efter guddommelig ret os. Skulle vi nu da deri lide sådan stor vold og
uret af jer, at enhver taler derom, da I dog nu besidder et
fremmed land? Dette har de vel pralet af med stor trods og
stolthed efter faderens forjættelser. Vi er herrerne, sagde
de vel; som vi sidenhen skal hører, hvor trodsig de svarer
sin fader, da han revser dem for dette mord: mon han
skulle handle med vor søster som med en skøge? Og sådan
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hovmodighed var der stedse hos det jødiske folk: vi er
Guds folk, vi er det kongelige præstedom osv.
Sådan talte nu disse brødre med stor stolthed om sin
søster, der var blevet krænket og skændet, skønt hun var
en sådan mænds datter, og som i henseende til slægt, skønhed og gudsfrygt overgik alle andre jomfruer i det samme
land. For så stor og svær gjorde de denne synd, som er
meget forskellig fra en almindelig misgerning, fordi den
angår en sådan særdeles person, og der er forskel mellem
den og andre personer. For denne pige er ikke datter af en
simpel bonde eller borger, men af den højeste profet i landet, og ikke blot en enkelt person blev krænket, men hele
profetembedet blev derved forhånet. Den, der tør bortføre
en sådan stor patriarks datter og med vold skænde hende,
og dertil endnu beholde hende hos sig mod hans vilje,
hvad skulle han ikke turde gøre mod andre? Og hvad andet
må man nu vente af dem, end at de snart herefter også berøver os livet og alt, hvad vi ejer og har, med vold? Siden
vi da nu har forjættelsen om, at vi skal være herrer i dette
land, velan, så vil vi også gøre noget.
Men hvorfor angriber de sikemitterne så lumskelig og
ikke åbenlyst? For skønt de synes at kunne undskyldes
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med den grund, at man har lov til at bedrage fjenden, efter
det almindelige ordsprog: Hvem vil vel spørge efter, om
fjenden har brugt list eller åbenlys magt? Så er det dog
igen ikke ret, at de i sin venlige samtale med sikemitterne
bruger sådan list, fordi de dengang endnu ikke havde erklæret dem for sine fjender. Derfor holder jeg dem ikke
for uskyldige, ligesom også deres fader selv fordømmer
dem. Og dog alligevel er det såre forunderligt, at Jakob
beholder landet. For han indtog det, efter at borgerne var
dræbt, og havde græsgangen for sin hjord der, når han boede hos sin fader Isak i Hebron. Og sidenhen siger han
selv, at han ikke købte det for sine penge, men tog det med
sit sværd og med sin bue. Dette giver nu juristerne anledning til mange spørgsmål og vidtløftige tvistemål.
Men Moses giver selv at forstå, at Jakobs sønner ikke
handlede ret i at tale svigagtig med Hamor og Sikem og
bedrage dem til sikemitternes skade og undergang. For
skønt straffen synes at passe ganske godt til synden, så må
man dog skelne mellem den strenge ret og den måde,
hvorpå man udøver retten, ligeledes mellem synden og
den straf, som pålægges en for syndens skyld. For der står
skrevet: hævnen hører mig til, jeg vil betale, 5 Mos 32, 35
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og Rom 12, 19.; ligeledes: hvad ret er, skal du med ret udføre. Det er ikke uretfærdigt, at Sikem straffes, ligesom
heller ikke trojanerne med urette blev hærgede og ødelagte, fordi de havde bortført Helena; men det véd man
endnu ikke, om de også satte sin ret igennem med ret og
sømmelig orden. For der mangler en dommer, og de gengælder simpelthen ondt med ondt og hævner den ene vold
med den anden, stykke mod stykke.
Men først taler de oprigtig, og tydelig nok, idet de siger: vi kan ikke gøre denne gerning, at give vor søster en
mand, som har forhud. Deraf kan man vel se, at de ikke
plejede at lade sine døtre gifte sig med andre end omskårne. Men denne sandhed bruger de til list og benytter
sig af dette skin, så de kan få anledning til at angribe og
overfalde dem. Derfor siger de fremdeles: dog vil vi være
jer til vilje i dette, hvis I vil blive som vi, osv. Det er begyndelsen til listen, hvormed de synder, og det er det også,
som deres fader revser og fordømmer hos dem. Det havde
været ret og slet, om de havde sagt sådan: udlever os atter
vor søster, eller vi ville fratage jer hende med magt; for vi
tør ikke give hende til en uomskåren mand. Men dette er
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en list, at de siger: hvis I lader alt mandkøn hos jer omskære, vil vi give jer vore døtre osv.
Og det er underligt, at Jakobs sønner havde mod til at
kræve dette, eller at de i sit hjerte kunne foresætte sig
denne gruelige hævn. For betragt deres alder! Jakob er
hundrede og otte år gammel, Ruben er henved nitten år
gammel og er den ældste. Simeon er et år yngre og sådan
nedover; de er unge knægte. Disse grønskollinger tager sig
på at øve sådan vold imod en hel by, uagtet de var ganske
uerfarne i krig og andre ting. Det er sandelig en forunderlig dristighed. Dog var menneskers natur på den tid noget
stærkere end nu, så en yngling på fjorten år var dygtig til
ægteskab. Nu til dags er en gut på atten år endnu ingenlunde dygtig dertil, endsige at han da skulle kunne tåle krigens møje og arbejde.
Hvorfor er de da så stolte? Svar: den vold, som var
blevet øvet mod deres søster, var såre stor, og dertil kom,
at de højt forlod sig på, at de havde en sådan fader, hvem
den forjættelse var givet, at han skulle arve landet. Dog
turde de ikke påtage sig denne store, gruelige gerning
alene, men de havde til hjælp tjenerne og hyrderne og må-
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ske også nogle af naboerne, som de havde opmuntret dertil. Og det er vel troligt, at Jakob i sit hus havde hundrede
mand; for til så mange hjorder må man have mange hyrder; disse var deres venner og hjælpere. Men nu kunne
hundrede rustede og behjertete mænd (som der siges om
disse, at de kom i byen trygt og overfaldt folk) let slå sekshundrede andre mænd, især når Gud for syndens skyld ser
gennem fingre med sådant spil, fordi han på denne måde
vil straffe synden.
Men da de nu mener, at de ikke er stærke nok til at få
bugt med sikemitterne, bruger de list og kræver af dem, at
de skal omskære alt mandkøn hos sig, så de skal blive så
svage, at de ikke kan ruste sig til at gøre dem modstand.
Det er en lumsk og svigagtig opførsel. For skønt det påskud, som de anfører, er hæderligt nok at se til, så er det
dog overflødigt og unødvendigt. For siden måtte de dog
give sine døtre til uomskårne mænd.
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v18-19. Det svar var Hamor og hans søn Sikem godt tilfreds
med, og den unge mand tøvede ikke med at gøre, hvad de havde
sagt, for han holdt meget af Jakobs datter, og han var den mest
ansete i sin fars hus.

Da ynglingen har så stor lyst og kærlighed til pigen, går
han med stor begærlighed ind på betingelsen, og bliver sådan med list narret til at antage omskærelsen; ja, fader og
søn indvikler hele folket i den samme synd og fare. For
havde Sikem og Hamor dengang været forstandige folk,
så havde de vægret sig for at gå ind på en sådan hård og
tung betingelse, også af den grund, at det ikke ville være
til gavn for deres statssamfund, at deres forfædres og fødelands religion og skikke sådan skulle forandres. De
skulle have sagt: vi vil hellere udlevere jer jeres søster, bekende synden og bede om tilgivelse. På denne måde havde
de ikke bragt sig og hele folket i sådan stor fare.
Men sådan plejer det at gå, når en by eller et land skal
straffes for syndens skyld, at da først både regenter og undersåtter bliver til dårer, så de alle til hobe synder og derfor
også samtlige straffes, som alle folkeslags historie bevidner. Da sådan Israels og Judas rige skulle ødelægges ved
kongen af Babel, blev profeterne dræbte i Jerusalem og
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flere andre steder, uskyldigt blod blev udgydt, og hele landet fyldtes med gerrighed, mord, synd og alle slags afsindighed. Ligeledes da Jerusalems og hele det jødiske folks
sidste ødelæggelse var for hånden, da måtte først Guds søn
korsfæstes. Sådan også nu i vore dage, da de tyrkiske hære
skulle hærge Tyskland: først må alt fyldes med åger, med
troløshed, ondskab, forræderi og forfølgelse, så sådan
amonitternes synd kan fuldkommes, som Skriften siger (1
Mos 15, 16.). Kort sagt, vi må bære os sådan ad, at vore
synder bliver modne.
Sådan også i dette eksempel: tiden var nu kommet, at
borgerne skulle straffes for mange slags synders skyld;
derfor indvikles hele folket med sin herre i samme dårskab, synd og gruelig straf. Som den hedenske digter siger:
fyrsternes dårskab må landet svie for. Sådan blev også Israels folk plaget for Davids synds skyld, da han talte folket. Og fyrsternes dårskab bevirker også, at vi må straffes,
som vi for længst har fortjent, idet fyrsterne er gale og dårlige og lader muslimerne komme ind i landet. Og for at
både undersåtter og herrer kan blive straffede, må de ophobe sine synder ved en eller anden dårskab og stedse begå
flere og flere, sådan som i denne fortælling Sikem er den
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første, som går ind på det tåbelige råd og begynder dermed; for han selv lader sig omskære og overtaler hele folket til at gøre det samme.
v20-22. Så gik Hamor og hans søn Sikem til porten i deres by
og sagde til byens mænd: »Disse mænd er os venligt stemt. Lad
dem blive her i landet og drage frit omkring. Der er jo plads
nok til dem i landet. Vi kan gifte os med deres døtre og give
dem vores døtre. De vil gå ind på vores forslag om at blive boende hos os, så vi bliver ét folk, men kun hvis alle af mandkøn
hos os lader sig omskære, ligesom de selv er omskårne.

Ej hvilken veltalende person! Men han nævner intet om at
udlevere pigen, forsone sig med faderen og formilde hans
sorg; han vedbliver fremdeles med at foragte Gud og mennesker; derfor kom også vreden over dem. Men det tåbelige folk føres tillige ind i samme vildfarelse, idet de bifalde og samtykke i, at Sikem havde bortført og skændet
pigen. Det udretter en gal og tåbelig fyrste på grund af folkets synder, der straffes med kongernes dårskab, som al
historie og alle digteres skrifter udvise. For dette er verdens gang fra begyndelsen til enden.
Sådan også nu til dags, da så mange synder gå i svang
blandt folk og forblive ustraffet, nemlig sikkerhed og foragt for Gud og mennesker, vil det til sidst ske, at ved en
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eller anden fyrstes dårskab straf og ulykke kommer over
os, hvoraf vi vil blive sådan overfaldet, at vi ganske går til
grunde derved; da folket farer så ilde afsted, vil en fyrste
begå en dårskab og fremkalde en ulykke, hvorved vi alle
sammen må følge efter. Og siden vi slet ikke vil høre eller
bedre os ved Guds ord og trusler, vil straffen til sidst måtte
komme.
Det er en gruelig synd at Hamor og Sikem fortier synden og ikke erkender den, ja, i stor tryghed foragter den
fromme, hellige Jakob. ”hvad Jakob? Hvad Jakobs datter?” og han, der ikke forfærdes ved en sådan stor synd og
ikke lader sig bevæge hverken ved Guds dom eller menneskers omdømme, han vil sandelig gerne tragte faderen
efter livet, ligesom han forhen hemmelig havde efterstræbt
datteren og berøvet hende hendes ære.
På sådan tryghed følger blindhed og dårskab, så de
ikke agter eller forstår den hemmelige list eller fare, som
stikker derunder. Sikem er ganske afsindig af lyst og kærlighed til pigen; faderen og hele folket ser gennem fingre
med ham, og ingen tænker på at gøre synden god igen. De
er gale og afsindige; ingen oplukker øjne eller øren, så dog
én havde sagt: nu, nu, lad os fare med lempe, lad os give
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dem pigen tilbage, lad os formilde hendes faders og brødres vrede! Sådan var der nogle hos trojanerne, som gav det
råd, at man atter skulle udlevere Helena og skåne fædrelandet, som dog ikke burde sættes i fare for ét menneskes
sanselige lysts skyld; men de øvrige satte sig derimod og
fulgte sin lyst og afsindighed; derfor fulgte fordærvelsen
og ødelæggelsen derpå. Sådan følger folket også i dette
eksempel sin herre, og derfor må de også tilsammen bære
den straf, at de omkommer alle til hobe, og det overgår
dem med rette.
v23. Deres hjorde, deres ejendom og alt deres kvæg bliver jo
vores. Lad os bare gå ind på deres forslag, så de bliver boende
hos os.«

Det er dog for galt. Lyra og Burgensis tvister om, enten
Sikem og Hamor handlede lumskelig eller ikke? For de
synes at handle svigagtig eller i al fald at bedrage sine
medborgere. For det stod ikke i aftalen, at de skulle have
del i alt, som Jakobs sønner havde, så de havde det sammen. Mente de nu dette alvorlig, så er det et åbenlyst bedrageri og en ondskab, idet de ikke alene ikke erkender
den synd, at de med magt havde taget og skændet Jakobs
datter, men endnu dertil tænke på at overfalde Jakob og
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fratage ham alt, hvad han ejer og har. Sådan forøges sandelig synden og bliver stedse større.
Men hvis de nu blot driver en leg med disse skønne
ord og ikke mener det alvorlig, da ville de bedrage folket
for desto lettere at få det overtalt ved håbet om, at de skulle
få Jakobs kvæg og gods. Dog synes det virkelig at have
været deres mening, at de ville øve vold mod sine naboer
og undertrykke dem. For hvortil skal det, at de siger: deres
kvæg og deres gods, bliver de ikke vore? Hvis de alene
tænker på at slutte forbund med dem og udgøre ét folk, og
ikke havde tænkt på at bemægtige sig deres gods? Sådan
handler de bedragerisk, enten derved, at de vil bedrage Jakobs sønner, eller derved, at de lyver for sine borgere.
Og måske var dette Jakobs sønners tanke og frygt, at
de mente: har de turdet røve og skænde datteren, som
endnu ikke er voksen, hvad skulle de da ikke gøre mod os
og vor fader? For sådan slutter fornuften: Den, der tør gøre
det større, tør vel også gøre det mindre. Det er jo en mindre
sag at berøve en hans ejendom og gøre ham til træl, end
med vold at bortføre en pige. Og det lader til, at de ovenfor
talte skarpt og tvistede med dem herom. Men dette fortier
de æsler Hamor og Sikem (Hamor betyder nemlig et æsel)
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og snyder folket og lover dem, at de skal blive herrer, ikke
alene over denne pige, men også over hendes brødre og alt
deres gods.
Sådan bliver nu synden stedse større og drager straks
en anden synd efter sig, når den ikke udslettes ved bodfærdighed. Sådan går det en horkarl: når han holder fast ved
sin onde begærligheds lyst og utugt, og han møder en, som
han er bange kunne forhindre eller forråde ham, kan han
ikke holde hænderne stille, men vil forsøge at dræbe ham,
så han frit kan få sin lyst stillet. Og man har et herligt ord
af Gregor, der lyder sådan: når Djævelen først har fået hovedet ind i et hul, får han snart halen og hele kroppen efter.
v24. Alle byens mænd var enige med Hamor og hans søn Sikem,
og alle af mandkøn i byen lod sig omskære.

Her må folket svie for kongens dårskab, som man siger i
ordsproget. For de skulle heller have sagt sådan: denne
vold var alt for gruelig; man skulle hellere atter udlevere
pigen til hendes fader og beholde fædrenes religion og
gamle skikke; man kunne vel udfinde en bedre måde at
gøre denne synd god på. Vi vil ikke begære deres gods; for
der vil aldrig blive nogen ret enighed blandt os, hvis vi
hemmelig vil eftertragte deres ejendom. Men de er alle
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døve, stumme og blinde og falder i Djævelens garn og dødens snarer; for de lader sig omskære, alle som gik ud af
byens port, det er alle byens indbyggere. For det er en særlig talemande hos hebræerne, når de siger at gå ind og ud
af byens port, hvilket betyder at være en indbygger af
byen, så man går ud og ind i den.
Og sådan adlyder de stakkels borgere den tåbelige
herre, der drager hele folket med sig ind i sin ubodfærdighed, så de alle blive skyldige i denne synd. For både gerningsmanden og den, som samtykker i gerningen, blive
straffede, som Paulus siger i Rom 1, 32: endog de kendte
Guds retfærdige dom – at de, som gør sådanne ting, er
skyldige at dø – ikke alene gør de det, men har endog velbehag i dem, som gør det; tyve og hælere får samme straf.
Fyrsterne driver på dårskaber, synder mod Gud og mennesker og bekymrer sig ikke om synden, er ganske trygge,
som om de havde handlet vel, tror ikke, at de bedrages,
men tænker meget mere, at de har forfordelt de fremmede
og gæsterne; derfor følger nu en gruelig straf.
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v. 25-26. Da de to dage efter lå med feber, greb Jakobs to sønner Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sit sværd og trængte
uhindret ind i byen og slog alle mænd ihjel. Hamor og hans søn
Sikem dræbte de med sværd, og så hentede de Dina i Sikems
hus og drog bort.

Det er et stort under, hvorfra disse ynglinge fik sådan dristighed, eller hvor de kunne have lært at bruge sværd og
bue mod fjenden, da de dog kun var fårehyrder og bønder.
Om den tredje dag kommer jøderne frem med alle slags
unyttig snak; men erfaringen lærer i alle slags sygdomme,
at smerterne er allerstærkest på den tredje dag. Sådan er
det også med kvinderne; de føler på den tredje dag den
største svaghed og smerte efter fødslen og naturens arbejde derunder.
Sådan er det også, når menneskets natur arbejder og
anstrenger sig for at få en nyresten ud, da føler man ikke
svagheden, så længe man anstrenger sig dermed; men når
stenen er kommet ud, er alle lemmer og hele legemet matte
og trætte. Om det nu også går sådan til med omskærelsen,
derom må man spørge jøderne. Men fordi Skriften vidner
det, så behøver vi ikke at tvivle på, at det jo også i virkeligheden er sådan.
Denne lejlighed benytter nu Simeon og Levi, da sikemitterne lå til sengs og ingen af dem var rustet til strid,
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men alle sammen tiltrængte ro og pleje; da angriber de
disse stakkels værgeløse og svage folk. Og de to ynglinge
Simeon og Levi var ikke alene, men havde hyrder, tjenere
og nogle naboer med sig. Moses siger, de kom i byen trygt
og med stor dristighed, ikke alene på grund af denne gode
anledning til at overfalde og dræbe folkene værgeløse,
men også fordi de forlod sig på sin ære og herlighed, at de
var sønner af en patriark og herrer over alverden. De kæmpede heller ikke blot for at få sin søster tilbage, men de
angreb disse folk som forjættelsens og Guds folks fjender.
De slog alt mandkøn ihjel. Ikke alene landsherren Hamor og hans søn blev dræbt, men alle mandspersoner;
endog de spæde børn, som lå i vuggen og skreg, blev slået
ihjel. Det er dog alt for grumt og voldeligt. Men sådan går
det til blandt mennesker, når den ene fjende larmer og raser mod den anden. Den samme grusomhed ser vi hos
muslimerne, der ynkelig dræber eller bortslæber både
mand og kvinde, når han fanger dem. Og det er en lønlig
vrede og dom af Gud, at han skikker det sådan, at alle disse
Sikems indbyggere myrdes. Måske havde Jakobs sønner
lært dette af sine forfædre, der sådan plejede at dræbe alle
indbyggere i de steder, som de erobrede. I 4 Mos 31, 17-

1348

18 får Josva befaling til at dræbe alle mænd og kvinder af
midjanitterne og kun skåne jomfruerne. Ligeledes befales
det også Saul at dræbe og udrydde hele amalekitternes
folk, store og små, unge og gamle. Og man siger, at dette
endnu den dag i dag skal være skik og brug hos perserne.
Sådan straffes nu de stakkels borgere ynkelig for sin
konges dårskab og synd; når fyrsten synder, må folket svie
derfor. Men dog havde også folket selv fortjent denne
straf, fordi de havde gjort sig delagtige i fremmede synder,
og med sin egen tryghed og ondskab førte de denne straf
og ødelæggelse over sig.
Sådan lærer og irettesætter vi nu til dags vore medborgere, så de dog skulle høre og modtage Guds ord med taknemligt hjerte og høre op med at opvække Guds vrede ved
sine bedragerier, sit røveri og sin åger. Men det er hverken
mål eller måde med den gerrighed, det røveri og bedrageri,
som uafladelig drives i hele menneskers liv. Derfor udretter vi intet med vor lære og irettesættelse, men synderne
ophobes stedse mere og tage voldsomt overhånd uden nogen straf. Når der så kommer en fyrste og besætter byen
med krigsfolk, og disse da gruelig larmer og raser mod
dem, som de rimelig skulle beskytte og forsvare, da råber
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vi, at der overgår os uret, når vi sådan undertrykkes, og
klager heftig over fyrsternes tyranni. Men det skulle man
have betænkt længe i forvejen og hørt på Gud Herren, der
har ladet dette forudforkynde for folk og med sit ord formanet dem til bod. Sådan var på denne tid sikemitternes
syndemål fuldt. Derfor kom straffen over dem ved deres
fyrsters dårskab, som også de blev indviklede i, idet de
blev delagtige i hines synd, nemlig pigens rov og krænkelse, så de måtte omkomme sammen med dem.
Og fordi vi nu til dags ikke kender nogen grænse for
vor åger, tyveri og alle slags andre synder, ikke hører Guds
ord, heller ikke bryder os om vor egen samvittigheds vidnesbyrd, der sætter sig imod vor onde lyst og begærlighed,
så vil vi heller ikke forblive ustraffede, men må bære straffen efter Guds retfærdige dom; da vil det blive for sent, og
vi vil forgæves klage over, at vi besværes og undertrykkes
urimeligt.
Men på den anden side synder også Simeon og Levi.
For skønt sikemitterne med rette lide denne straf, og brødrene havde en retfærdig sag, og det rimelig gør dem ondt,
at deres søster Dina sådan var blevet bortført og skændet,
så gøre de dog alligevel uret, fordi deres fader ikke ville
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det og ikke samtykkede i dette mord, men de gøre det i sin
egen dumdristighed, uden sin faders befaling.
v27-29. Jakobs sønner kastede sig over de dræbte og plyndrede
byen, som havde skændet deres søster. De tog får, køer og æsler, alt hvad der var i byen og på marken. Alle deres rigdomme,
alle kvinder og børn førte de bort, og de plyndrede husene for
alt, hvad der var.

Efter at indbyggerne er blevet dræbt, plyndres nu også
byen, kvinder og børn tages til fange og alt godset røves;
og alt dette sker uden faderens vidende og mod hans vilje.
For havde han vidst det, så ville han uden tvivl have forbudt dem det. Men det er min tro, at også Jakobs andre
sønner var med i plyndringen, især de, som var fødte af
Lea; Juda og Josef var ikke med, og nogle af dem var
endnu smågutter. Men de ældste tog tjenerne og hyrderne
i nærheden med sig og plyndrede byen. Simeon og Levi
var anførerne, derfor siger deres fader om dem i sin sidste
velsignelse 1 Mos 49, 5: deres sværd er volds våben, og
fordømmer dem som mordere og truer med, at han vil adsprede dem i Israel, hvilket sidenhen også skete. Levi blev
berøvet sin arvedel, i stedet derfor fik han præstedømmet
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og tiggerstaven; for levitterne levede ikke af sine indtægter, men af offer og tiende. Simeon blev også plaget med
bestandig fattigdom. Sådan blev denne synd straffet hårdt
nok på dem gennem alle følgende slægter.
Jøderne gør denne misgerning så ringe, som de blot
kan, og véd ikke at holde nogen måde med sin ros over sit
folk; de er meget lemfældige mod dem; sig selv tillægger
de ros for retfærdighed, hedningerne derimod frakender de
al ros; de smigrer sådan for sig selv, at de endog udlægger
teksten i 1 Mos 49, 5, hvor Jakob siger: Simeons og Levis
sværd er volds våben, sådan, at Josef skal have forbandet
disse to brødre, fordi de havde solgt ham til Egypten. Dette
gør de for derved at tildække sit folks skam og skændsel
og prise det som helligt og retfærdigt. Ja, Burgensis fortæller endog, at jøderne skulle have gjort den lov, at det
var tilladeligt, ja rigtigt og Gud velbehageligt at ombringe
og dræbe en hedning, på hvad måde en jøde så end gjorde
det. Så aldeles fulde er de af stolthed og had til os, som om
de var afsindige. Josefus, der ellers var en fortræffelig
mand, lyver dog også ofte mod Den Hellige Skrift i sin
historie, fordi han nemlig er så partisk mod sit folk, sådan
når han gør Saul til sådan en stor herre og hellig mand.
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Men Jakobs sønner synes dog nogenlunde at kunne
undskyldes, fordi Gud tier stille til deres gerning og ved
dette eksempel afskrækkede hedningernes byer fra at forfølge Jakob. Sådan siger også Jakob blot dette, at de havde
ødelagt ham, idet de gjorde ham forhadt for dette lands
indbyggere; men sidenhen, da han skulle dø, forbander
han dem; sådan viser han derved åbenbart, at de havde
gjort uret.
Først efter at gerningen var begået, begynder man at
tviste om det også var ret gjort, som man plejer at sige i
ordsproget: tilladelsen kom bagefter. Sådan har det også
hos nogle folk været skik og brug, at de først have hængt
tyven i galgen og sidenhen undersøgt sagen. Ligeledes siger juristerne, at der sker meget, som ikke sker med ret, og
hvis det ikke var sådan, var juristernes virksomhed unødig.
For før gerningen behøver man ikke deres virksomhed eller kunst, men efter gerningen spørger man først, om det,
som er sket, er ret eller uret. Da må juristerne til for at give
råd, hvormed man kan forsvare sin ret. Sådan spørges her,
om Jakobs sønner kunne undskyldes, da de jo ikke handlede efter tro og love, men med list, løgn og vold. Vi mener
ligefrem, at de syndede; for de søgte ingen kendelse om
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denne gerning, hvilken kendelse havde måttet søges omkring i de nærmeste byer. Sådan fordømmer også Jakob
dem, og Gud pålagde alle deres efterkommere en straf,
som var hård nok.
Men af dette spørgsmål opstår endnu et andet, langt
vanskeligere, nemlig hvorfor Jakob ikke befalede sine
sønner at give tilbage alt, hvad de havde plyndret, især sådant, som kunne gives tilbage, såsom de fangne kvinder
og jomfruer, tjenere, kvæg og andre ejendele fra byen. Ja,
hvad endnu mere er, Jakob gav sidenhen Josef dette sikemitternes land, og om Josef berettes der, at han blev begravet i dette land, for sådan endnu efter sin død at tiltræde
denne sin arv. Har de nu handlet uret, hvorfor udleverer de
da ikke igen, hvad de havde taget med magt? Herpå kunne
vi rettelig svare sådan, at de hellige kunne gøre meget og
mangt, hvorfor de ikke er at dadle, uden at dette dog havde
sømmet sig at gøre for andre. Desuden støder Guds dom
her sammen med menneskers uretfærdighed. Sikemitternes land og ejendele ligger herreløse, da deres ejermænd
var blevet dræbt for sin synds skyld; derfor giver Gud dem
med rette til dem, som forhen havde lidt uret og vold. Og
denne årsag havde Jakobs sønner efter Guds tilskikkelse,
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idet han ser gennem fingre dermed, at de bemægtige sig
sikemitternes ejendele og siden beholder dem. Sådan
kunne Israels børn ikke på egen hånd udplyndre egypterne; men egypterne blev udplyndrede, fordi de havde
fortjent denne straf, og desuden var Israels børn lønnen
skyldige for, at de havde tjent dem så mange år. Endelig
kom også Guds bud dertil, idet han ville straffe egypterne
og gengælde hebræerne deres tjeneste.
På denne måde var også Jakobs sønner og deres fader
blevet højlig forhånede og havde lidt stor vold og uret, idet
Dina med magt var blevet bortført og skændet; herved
blev amoritternes synd fuldkommen, hvorom der ovenfor
i kap. 15, 16, blev sagt: amoritternes ondskab er endnu
ikke fuldkommen. Hvad skal nu Jakob have til erstatning
for denne store skam? Derpå svarer Gud og siger så til
ham: tag dette rov til erstatning for den skændsel, som du
og dine børn har lidt. Sådan bliver Jakob på Guds befaling
herre over dette gods, og her tales ikke om hans ret til at
besidde det.
For sådan forholder Gud sig mod os, som vi plejer at
forholde os mod ham. Først gør vi, hvad der behager os,
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og først efter gerningen spørger vi om retten dertil og beder ham lade det tækkes sig, som vi har gjort. På samme
måde straffer han os, før han spørger om retten dertil, som
Sl 18, 27 siger: over for den falske forstiller du dig. Men
sidenhen lader han os klage og skrige over den vold og
uret, som vi lider af dem, der plager os efter Guds retfærdige dom. Hvorfor dræbes vi? Hvorfor berøves vi vort
gods? Svar: Gud har vel lov til at gøre det samme som vi
og vende ordenen om på samme måde; for vi lader også
gerningen gå foran retten.
Skønt nu Jakobs sønner handler uret, så straffer dog
Gud sikemitterne med rette, da han i forvejen havde formanet dem til ikke at handle mod retten og hans bud, ikke
drive horeri og ikke med magt rane og beholde en andens
datter. Men da de ikke følger denne formaning, straffes de.
Og Jakob, som vel forstår Guds dom og hævn, der går over
hans modstandere, som havde krænket ham, beholder med
Guds tilladelse byttet, dog ikke uden suk og gråd, som man
kan se af hans ord, hvori han anklager sine sønner og tiltaler dem hårdt.
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v. 30. Men Jakob sagde til Simeon og Levi: »I styrter mig i
ulykke ved at lægge mig for had hos landets indbyggere, kana'anæerne og perizzitterne. Vi er jo kun få. Samler de sig mod
mig, slår de mig, så både jeg og mit hus bliver udryddet.«

Af disse ord kan man se, hvad Jakob syntes om sine sønners gerning. Jøderne prøver på at tilhylle disse ord og
kommer frem med falske forklaringer deraf, sådan nemlig,
at ordene udtaler en frygt hos Jakob og ikke en daddel. Og
derfor kæmper de også hårdt for, at Jakob ikke skal have
fordømt sine sønner. Men sidenhen i kap. 49, 5, siger han
om Simeon og Levi, at deres sværd er volds våben, fordi
de havde tilføjet sikemitterne vold og uret, og forbander
dem og alle deres efterkommere. Derfor er det vist, at det
ikke blot er af frygt, han siger: I gjorde mig forhadt for
dette lands indbyggere, men at denne voldsgerning mishagede ham; for derfor kalder han dem mordere, røvere og
voldsmænd og taler hårdt om denne dåd som en dårskab,
der vil bringe dem i stor fare og skændsel. Det er, siger
han, en dobbelt dårskab: først er den urimelig mod sikemitterne, dernæst også farlig for mig selv.
Og dette er nu en ny anfægtelse. Først blev hans datter
krænket for ham, da han havde boet otte år i landet; derover følte han dyb smerte. Da han nu nogenlunde havde
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overvundet denne smerte og kummer og tænker på at
skaffe råd mod denne ulykke, da skaffer hans sønner ham
en anden, langt større spektakel og gør alt sit for at ødelægge sine forældre og hele familien. For sådan klagede
den gamle patriark: først har jeg mistet min datter; nu har
I bevirket, at også jeg er kommet i livsfare, og at I alle vil
blive udryddede med mig.
Sådan er dette en såre skarp daddel og anklage, og det
er ikke sådanne ord, som han talte blot af frygt eller skræk.
I har, mener han, ikke alene handlet voldelig mod andre,
men også tilføjet mig og mine hustruer skade, dertil hele
familien og alt, hvad vi ejer og har; ja, denne voldsgerning
vil også blive fordærvelig for jer selv. Hvad skal jeg nu
gøre? Her har jeg mine kære hustruer, jeres mødre, nemlig
Rakel og Lea; jeg har mit hustyende og menigheden I mit
hus; når nu byerne i nabolaget angriber os med forenede
kræfter som ophavsmændene til dette gruelige mord, hvordan skal da vi, som er en ringe hob, kunne modstå en sådan
stor mængde? I skulle ikke have hævnet jer sådan; det vil
blive os og vor ejendom til stor skade og undergang; de vil
dræbe mig; jeg selv og hele mit hus vil blive udryddede.
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Sådan anser han ikke sine sønners synd ringe, men gør
den stor og såre gruelig, og endnu da han skulle dø, foreholder han dem den; han har ikke kunnet glemme den,
men siger, at deres sværd er voldsvåben. For der kunne
sandelig have opstået en stor fare deraf. Men at nu Gud i
særlig godhed afvendte denne fare fra Jakobs hus, er en
særlig og ganske guddommelig velgerning. Sådan kan ofte
en bys indbyggere få i stand et spektakel, som kan blive
hele byen til stor skade; men hvis faren afvendes, ja endog
bliver til gavn og nytte, da er det en anden mester, der er
hjælper i nøden til rette tid, som Gud her også beviser sig
mod Jakob. Det hænder ofte, at en føres i fare ved en andens dårskab og dumdristighed, ligesom Jakob ved sine
sønners dårskab kommer i fare for sit eget liv og hele sit
hus; men det er Guds værk og velgerning at gøre noget
godt ud af det onde og vende det onde til godt, så han af
en dårlig begyndelse gør en glad ende.
Dette sker ikke efter Jakobs, Simeons og Levis råd,
men alene af Guds godhed; for den, Gud elsker, finder en
lykkelig udgang selv i den højeste fare. For en from mands
skyld hjælpes ofte et helt land, som man kan se af beretningen om de tre konger af Juda, Israel og Edom i 2 Kong
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3, 9. ff. Disse førte sin hær i Edoms ørken mod moabitternes konge, og da de havde flakket omkring i syv dagsrejser, havde hæren og kvæget, som var med dem, intet vand,
og de kom sådan i den yderste fare og nød. Og kongen af
Israel fortvivlede allerede, klagede og sagde i v. 10: ak, at
Herren har kaldet disse tre konger for at give dem i Moabs
hånd! Og de ville også alle være ynkelig omkomne af
tørst; men Joshafat var en god hjælper der, som Elisa
sagde til Israels konge i v. 13-14: »Hvad har du og jeg med
hinanden at gøre? Gå du til din fars og mors profeter!«
Men Israels konge svarede ham: »Nej, det er Herren, der
har kaldt disse tre konger ud for at give dem i Moabs
magt.« Elisa svarede: »Så sandt Hærskarers Herre lever,
som jeg er i tjeneste hos: Havde det ikke været for Judas
konge Joshafats skyld, ville jeg ikke have ænset dig eller
værdiget dig et blik.« Der hjalp kong Joshafats nærværelse
tre hære, sådan nemlig at Gud for hans skyld gav hjælp og
sejr og rigeligt vand, så ikke alene mennesker og kvæg
blev vederkvægede, men de også herlig sejrede over fjenden. Og for hvis skyld skete dette? For Israels eller Edoms
konges? Nej ingenlunde; men da den fromme, gudfrygtige
kong Joshafat ved de to kongers dristighed havde ladet sig
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bevæge til at drage med dem mod fjenden, gav Gud for
hans skyld hjælp og sejr. Sådan frelstes Egypten for Josefs
skyld, Syrien for Na’amans skyld. På denne måde var også
alt forbi her, så Jakob ganske opgiver håbet for sig selv og
hele sin familie. Men han har forjættelsen, derfor følger
nødvendigvis hjælpen efter, og han tilligemed hans familie rives midt ud af de omliggende folks og byers gab.
Men man havde ikke skullet forlade sig sådan på
denne hjælp og forjættelse, at man derved ville friste Gud,
sådan som Jakobs sønner med stor stolthed pralede af, at
de havde en patriark til fader, der havde forjættelsen, og
mente, at de derfor turde gøre alt til hævn for voldsgerningen mod deres familie. For det er ved dumdristighed at friste Gud. Og skønt Jakob var sikker på Guds bistand, så
ville han dog have forbudt dem denne gerning. Men at den
fare, som havde kunnet overgå Jakob og hans familie af de
omboende folkeslag, afvendes fra dem, det sker visselig
ikke for sønnernes, men kun for faderens skyld.
Og dette er et herligt eksempel, som påminder os om,
at undertiden fromme, hellige mænd kommer i stor nød og
fare, ikke ved sin egen, men ved andre folks brøde. Og de
andre, som er i den samme fare, ser ingen måde, hvorpå
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de kan hjælpes, men efter deres mening er alt forbi. Men
hvis kun nogle fromme mennesker, eller kun et eneste
fromt menneske er med på det samme skib, så må skibet i
god behold nå land, om det end drives hid og did af uvejret, og om så end tusinde djævle stred derimod eller larmede på skibet. Sådan står der i ApG 27, 37, at alene for
Paulus’ skyld blev skibet, hvorpå han rejste, frelst med to
hundrede og seks og halvfjerds sjæle.
På samme måde står verden endnu bestandig for kirkens skyld; ellers ville i et øjeblik himmel og jord forgå i
ild; for verden er ikke et hvedekorn værd, al den stund den
overalt er fuld af gudsbespottelse og idel ugudeligt væsen.
Men fordi kirken er midt iblandt de ugudelige, så lader
Gud det ske for kirkens skyld, at også de ugudelige nyder
godt af dette livs almindelige goder og gaver, og alt, hvad
verden har, det har den for kirkens skyld. Sådan siger englen til Paulus i ApG 27, 24: Gud har skænket dig alle dem,
som sejler med dig, hvilke sandelig var afguderiske og
ugudelige folk.
At sådan landet er frugtbart, og at der årlig vokser alle
slags frugter op af jorden, det fortjener sandelig hverken
paven eller muslimerne; for de er ugudelige; men det sker,
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fordi Gud i verden har en ringe hjord, som er ham kær, og
for hvis skyld han rigelig giver alle slags velgerninger og
goder i dette liv. Hvis denne lille hob var borte, så ville
verden ganske tilintetgøres og være som Sodoma, ja være
lignet med Gomorra, som der står i Es 1, 9.
Lad os derfor lære af dette eksempel, at Gud for de
helliges eller troendes skyld også hjælper de ugudelige, og
at han ofte ved sin godhed retter og vender til det bedste
de tåbeligste menneskers misgerninger, hvorved de få i
stand forvirring og fare; for sådan ærer han sine hellige.
Sådan frelses hele Syrien alene for Na’amans, Egypten for
Josefs og Israels konge for Joshafats skyld. Og dog alligevel må de ugudelige lide sin straf, sådan som her Jakobs
sønner Simeon og Levi også straffedes, idet deres fader
forbander dem og alle deres efterkommere.
Dernæst viser disse ord også, at Jakob, den fromme,
hellige mand, atter må kæmpe med en såre stor anfægtelse
for ånden og troen, der næsten ganske er udslukket; vægen
oser. Røret er sønderbrudt og næsten ganske kunst. For de
ord, som han taler, kommer ikke af troen, men kun af kødet, som knurrer, og en kæmpende og såre svag tro. Han
har næsten glemt de store, herlige forjættelser, at Herren

1363

har sagt til ham: jeg vil velsigne dig, du skal blive mangfoldig osv. Ordets og forjættelsernes sol og stjerner er formørkede og bedækkede med frygtens og tvivlens mørke
skyer, så han næsten ganske fortvivler. For han siger: jeg
og mit hus vil blive dræbte og ganske udryddede; han er
fuld af frygt og mishåb, men fortvivler dog ikke ganske.
Men dette er troens natur og art: når solen skinner og
himlen er smukt klar, hviler vi i den trøst, som foreholdes
os, og synge: o store Gud, vi lover dig osv. Og, som der
står i Sl 34, 2: jeg vil love Herren til hver tid. Men atter:
da du skjulte dit ansigt, da blev jeg forfærdet, siger Sl 30,
8-10.; til dig, herre, vil jeg råbe, og til Herren vil jeg bede
om nåde; hvad for vinding er der I mit blod, når jeg farer
ned til graven? osv. Disse ord synes at komme fra en, der
fortvivler. Som David siger i samme salme i v. 4: herre,
du førte min sjæl op af graven, du lod mig leve, at jeg ikke
fór ned i hulen, som om han ville sige: det var allerede ude
med mig.
På denne måde kæmper troen med svagheden, når
Djævelen og kødet hersker, og for den, der kæmper sådan,
synes ingen tro mere at være til stede. Sådan klager Jakob
her: jeg er blevet forhadt og en gru for alle vore naboer;
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jeg er kommet i den yderste fare og føler intet andet, end
at jeg må gå til grunde og omkomme. Hvor er nu hans tro
og hans tanke på forjættelserne? Hvorfor tænker han ikke
hellere sådan i sit hjerte: du har kæmpet med Gud og fået
overhånd; hvor meget mere vil du da ikke sejre over de
omliggende folkeslag? Alt dette har han glemt; anfægtelsen opsluger de herlige forjættelser og troens skønne sejre.
Og dog fortvivler han endnu ikke, skønt han synes at gøre
det. Han mister endnu ikke tilliden til Gud og er ikke vantro, skønt han synes at være det; men det er kun en fristelse. Sådan siger Paulus om sig selv 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. Sådan
må de hellige fristes, må fare ned i Helvede og i dybet og
derfra atter føres op i himlen.
For Jakob beholder endnu altid den osende væge i sit
hjerte. Da det blev meldt ham, at Simeon og Levi havde
slaget og plyndret hele byen, kunne han ikke andet end
blive heftig bevæget og bekymret over, at så mange mennesker var blevet dræbt. Sådan var det ganske vist en stor
svaghed; det var klage, hylen og skrigen til Gud, og når
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han var alene i sit kammer, bad han vel sådan med tårer:
kære herre Gud, hjælp mig, du som har givet mig forjættelsen; for nu er jeg i stor nød og fare. Denne bøn blev hørt
efter forjættelsen; for han havde troens eller nådens og
bønnens ånd. Derfor går nu atter morgenstjernen og morgenrøden op for ham; hans tro oprejser sig og overvinder
al fare. For hans sønners synd tildækkes, den gode,
fromme fader beskyttes mod naboerne, og der er ingen,
som tør gøre ham noget, som vi skal hører i næste kapitel.
Denne beskærmelse havde de to brødre Simeon og Levi
ikke fortjent. Men den gamle fader Jakob skænkes alle
hans sønners synder ved rovet af sikemitterne, dog sådan,
at de på begge sider straffes: sikemitterne udryddes ganske; men Jakobs sønner blive forbandede af sin fader.
v31. Men de svarede: »Skulle han have lov til at behandle vores
søster som en skøge?«

Hør dog, hvordan sønnerne svarer sin fader. De hovmodige knægte erkender ikke sin synd, føler ingen anger over
mordet og den uretfærdige vold, som de havde forøvet,
men forsvarer den ovenikøbet. Som om de ville sige: vi
har gjort ret i at dræbe sikemitterne; for gruelige synder
fortjener en gruelig straf. Og derfor gør de det også såre
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grueligt og stort, at Sikem havde bortført Dina, da han jo
dog ikke begærede at have hende som en skøge, men som
sin ægtehustru, og de trøster ikke engang den fromme,
gamle mand, lader sig heller ikke mærke med, at det
gjorde dem ondt, at de havde begået mordet, formilder slet
ikke misgerningen ved at erkende sin synd og afbeder brøden hos faderen. De gør ikke bod og beder ikke om tilgivelse for, at de med mord og røveri hårdt havde fortørnet
naboerne og såre bedrøvet sin fader i hans hjerte.
Den gode, gamle mand måtte tåle dette hovmodige
svar, og at de endog ville forsvare sin synd, hvilket endnu
mere plagede og bedrøvede hans hjerte, som allerede var
bedrøvet og træt over den forrige forskrækkelse. Jakob må
bære sine sønners synd; for hans skyld forhales straffen,
og de stolte, genstridige sønner tåles, indtil deres tid kommer.
Men i dette eksempel fremlyser en underfuld godhed
og nåde af Gud, der hjælper og redder de gudfrygtige, selv
da, når alt synes at være ganske fortabt, når kun vægen
vedbliver at ryge, og man ikke vender sig til dårskab og
bespottelse, men stønner, sukker og skriger. Sådant skrig
fylder himmel og jord. Alle denne vor patriarks sager har
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stået så ilde, at de synes ikke atter at kunne være blevet
bragt til rette; men Gud forlader ikke den, som han ofte
har lovet hjælp og redning. Vistnok var det ynkeligt, at han
skulle komme i sådan fare og angst, og i nøden og faren
ligesom spottes og foragtes af sine sønner, og at stedse den
ene smerte kom til den anden; men han tåler det alt sammen med underfuld tålmodighed, og sådan frelser Gud
ham. Vor herre Gud lægger sig imellem, så bliver alt godt,
som nu herefter følger.
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Femogtredivte kapitel
v1. Gud sagde til Jakob: »Drag op til Betel, slå dig ned der, og
byg et alter for den Gud, der viste sig for dig, da du var på flugt
for din bror Esau.«

Hidtil har patriarken Jakob haft store smerter og været i
stor angst, idet den ene anfægtelse stedse er fulgt på den
anden. Hans eneste datter er blevet skændet; sikemitterne
er blevet dræbte, og af dette mord opstod en stor fare, så
han og hele hans hus ville være omkommet og udryddet,
hvis ikke Gud havde beskyttet og frelst ham i denne fare.
For intet menneske kunne råde og hjælpe ham, og heller
ikke var der nogen, som trøstede den stakkels elendige,
bedrøvede fader. Hans sønner svarer ham med stor
stolthed på hans revselse og forsvarer endnu sin slette sag.
Sådan er han nu så bekymret af smerter og gruelige sorger,
at han ligesom hænger mellem himmel og jord, og denne
troens svaghed kommer endnu dertil, med hvilken han
kæmper så hårdt, at han glemmer alle forjættelser, som
sandelig var såre herlige, dertil også glemmer den forrige
frelse, hvori han havde erfaret Guds hånd og nådige hjælp.
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Men disse fædrenes eksempler foreholdes os, for at
man skal læse og lære dem i Guds menighed, så de gudfrygtige må se, at de er blevet underlig prøvede, gennem
svaghed og gennem styrke, at de snart har sejret, snart
igen er blevet forstødte gennem lykke og ulykke, for at de
til sidst gennem mange slags svare anfægtelser måtte blive
martyrer til en sød duft og til støtter af røg, som der står i
Højs 3, 6, og så det kødelige hos dem fuldkommet kunne
dødes. Dernæst lærer disse eksempler os også, at vore lidelser er børnelidelser og helt ringe imod disse fædrenes
tunge trængsler; derfor skal vi tage trøst deraf og berede
vore hjerter til tålmodighed. For vi har endnu ikke kæmpet
med sådan stort besvær, jammer og nød, som denne patriark alene måtte bære i sit liv.
Men nu kommer Gud og hjælper sin patriark i den
yderste nød, da det næsten var forbi med ham, ligesom han
jo også kaldes og i sandhed er en hjælper i nøden, som Sl
9, 10-11 siger: Herren er den ringe en ophøjelse, ja en ophøjelse i nødens tider; for du har ikke forladt dem, som
søger dig, herre, om de end undertiden synes at være ganske forladt og forstødt; for det er endnu ikke at være forladt, om man er næsten forladt. Men Gud gør vort nej til
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et ja. Når sådan de gudfrygtige siger: der er ingen hjælp
hos Gud, jeg er ganske ødelagt, da svarer Gud sådan: du
er ikke ødelagt, skal heller ikke ødelægges, som du mener;
jeg vil give dig mund og visdom, selv i den yderste og højeste ulykke, så du ikke skal forlades. Det synes vel at være
sådan, at de forlades; men i virkeligheden er det ikke sådan. Sådan lader nu Gud sig atter høre med sit ord og trøster den bedrøvede og bekymrede gamle mand.
Og vi har nu ofte sagt, at man i de hellige fædres historier især skal give agt på, når Gud taler med dem. Derved overgår historierne i Den Hellige Skrift alle andre folkeslags historier. For de er hellige og gavnlige af den
grund, at Gud taler i dem, og man må ikke fare dem så
overfladisk over som de stumme helliges historier, hvor
Gud ikke taler, men erkende og betragte den skat, som gør
disse historier dyrebare, nemlig Guds ord, som han taler
til de hellige fædre. Ja, det er det, som gør disse fortællinger gyldne. Og om man hermed ville sammenligne eremitternes eller eneboernes eksempler, ville disse ganske fordunkles. Disse eneboere kunne vel have levet efter Guds
bud og i troen, og anses derfor med rette for store mænd;
men de er ikke at sammenligne med disse fædre, hvem
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Gud møder i nøden, og for hvem han lader en ny sol gå op.
Hine historier har et glimrende ydre udseende, på grund af
de store og usædvanlige mirakler og underlige gerninger;
men fædrenes historier må man ikke bedømme efter sådanne gerninger, men meget mere efter den hellighed, som
Guds ord giver.
Da nu Gud ser, at Jakob er forladt og foragtes og spottes af sine sønner, og at disse ikke tage sig særlig nær af,
at de har bragt sin fader i såre stor fare og hårdt bedrøvet
ham, kommer han nu til rette tid og trøster ham. For hans
sukken fyldte himmel og jord. Kære Jakob, vil han sige,
din bøn og dine tårer tvinger mig til at hjælpe dig. Hvad
der for dig synes at være din ødelæggelse, skal slet ikke
skade dig. Jeg er Herren din Gud; ved min tilskikkelse er
sikemitterne blevet dræbte, og hele dette spil har til hensigt
at øve og prøve dig og gøre dig udvalgt. Men vær du kun
trøstig; jeg vil sætte en bom for al folkets vrede, rasen og
larm og vil forandre din sorg og hylen til glæde, og du skal
være herre i Sikem; for sådan har jeg bestemt det. På denne
måde får også Rehabeam, da han atter ville bringe de ti
stammer under sig, befaling til ikke at gøre dette i 2 Krøn
11, 4. Da kom Herrens ord til gudsmanden Shemaja: »Sig
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til Salomos søn Rehabeam, Judas konge, og til alle israelitter i Juda og Benjamin: Dette siger Herren: I må ikke
rykke ud til krig mod jeres brødre. I skal alle sammen
vende hjem, for det, der er sket, er kommet fra mig.« Nemlig for at jeg derved kan straffe Salomo, faderen, og hans
søn Rehabeam. Sådan lader Gud undertiden muslimerne
og paven rase; og atter, når han vil, holder han dem begge
i tømme. For han, som har sat havet dets grænse, har også
sat grænse for Djævelens og verdens vrede og raseri. Som
Kristus siger i haven, Luk 22, 51: lad dem kun gå så vidt,
osv.
Men alt dette lader Gud ske, fordi han derved vil lære
os, at vi skal påkalde ham, råbe og sukke til ham. For dette
er de støtter af røg, som kommer op fra ørkenen, som der
står i Højs 3, 6. På denne måde stilles her det store uvejr,
og Jakob får en såre liflig trøst og fred i sit hjerte, idet Gud
siger til ham: indbyggerne af de omliggende byer skal ikke
overfalde dig; foragt kun dette uvejr og folkenes grumme
vrede; gå hen, prædik, læs, forvalt gudstjenesten, bed; lad
mig sørge for at stille dette uvejr og de rullende bølger.
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Betel lå ikke langt fra Sikem, og vi har ovenfor talt om
navnet. Jerusalem har ti forskellige navne, og mange mener, at Betel er Jerusalem eller Moria bjerg, på hvilket templet var bygget, og endnu den dag i dag har det sit gamle
navn hos muslimerne. David købte denne høj af jebusitten
Aravna og byggede et alter der, 2 Sam 24, 24-25. For der
havde Abraham ofret Isak, og det har sit navn af ærefrygten for det og gudstjenesten på det; for på det samme bjerg
havde Adam, Eva, Kain og Abel ofret, og sidenhen holdt
de efterfølgende patriarker det for helligt, og det var hos
dem bestemt til gudstjenestens øvelse og forvaltning. Men
sidenhen indtog jebusitterne det; men David erobrede og
genoprettede det igen.
Men at Moria ikke er Betel, kan man vide deraf, at Betel var en by, der lå nær ved Ai og Sikem; den lå ikke i
Juda stamme, heller ikke i Benjamins. Og fra den kom de
afgudsdyrkere, med hvem Hoseas og de andre profeter
uafladelig kæmpede. For de pralede af, at Gud på dette
sted havde talt med fædrene; derfor skulle også dette sted
være bedre og med rette holdes i større ære, end templet i
Jerusalem. Lyra er af den mening, at Betel er Moria. Det
synes mig ikke sandsynligt, eller, hvis det er ét og det
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samme sted, må navnet sidenhen være blevet forandret.
Efter geologernes mening er Betel ikke Moria, heller ikke
Jerusalem; eller også har det kun fået dette navn ved den
figur, som kaldes Agnominatio, fordi det var Guds hus.
Herren byder nu patriarken Jakob at bygge et alter i
Betel, og minder ham om den forrige trængsel og nød og
trøster ham med de forrige anfægtelsers og redningers eksempel. Som om han ville sige: tænk på de forjættelser,
som fordum er givet dig, og husk på, hvordan det gik, da
du flygtede for din broder Esau; hvor meget du da måtte
lide, og hvor nådig jeg reddede og beskyttede dig. Men fra
den tid, da Jakob flygtede for sin broder, indtil denne tid
var der omtrent hengået tredive år. For tyve år var han i
Mesopotamien, otte år boede han i Sikem, to år var han på
vejen, og næsten den hele tid igennem blev han plaget med
sin broders fjendskab. Husk derfor på, siger Herren til
ham, at du også før, i Betel, fik en forjættelse om, at jeg
ville beskytte dig, og hvor faderlig jeg har frelst dig af så
mange og store anfægtelser, og hvor trolig jeg har holdt
min forjættelse. Da Jakob hører disse ord, kommer han atter til sig selv og fatter mod, og det sår, som hans sønner
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havde slået ham, heles til. For Guds ord gør levende og
trøster dem, som er bekymrede.
Det siges ikke udtrykkelig i teksten, hvordan Gud talte
med Jakob, om det var i drømme eller ved et syn om dagen, eller ved en profet. For disse tre måder plejer Gud at
bruge. Men nu var der på den tid slet ingen profet eller
patriark for hånden; for de var alle døde; det måtte da
være, at Isak sendte et bud til sin søn Jakob eller sendte
ham breve, hvori han befalede ham at vende om og drage
til Betel. Men på hvad måde det nu end er sket, så er det
nok, at vi har hørt, at Gud talte med ham; han tale nu på
hvad måde han vil, så er det dog sikkert, at det er Guds
ord.
Men den menneskelige natur er så ganske forvendt og
fordærvet, at vi desværre ikke tror at vi høre Guds ord, når
han taler med os ved et menneske. For vi bedømmer ordet
efter den talendes anseelse og storhed; et menneske, som
taler, hører vi som et slet og ret menneske og tænker, at
det kun er et menneskes ord; derfor foragter vi det også og
bliver kede deraf, da vi dog skulle takke Gud for, at han
lægger sit ord i munden på et menneske eller en tjener, der
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er os lig i alt, som kan tale med os og med ordet trøste og
oprejse os.
Men vi erkender ikke denne store velgerning, takker
heller ikke Gud derfor. Derfor er også af denne grund de
hellige fædres historier herligere, ikke alene ved ordet,
men også ved patriarkernes tro, hvormed de fast og urokkelig har holdt sig til ordet. Vi kan, desværre, når vi hører
en evangeliets tjener prædike og absolvere, ikke være så
visse på, at vi da har fået lærdom og syndsforladelse og
trøst af den guddommelige majestæt selv. Vi siger vel, at
det er et ord, som vi hører i kirken, men kun præstens eller
prædikantens ord. Men nu er det ikke præstens eller Peters
eller nogen anden tjeners, men den guddommelige majestæts eget ord.
Sådan er nu vor historie meget koldere, på grund af vor
tro, som er koldere. Hos fædrene derimod var troen langt
mere brændende, ligesom jo i hele deres liv en stor, underfuld tro fremlyser. Derfor bliver fædrenes historie med
rette kaldt hellig, og er det også. Kunne vi kun tro, at Gud
taler med os gennem vore forældre, gennem præsterne og
ordets tjenere, så skulle vi fornemme og erfare, at vort
hjerte ville opflammes af stor glæde. For da ville vi rose
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os sådan og sige: jeg er døbt. Kære, af hvem? Af præsten?
Ingenlunde, men af Helligånden; jeg er absolveret af Helligånden og af Gud selv. Hvorfor skulle jeg da frygte? For
hvem skulle jeg forfærdes? Hvorfor skal jeg bekymre mig
for mine synders skyld? Derfor er vi mod fædrene at regne
næppe små diende spædbørn. For de så hos hedningerne,
som boede allernærmest, mange forargelser med afguderi,
og dog modtog de så fast Guds ord og holdt sig dertil. Vi
har for vore øjne utallig mange eksempler på tro, både i
vore og i de forbigangne tider, og tror alligevel ikke.
Så skal man nu allerførst med flid lægge mærke til
Guds ord, der taler, dernæst til deres tro, som troede derpå;
da vil du se de rette undergerninger i de helliges historie,
som ved troen på ordet har overvundet alle slags verdens
og Djævelens ulykker. Og denne sejr fik de ikke ved sit
eget råd; for al deres visdom opslugtes, som Sl 107, 27
siger, men på grund af det ord, som kom til dem og trøstede dem, og den tro, hvormed de hængte ved ordet. For
vor tro er den sejr, der overvinder verden, 1 Joh 5, 4. Gud
gør os til sejrherrer og overvindere ved sit ord, hvormed
han oprejser og styrker os. Derfor er det en stor, herlig
trøst, som Gud her giver Jakob; for det er så meget, som
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om han ville sige: jeg har død og liv og al modgang, uvejr
og trængsel i min hånd; tro du kun, så skal du få hjælp.
Men han giver ham også befaling til at bygge et alter,
det er, til at oprette en gudstjeneste. Derved må man
mærke denne regel: Uden Helligånden skal man ikke foretage sig nogen måde eller vis at dyrke Gud på. Sådan
finder ikke Jakob af sin egen vilje på, at Guds hus er på
dette sted, men han lærte det af åbenbaringen, da han
ovenfor (1 Mos 28, 11) sov på dette sted og så englene
stige op og ned; da sagde han (v. 16.): sandelig Herren er
på dette sted; her bor Gud visselig. Sådan skal man ikke
på egen hånd få i stand altre eller særlige gudstjenester,
men man skal se hen til Guds bud.
Jeroboam oprejste i den følgende tid en kalv i Betel,
for at folket skulle ofre og tilbede der, 1 Kong 12, 28. ff.
Og for at fordunkle det Guds bud om at bygge templet i
Jerusalem, som Salomo havde, priste han højlig dette bud
om at få i stand et alter og en gudstjeneste i Betel, som var
blevet givet patriarken Jakob. For dette, sagde han, var jo
meget ældre; derfor måtte det også være kosteligere og
herligere end det nye bud om at bygge templet i Jerusalem.

1379

Uagtet man sådan skal søge og erkende Gud i hans ord
og sakramenter, forkastede før i tiden paven både ord og
sakramenter og opdigtede helgenvæsenet og helgenernes
ihukommelse, hvormed han narrede det stakkels folk til at
tro, at gudstjenesten var bundet til sådanne ting; og derved
kom folk ind på sådan dårskab, at de på nogle steder priste
og udråbte som helligdomme Josefs bukser, jomfru Marias
mælk og Franciscus’ undertøj. Dertil kom de opdigtede
undergerninger af de hellige, såsom af Franciscus, Dominicus og flere andre, hvis hellighed de bedømte efter deres
gerninger og ydre levned. For sådan måtte man bedrage og
narre de folk, som havde vendt sig bort fra sandheden.
Men hvis du flittig læser Den Hellige Skrift, så skal du se,
at Gud slet ikke lader noget tækkes sig uden ordet.
v2. Så sagde Jakob til sin familie og til alle sine folk: »Fjern de
fremmede guder, I har hos jer, rens jer, og skift tøj.

Jakob holder sig til den trøst, som han har hørt i Guds ord;
derfor hører uvejret op, og havet bliver ganske stille; vinteren er forbi, de skønne blomster lader sig se. Nattergalen
synger. Derfor er han nu glad og takker Gud: priset være
Gud Herren; hans sorg og angst hører op, for solens lys er
frembrudt og fordriver trængslens mørke. Og han gentager
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nu selv de ord, som han havde hørt Gud tale, og mindes
anfægtelsen for henved tredive år siden. Men endnu er han
ikke sikker for al jammer og elendighed; for endnu venter
ham det gruelige uvejr, ulykken med hans søn Josef. Dog
takker han Gud for, at han har overvundet den forrige
ulykke, og ruster sig til at drage til Betel, hvor Herren første gang havde trøstet ham.
Sådan siger nu Moses, hvad Jakob talte til sit hus og
til alle, som var med ham. Her skelner han mellem hans
husfæller og de fremmede. Husfællerne var hans hustruer,
børn, tjenere og piger; men ved de andre, som var med
ham, forstår han dem, hvis hjerte Gud havde rørt, så de
sluttede sig til Jakobs hus, enten fordi de tænkte på at
forene sig med dem ved giftermål, eller fordi de var kommet med byttet fra sikemitterne. For jeg har ofte sagt, at
det er meget troligt, at, da patriarkerne lærte og prædikede,
mange af hedningerne kom til dem, hvilke så, at patriarkerne var fromme, gudfrygtige og hellige mænd, og at
Gud var med dem, og derfor hørte og modtog deres lære.
For fordi de var sendt af Gud som hans sendebud og
ordets forkyndere i verden, må vi ikke tro, at deres tjeneste
og embede forblev uden sin frugt. Og ikke de alene holdt
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sig til dem, som var af patriarkernes herkomst, men også
fremmede, sådan som ovenfor (kap. 14, 13.) Eshol og
Aner, Abrahams forbundsfæller, hvilke uden tvivl havde
hørt ordet; ligeledes også Abimelek. Og sidenhen forkyndte Josef i Egypten, Daniel i Babel, Jonas i Nineve læren om den sande Gud. Sådan forsamlede nu Gud sin kirke
i verden, ikke af patriarkernes slægt alene, men af alle
slags folk, til hvem ordet kom.
På denne måde sluttede mange af kana’anæerne sig til
Jakob og troede hans ord, hvilke Gud frelste fra den forhåndenværende ulykke og afguderiet. Sådan sluttede skøgen Rahab sig til spejderne, Josva 2, 1 ff., da hun så, at
hele byen var i fare og nød, og bad dem om at beskytte og
frelse hende og hendes slægt. For af dem, til hvem de gudfrygtige kommer i verden, røres altid hjerterne på nogle.
Og sådanne folk var, tænker jeg, de som Jakob førte med
sig. For ordet læres ikke uden frugt, men samler en hob i
verden, ikke alene af dem, som hører det forkyndte ord og
som er i patriarkernes kirke og menighed, men det bringer
også dem nær til, der er fremmede, dem nemlig, som er
udvalgte.
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Dernæst kom også det dertil, at de indgik forbindelser
med kana’anæerne ved de tolv patriarkers giftermål, som
tog hedenske kvinder til ægte. Juda tog den kana’anæiske
kvinde Tamar, Josef datteren af en egyptisk præst. Sådan
blandedes hedningernes og israelitternes blod, så endog
moabitteren Ruth blev en stammoder til Kristus. For Gud
er ikke alene jødernes, men også hedningernes Gud, Rom
3, 29, skønt han ved jøderne som sine tjenere har udbredt
sin nåde og sit ord i verden. Endelig havde også patriarkerne omgang med hedningerne. Derved fik de ofte anledning til at tale med hinanden om Gud og religionssager.
For de var ikke stumme stokke eller sten, men omgikkes
sådan med folk, at de ved særlig venlighed drog til sig de
fremmede, så de kunne blive deres medbrødre i læren og
religionen.
Men det er en såre skøn prædiken, som patriarken Jakob holder for sit hus og sin menighed, der var forsamlet
både af hans husfæller og af fremmede, i hvilken prædiken
han formaner dem til at bedre sig og afstå fra de synder,
som endnu fandtes i samme kirke og menighed. Den første
synd, som han revser, er imod det første bud, nemlig afguderi; her vil han, at de skal bedre sig og afskaffe denne
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synd. Bortkast, siger han, de fremmedes guder, som er
iblandt jer.
For det er hovedstykket og oprindelsen til alle andre
synder. Og al reformation og forbedring, som man kan foretage sig, er forgæves, hvis ikke læren først renses. For
betragt pavens og alle de efterfølgende store kirkeforsamlingers dårskab, som allerførst giver bestemmelser angående de ydre kirkeskikke, såsom at de befaler præsterne at
bære lange klæder, læse sine bønner på de bestemte syv
bønnetimer og flittig læse messe, og forbyder dem at spille
og drive horeri. Dette kalder de en reformation af kirken.
Og hvis man endnu efter denne dag vil holde nogen kirkeforsamling, så vil man på den afhandle sådanne sager og
træffe bestemmelser derom. For de katolske biskopper og
kardinaler er rå, uduelige folk, som ikke tænker på ordet
og læren, heller ikke forstår det og slet ikke bryder sig
derom.
Derfor må øksen lægges ved roden af træerne, Luk 3,
9, og man må angribe slangens hoved. For hvor hårdt man
end slår den på kroppen, kan den dog tåle det alt sammen
uden fare; men træffer du den på hovedet endog kun med
en ringe pisk, så dør den straks. Men nu anvender Satan
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sin meste magt på at stride mod ordet og læren for at udrydde den; og denne lære indeholdes i det første bud.
Denne angriber han såre hårdt. Derfor må man fremfor alle
ting beflitte sig på at have den rette og visse lære om Gud.
På den måde kan man få i stand en ret reformation og kirkeorden.
Når kong Ferdinand ruster sig til at drage mod muslimerne, så lader han påbyde, at man skal faste og holde
processioner og hellige optog. Men hvortil nytter sådant
kram andet end til at være en Djævelens spot? Men det
skulle man hellere lægge vind på, at den rette tro og den
rene lære om den rette gudstjeneste måtte indprentes. Men
de gør det modsatte deraf, forsvarer de åbenbare vildfarelser i læren og bekræfter endnu bestandigt afguderiet; derefter vil de da stille Guds vrede ved ydre ceremonier og
valfarter. Sådan fortørnes og bespottes Gud dobbelt.
Lad os derfor ihukomme dette Jakobs bud, som siger:
bortkast de fremmedes guder, det er, afskaf forargelserne
med lære og ugudeligt væsen, så folk rettelig kan lære at
frygte Gud og forlade sig på ham; siden kan da de lange
klæder og andre sådanne ydre ting finde sin plads.
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De ord de fremmedes guder udsiges på hebraisk ikke i
samme tal. Ordet guder står i flertal, det andet ord derimod, fremmed, står i enkelttal og i genitiv, så det på latin
egentlig må oversættes sådan: deos alieni eller alienæ rej.
Det hebraiske ord nekar, fremmed, har to betydninger,
som er stik imod hinanden. For det kan betyde både fremmed eller ubekendt, og bekendt. Sidenhen står begge betydninger i ét vers, kap. 42, 8, nemlig om Josef, hvordan
han kendte sine brødre, og dog ikke gav sig til kende for
dem. Sådanne tilfælde kan indtræffe i alle sprog. Også vi
har sådanne ord; f.eks. når vi siger: holdt, jeg skal hjælpe
dig! Der mener man også det modsatte, nemlig at man vil
tugte en anden, osv.
Sådan forholder det sig også med betydningen af dette
ord, idet det på latin både kan betyde deos ignotæ og cognitæ rej, guder for en ubekendt eller bekendt ting. Men den
rette betydning må man finde af hele måden at tale på. På
dette sted må man oversætte det hebraiske ord nekar ved
fremmed. For ligesom det latinske ord bellum, krig, kommer af bellus, skøn, fordi krigen synes dem, der ikke har
erfaret den, skøn og herlig, fordi folk synes det er behage-
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ligt at hævne sig, men erfaringen lader os føle og fornemme, at krig er en såre sørgelig og elendig ting: sådan
har også folk i begyndelsen såre god lyst til nye gudstjenester, og de synes at være den rette, pure sandhed og en
liflig, sød drik. For på denne måde plejer sektånderne at
gøre store løfter og anprise sin lære, at intet er sikrere, intet
bedre eller kosteligere; men til slut erfarer vi, at det kun er
lutter mørke, vildfarelse og uforstand. Derfor kaldes det på
hebraisk nekar, det er, bekendt og dog ganske ukendt. Sådanne talemåder påminder dem, der studere i Den Hellige
Skrift, om, at det er såre nødvendigt at lære at forstå det
hebraiske sprog godt. Derfor formaner jeg dem til at beflitte sig på at lære dette sprog.
Men når mennesket éngang i sit hjerte er gået glip af
den rette, sande og eneste Gud, så må der følge en stor,
utallig mængde guder og en ren forvirring deraf. Når man
éngang forlader Gud, er det umuligt at forblive ved en sikker guddom, det er ved én religion eller bestemt gudsdyrkelse, ligesom der af vantro eller troens tab må følge utallig mange synder. Det kan man se i alle historier. Da Israel
faldt af fra Gud, tjente de Ba’al, Kamos, Astharoth og andre afguder. Da vi i pavedømmet var faldet af fra Kristus,
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Guds søn, vor frelser, kom Dominicus, Franciscus, Vincentius, Kristuspher, Klara og flere andre formentlige helgener i Kristi sted, dertil utallig mange andre nye gudstjenester, som paverne og munkene daglig opdigtede, uden
mål og grænse. For menneskers lyst og egenvillighed
kunne ikke på nogen måde mættes.
At afvige fra den ene sande Gud er derfor det samme
som ganske at havne i en mængde ubekendte guder. Og af
denne grund kalder Jakob de fremmede guder deos alieni,
det er, guder for en fremmed, ubekendt og dårlig gudstjeneste, der dog syntes at være såre vel bekendt og hellig.
Derfor skal vi med al flid henvende vore hjerter til den ene
sande Gud, Fader, Søn og Helligånd, og skal forblive ved
den ene midler Kristus Jesus. Dette er den første del af den
reformation, som Jakob foretog i sit hus.
Jøderne forstår her ved de fremmedes guder billederne
af de afguder, hvoraf de bestandig havde mange, ja så
mange guder havde de, som der er djævle i Helvede. Som
vi også har set i pavedømmet. Men Jakob mener ikke alene
guld- og sølvbillederne, men deres vedhængen ved dem
og den tilbøjelighed, som mennesker har dertil, hvilken tilbøjelighed ligesom er hovedet på sølv- eller guldbilledet,
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tilbedelsen nemlig. For ellers er der ingen synd ved billedet, og jeg kan gerne bruge det til andet, ligesom Rakel
ovenfor (kap. 31, 34.) brugte Labans, sin faders, gudebilleder, idet hun lagde dem under kamelernes strøelse og
satte sig derpå. Men det er en fordømmelig synd, at sætte
sit hjertes lid til billedet. Billedet selv giver vistnok anledning hertil; men lysten til sådanne billeder og den egentlige afgud sidder først i hjertet.
Sådan løb folket før i tiden og endnu nogle konger til
de stumme afguder og tjente dem, såsom Mariabilledet i
Regensburg, eller hvor der er andre helgenbilleder. Det er
i sandhed at tilbede stok, og sten. For den tro, der alene
tilkommer Gud, som skaberen, rettes der på sølvbilledet
og ikke på skaberen. Men hvad tåbeligere kunne nævnes
eller gøres? For hvorfor tilbeder du ikke på samme måde
de dalere og penge, som du har i din pung? Sådan mener
Jakob ikke alene de ydre billeder, men vil, at Gud fremfor
alle ting skal æres rettelig og at læren skal være ren, og vil
sådan begynde reformationen med det første bud.
Den anden del, at han fremdeles siger: og rens jer, indbefatter i sig synderne mod den anden tavle, og han vil, at
man skal bedre sig også deri. For først siger han: de guder,
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som I mener er vel kendte af jer, de er ganske fremmede;
derfor bortkast dem. Dernæst gør også bod og afstå fra de
synder, som sker mod næsten. Der skal ikke være nogen
tyv eller horkarl iblandt jer, så legemet og hjertet må være
retskaffent, kysk, rent og ubesmittet med sådanne synder,
hvormed næsten krænkes. Dette er den ydre retfærdighed.
Det tredje stykke om klædernes omskiftelse er en ganske ydre sag og angår de ydre skikke: tag af jer de urene
klæder; pryd jer også med en ydre prydelse. For skønt sådanne ydre skikke ikke gør nogen retfærdig, er de dog
nødvendige. For også i ydre skikke, manerer og opførsel
skal der overholdes velanstændighed og ærbarhed, så man
smukt ærbart og tugtig kommer sammen på det sted, hvor
ordet forkyndes, hvor man beder og påkalder Gud, og hvor
ellers den anden gudstjeneste sker. Fremfor alle ting skal
først hjertet være sådan beredt, at det har sand tro på Gud
og er forsonet med ham, dernæst har kærlighed til næsten,
fuldkommen og uden alle forargelser og anstød. For det
tredje skal man, når man kommer sammen, overholde ydre
tugt og skik, så alt må ske sømmelig og med orden. Men
de, som foragter og forsømmer dette, viser dermed, at de
intet tror, og at de foragter Gud og hans kirke. For i kirken,
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hvor man kommer sammen til gudstjeneste, skal man dog
ikke opføre sig sådan som på værtshuset; men der sømmer
sig alvor og ærbar opførsel.
Det er nu en skøn reformation, at man først reformerer
og renser læren; derefter udrenses også synderne, såsom
åger, tyveri, røveri og utugt; til sidst formanes også folket
og præsterne til at klæde sig smukt ærbart i templet. Vore
reformatorer og kirkeforbedrer vender ordenen om; for de
begynder sin reformation med klæderne og skoene, og
hvad der er det fornemste og bedste, lader de ligge. Man
skulle langt heller gøre det sådan, at hjertet indre rensedes
ved troen, og legemet og lemmerne udvendig ved kærligheden og ydre skikke, også i klæder og skikke.
Endelig må man også lægge mærke til talens form i det
bud, som Jakob får af Gud. For når vi læser bibelen, skal
vi beflitte os på at forsvare og bevise vor lære om de tre
personer i guddommen ved den hebraiske tekst. For sådan
lyder egentlig ordene på hebraisk: guderne sagde: byg Gud
et alter. Denne måde at tale på, når Gud taler om Gud, må
man omhyggelig mærke sig. For skønt jøderne foragter og
benægter denne måde at tale på og siger, at det kun er en
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omveksling af navnene på samme person, der er almindelig i Den Hellige Skrift – og vi bekender også selv, at dette
er sandt – så bryder vi os dog slet intet om jødernes bespottelse. For vi kan så alligevel ikke omvende dem, ligesom vi heller ikke ville kunne få omvendt andre halsstarrige mennesker. Og fordi denne måde at tale på stemmer
overens med Det Nye Testamente, så holder vi på dette
sted fast ved ordene, som de i sig selv lyder.
Når nu Gud eller guderne taler om Gud, da betegnes
derved, at der er tre personer og dog kun én Gud. Men ved
den Gud, for hvem Jakob skal bygge et alter, forstår vi
Guds søn, som er den eneste sande Gud tilligemed Faderen
og Helligånden, som vi ovenfor sagde om den mand, der
kæmpede med Jakob. Dette belærer og styrker os såre herlig. For da Moses skrev dette, var han ikke drukken, Helligånden, som talte gennem ham, heller ikke. Og enten en
engel eller Moses taler med os, så er det Guds ord. Sådan
mener nu Herren: når du ærer den Gud, som åbenbaredes
for dig i Betel, så ærer du Faderen, Sønnen og Helligånden. For når der på hebraisk siges: Elohim dvs., guderne
sagde, så betegnes derved, at der i guddommen er mere
end én person.
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v3. Lad os drage op til Betel; dér vil jeg bygge et alter for den
Gud, som hørte min bøn, dengang jeg var i nød, og som var
med mig på min rejse.«

Det må vel lægges mærke til, at der i alle disse patriarkers
historie aldrig omtales, at de slagtede noget dyr til offer,
uagtet dog Den Hellige Skrift oftere siger om Abraham,
Isak og Jakob, at de byggede altre. Om Noa, Adam, Kain
og Abel læser vi, at de brugte at ofre og det som brændofre, hvilket fædrene uden tvivl gjorde på den måde, som
Moses sidenhen beskriver, idet de nemlig slagtede og
kogte får, okser og geder, og opbrændte en del deraf, Herren til et brændoffer, og spiste resten. For hvortil skulle de
ellers have brugt altrene? Når derfor Skriften taler derom,
er der ingen tvivl om, at der menes brændofre, og at de
ofrede kager, mel, røgelse og andet mere, hvilke ofre beskrives i 3 Mos 1-3. Men det må også nøje mærkes, at også
disse patriarker byggede altre, og dog nævner Moses slet
intet om ofre. Men han overlader det til læserne at slutte,
at når de byggede altre, så var det for at ofre på dem.
Og atter, når Moses handler om levitternes ofre og
brændofre, beskriver han så omhyggelig disse ofre af de
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slagtede dyr, at han ikke engang forbigår eller fortier dyrenes hår eller hud eller møg; der finder du intet andet end
om lutter opbrænding og slagtning. Han taler intet om,
hvad Gud sagde, hvad de gjorde eller hvordan de havde
det, som ofrede, mens der på den anden side i fædrenes
historie intet siges om slagtningen af okserne eller fårene,
hvilken del af dem man beholdt, og hvilken del man ofrede; men det fornemste stykke sættes kun, nemlig de prædikener, som fædrene holdt ved altrene. Moses koger, steger, brænder; i disse beretninger derimod tales der kun om
alteret alene, og hverken røgelsen, vinen eller noget andet
offer omtales.
Sådan vil nu Jakob bygge et alter. Kære, hvorfor det?
Svar: han vil bygge det for den Gud, som bønhørte mig,
siger han, på min nøds dag. Ja, det er de rette altre, imod
hvilke ofre af okser og bukke kun er skygger og ydre tegn.
Men at prædike, at høre ordet, at takke Gud og bede, det
er de rette ofre; dem beskriver Moses hos fædrene; de ydre
ofre derimod anpriser han næppe med ét ord. Jeg vil der
prise Gud, siger Jakob, som har været med mig på vejen,
som jeg har vandret. Sådan er at ofre i virkeligheden ikke
andet end at takke og love Gud for, at han er vor Gud, der
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vil bønhøre os efter sin forjættelse og være med os i al
trængsel og fri os fra døden. For det er meningen af, at han
er vor Gud, og at man skal takke ham fordi han hidtil har
forsørget og bevaret os og herefter også vil forsørge os,
om han så end lader os fristes næsten over vor evne.
Netop på denne måde og i dette øjemed bygger man
rettelig kirker. Men hvis disse ofre ikke findes i dem, bør
de hellere kaldes kostalde, end altre eller kirker. For derfor
er det forordnet, at man skal komme sammen i kirken, for
at vi deri skal belære og undervise folk sådan om Gud, at
han er vor Gud, der lader os fristes til vort eget bedste. Det
er prædikenen om troen, om vor tålmodighed, om Guds
nåde og hans ledelse og styrelse af sine. Hvor denne lære
ikke høres, der skal du ikke anse det for en kirke eller et
alter. Sådan var i pavedømmet kirkerne kun Djævelens komediehuse, der spottede og ynkelig dræbte sjælene.
Men levitternes slagtning og ofring derimod forordnede Gud på en bestemt tid til et ydre tegn, for at det rå
folk ved sådant et ydre tegn kunne drages hen til den rette
gudstjeneste og Guds erkendelse. Sådan har han også givet
os dåben, nøglerne, absolutionen og nadveren, ikke for
den ydre gernings skyld i sig selv, sådan som papisterne
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indbilder sig, men for at vi derved skal ihukomme Kristi
velgerninger, der siger i Luk 22, 19: Gør dette til min ihukommelse, så den himmelske lære må høres iblandt jer, så
I påkalder mig, takker mig, håber på mig og er tålmodige
i at bære korset, indtil jeg kommer og forløser jer fra alt
ondt. Det indprenter og lærer vi flittig, offentlig i menigheden og privat for de syge. Vi slagter ikke okser eller får,
men priser Gud.
For sådan siger Jakob her ikke, at han vil opbygge et
alter for at ofre derpå, skønt dette også ligger deri, men for
at love og prise Gud, som bønhørte ham i trængslens tid,
nemlig da han måtte flygte for sin broder Esau. Han erkender, at Gud har bønhørt ham; derfor holdt han stedse ved
med at bede, lede, banke, fordi han påkaldte Gud. Esau og
Satan var hans læremestre, der drev og tvang ham til at
skrige til Gud og påkalde ham om hjælp. For Gud vil, at
vi skal påkalde ham, og vil bønhøre os og være vor Gud.
Sådan har vi hørt, at Jakob ofte var i stor besværlighed
og angst, og at han i sin skræk nogle gange mistede Gud.
Sådan var han jo et såre elendigt menneske, da han måtte
flygte til Mesopotamien. Derefter blev han hos Laban på
urimelig vis bedrøvet med uendelig ulykke, som han måtte
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kæmpe med. Og til slut, da han atter drog fra Mesopotamien, måtte han kæmpe med Guds søn. Sådan var hele
hans liv såre elendigt og ynkværdigt, og det mener han,
når han siger: på min nøds dag. For i henved tredive år
måtte han stedse bære den ene ulykke efter den anden.
Men ser det nu også her ud til, at Gud er nådig og
barmhjertig? Ja, han er sandelig en sådan Gud. For Jakob
tilføjer her i teksten, at han bønhører bønnen. Sådan priser
også David Gud i Sl 66, 16-20: Alle I, som frygter Gud,
kom og hør, så skal jeg fortælle, hvad han har gjort for
mig. Jeg råbte til ham, lovsang var på min tunge. Havde
jeg haft ondt i sinde, ville Herren ikke have hørt mig. Men
Gud hørte, han lyttede til min bøn. Lovet være Gud! Han
har ikke afvist min bøn og taget sin trofasthed fra mig. Han
er ganske villig til at bønhøre os; var kun også vi villige til
at råbe til ham. Bønhørelsen er sikker; for han har selv befalet os at bede og sagt i Joh 16, 23. 24: bed, og I skal få;
sandelig, sandelig siger jeg jer, at hvad som helst I beder
Faderen om i mit navn, skal han give jer. Og i Joh 15, 7
siger Kristus: hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer,
da bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. Derfor
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fortjener vi rimelig at revses, fordi vi ikke beder, ikke skriger, ikke holder ved. Men Jakobs eksempel skal lokke og
formane os, der lover og priser Gud, ikke for sine egne
gerningers eller ofres skyld, hvilke han dog også udførte
for at vise sin taknemlighed for Guds frelse; men han priser især, at han har en sådan Gud, der har givet ham sin
forjættelse, bønhørt ham, beskyttet og forløst ham fra al
ulykke, hvori han undertiden havde syntes, at alt var ude
med ham.
Dette skal vi flittig lære og mærke os. Og vore første
forældres eksempel lærer os også det samme. For da Gud
efter faldet kaldte på dem og sagde i 1 Mos 3, 9: Adam,
hvor er du? Var de i den evige døds angst. Men sidenhen,
da Gud i v. 15 sagde: kvindens afkom skal knuse slangens
hoved, og viser dem, at deres slægt skal forblive, og at han
vil opholde menneskeslægten, fremdeles, at der skulle gives et sådant afkom, som skulle knuse slangens hoved, da
oprejses og glædes de atter, og forfærdes ikke, da de hører
ordene i v. 19: i dit ansigts sved skal du spise dit brød;
ligeledes i v. 16: med smerte skal du føde børn. For Eva
har vel sagt: jeg vil gerne bære fødslens og dødens smerter, når kun Guds tunge dom og vrede vil ophøre, som vi
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har pådraget os ved at spise æblet og overtræde Guds bud;
hvis der i stedet for den evige straf kommer en legemlig,
så vil jeg bære den med al tålmodighed.
Sådan er hele vort liv sandelig et rigtig elendigt liv og
et surt æble, som vi må bide i. Men alligevel er dog det
evige liv derhos. Hint Evas æble var såre sødt og lysteligt
og lifligt at se til; men det bragte med sig den evige død.
Derfor er det bedre at lide jammer og elendighed med håb
om evig frelse, end at fly for sådan elendighed og trængsel
og løbe lige ind i den evige fordømmelse.
Vi ser, at det er gået profeterne og patriarkerne på
samme måde, og at de roser sig af lidelsen, som man kan
se af salmerne og mange sprog hos apostlene, såsom Rom
5, 11 og flere andre steder. Derfor skal vi nu også i vore
hjerter være betænkte på ikke at frygte sådan for nogen
ulykke, at vi derfor vil opgive gudstjenesten og bønnen.
For eftersom jeg er tryg for den evige død og fordømmelse
og forløst fra den, så lad kun muslim og tartar, pave og al
ulykke komme, jeg vil ikke fortvivle derfor, fordi jeg har
den erstatning, at jeg véd, at døden er forandret til liv, fordømmelsen til evig salighed og synden til retfærdighed;
for jeg véd, at de gudfrygtige må alt tjene til gode.
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Men det er ynkeligt, at vi er så aldeles utaknemlige, at
vi ikke erkender eller takker Gud for, at Guds søn har forandret den evige død til en timelig straf. For vi vil gerne
stedse have lyst og glæde og leve i fryd og gammen i dette
liv og forfærdes og fly for ethvert kors, hvor ringe det end
kan være. Men nu er det fornødent, at kødet dødes; og
denne lydighed skal vi lide med tålmodighed under korset,
så vi takkede Gud, fordi vi véd, at Kristus er død for vor
salighed. Og han siger selv, at hans åg er gavnligt, og hans
byrde er let, Matt 11, 30. Og endelig, når Jakob med sådan
stor glæde lovpriser Gud, fordi han har frelst ham fra legemlig trængsel, hvor meget mere sømmer det sig da for
os at love og prise Gud både for de evige og de timelige
velgerninger?
Men han tilføjer til bønhørelsen også dette: som har
været med mig på vejen, som jeg har vandret. Ja, han var
i sandhed med ham og beviste dette i gerningen ved at
frelse ham, men lønlig og sådan, at man ikke kunne se det.
Som Jeremias siger i sine Klagesange 3, 22: Herrens
barmhjertighed har ingen ende. For efter det ydre skin og
anseelse var Djævelen, Laban og fortvivlelsen med Jakob.
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Men han siger dog: i alle disse tredive år har Herren været
med mig.
Sådan forholdt det sig nu egentlig med ofret, som var
i brug hos fædrene og også vedvarede på den tid, da man
brugte det levitiske offers ydre ceremonier. For Moses så
ikke især hen til templet og alteret, heller ikke til de okser
og får, som David og Salomo ofrede. For dette var kun
skallen eller barken på den sande gudstjeneste, hvilke Gud
en tidlang kræver og bruger som ydre tegn, for vor skyld,
for derved at opvække vor dorske forstand.
Men den rette gudstjeneste er udtrykt i Det Nye Testamente, såsom når den herre Kristus siger i Luk 22, 19: gør
det til min ihukommelse. Ligeledes i Matt 28, 19: døb dem
i mit navn. Men det er skrækkeligt, at paven gør messen til
et offer og en ydre gerning og forkaster den rette kerne,
som er at man skal takke Gud, påkalde ham og prise ham
endog i kors og trængsel. Skallen har han beholdt, nemlig
vore hænders gerning og ofret, da det dog ikke er vort eget
kød eller blod, vi spiser eller drikker.
Men den rette gudstjeneste beskrives i Sl 50, 14 og lyder sådan: Du skal ofre Gud taksigelse, og betale den højeste dine løfter. Dertil skulle de ydre ceremonier tjene; de
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skulle opvække dig til at prise Gud, som bønhører dig, forløser, leder og hjælper dig, så du må forlade dig på ham,
tåle hans hånd, lære at dødes og dø, og i alt dette være
tålmodig, som det sømmer sig et gudfrygtigt menneske.
Det er vore legemers levende offer, hvorom Paulus taler i
Rom 12, 1.
v4. De gav Jakob alle de fremmede guder, de havde hos sig, og
de ringe, de havde i ørerne. Han gravede det hele ned under
egen ved Sikem.

Her ser du, at patriarken havde en lydig kirke eller menighed, som troede Guds ord. For de fjerner straks de fremmede guder fra sig og modtager sin lærers reformation.
Derfor var hele menigheden i alle dele vel reformeret og i
god stand. Og Moses har sidenhen i sine bøger samlet meget af fædrenes skikke og ceremonier, som en, der plukker
noget ud her og der af alle bøger og samler det sammen.
Men blandt disse gudebilleder var også de teraphim, som
Rakel ovenfor havde stjålet fra sin fader. Og disse afguder
eller billeder kaldte de guder, ikke som om de havde været
så afsindige og gale, at anse træ, guld eller sølv for en Gud
og tilbede det; men de satte sølv- eller guldbillederne i forbindelse med den Gud, som hører bønner og skulle se til
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den gudstjeneste, som var opdigtet på det sted i menneskelig egenrådighed.
Sådan var også pavedømmet fuldt af sådanne afguder
af guld, sølv, træ og sten. For skønt vi vidste, at disse afguder alle sammen var udskårne eller støbte af menneskehånd, så faldt vi dog ned for billederne og tilbad dem i den
tanke, at Gud ville se til dette eller hint billede; vi indbildte
os, at Barbara, Anna og Christopher osv., hver især holdt
øje med sit billede og bønhørte vor bøn. Dette var et egyptisk mørke og ganske og aldeles den samme afsindighed
og raseri, som før i tiden fandtes hos hedningerne, idet de
opdigtede så utallig mange guder; for sådan tilbad de Juno,
Bacchus, Ceres, Priapus og mange andre.
Men jeg tror ikke, at der i ethvert hus fandtes guldbilleder, men træbilleder, sådanne som også vore landsmænd
før i tiden havde i sine huse. Det var vel en eller anden
træafgud, prydet med smykker af sølv eller guld. Sådan
læser man om Dionysius, at han plyndrede Jupiters billede
ved at tage guld- og sølvprydelserne af det; ligesom man
hos os bruger border, spænder af guld, koraller, paternostre osv. Jeg formoder, at ørenringene også var en sådan
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prydelse, så man må tillægge billederne dem og ikke billeddyrkerne. Dog hælder Lyra til den mening, at Moses
sigter til den prydelse eller den hovedbedækning og præstelige dragt, som de brugte, når de skulle bede eller ofre,
både præster og andre folk. For dette har været brugeligt
ved enhver gudstjeneste, både de sande og de falske. Dog
synes denne mening mig at være rigtigere, at ørenringene
var en prydelse for afguderne.
Det hebraiske ord nesem betyder en ringe halvmåne
eller en halvkreds af guld ligesom månen, når den krummer sig, hvormed de prydede panden fra den ene side til
den anden, som med en krone. Vi bruger nu til dags på
samme måde pandebånd eller perler.
Aron havde blandt anden præstelig prydelse også en
sådan ring, nesem. Dernæst brugte også kongerne dem, og
de blev siden til kroner. Sådan var det på den tid brugeligt
at pryde afguderne eller billederne på hovedet med en sådan halvmåne, for at man skulle vise dem guddommelig
ærefrygt, idet de fik et udseende af hellighed, skønt det
også kan være, som Lyra mener, at også præsterne brugte
sådan prydelse.
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Jakob tager alt dette og graver det ned. Og der var sandelig en herlig fromhed og stor lydighed hos disse folk, at
de så villig og gerne gav fra sig, hvad de dog satte så stor
pris på. Størstedelen deraf var af rovet på sikemitterne, der
var afgudsdyrkere. Men han overtalte sine husfæller og de
fremmede, som var med ham, med den herlige tale eller
prædiken, som han holdt om, at de skulle udlevere disse
ting, for at han sådan kunne drage til Betel med sin menighed, efter at den var renset.
Men hvorfor nedgraver han under egen gudebillederne, som enten var af guld eller sølv eller af tre, prydede
med guld, og smeltede dem ikke hellere sammen og uddelte pengene blandt de fattige eller brugte dem til noget
andet? For hvortil nytter guld og sølv, når det graves ned i
jorden? Svar: det gjorde han for misbrugets skyld; for han
vidste, at Gud såre hader den; og han selv ville ganske og
aldeles foragte det gods, som var ilde erhvervet, fordi han
uden dette havde nok ved Guds velsignelse til at uddele
blandt de fattige.
Moses byder i 5 Mos 7, 5, at opbrænde alle billeder af
hedenske guder og vil ikke, at Israels folk skal begære det
guld eller sølv, som er derpå, eller bringe det i sit hus, så
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ikke også de skulle blive en gru for Gud ligesom disse billeder selv. Deraf kan klart ses, at nogle billeder var af træ,
prydede med spænder, hatte og klæder af guld eller sølv;
for guldet selv kan man ikke opbrænde. Kongerne derimod havde måske afguder af guld og sølv. Og Moses
havde fra fædrene dette bud, at man ganske skal fjerne afgudernes billeder fra sig og opbrænde dem som en ugudelig ting, der er en gru for Gud, skønt man vel kunne bruge
guldet eller sølvet til noget. Så aldeles ren ville Gud i den
tid have den første tavle, så han ikke engang ville lade de
hellige bruge det guld og sølv, hvoraf afguderne var forfærdigede, skønt det i sig selv er en god Guds skabning.
Men det ville han ikke have af den grund, at denne skabning var blevet besmittet ved afguderisk, falsk gudstjeneste, som Gud heftig er fortørnet over. Sådan nedgraver Jakob de fremmede guder i jorden, for derved at vise, at han
var ren for den synd, som kaldes afguderi. Og dette blev
også sådan overholdt i Moses lov, det rå og uforstandige
folk til skræk, så det måtte lære at fly og forbande sådanne
afskyeligheder.
Vi i Det Nye Testamente véd, at en afgud er intet i
verden, som Paulus siger i 1 Kor 8, 4. Derfor har de hellige
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martyrer og biskopper smeltet afgudsbillederne og anvendt dem til en ret, gudelig brug, nemlig til at underholde
enten kirkens tjenere eller andre gudfrygtige mennesker
og fattige. Og deri har de gjort ret. For sådanne love om
ydre skikke har nu fået ende, hvilke love det rå, uforstandige folk havde, for hvem en sådan ydre tvang var fornøden, eftersom det ikke havde Ånden, men kun blev styret
ved loven og holdt i tømme ved ydre tugt, for at det ikke
skulle henfalde i afguderi. For sådan plejer vi også at anvende en ydre skræmsel på børn, for at de skal afholde sig
fra synder og andet, som utilbørligt er, idet vi nemlig viser
dem malede drager eller andre vanskabte, afskyelige uhyrer og med dem sammenligner de ting, som er hæslige, så
de skal lære at forfærdes, endog når de blot tænker på sådanne ting eller hører og ser dem. Ganske en sådan ydre
kirketugt havde også dette folk. For Moses ville ikke, at
de skulle begære afguderne eller billederne eller have dem
hjemme i sine huse, så de skulle lære, at Gud såre hader
sådanne afguder, og at de er ham en gru.
Men de, som er voksne og forstandige, trænger nu ikke
længere dertil; derfor overholder ikke vi sådanne love, behøver det heller ikke. For hvad har vi nu i vore kirker, som
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ikke er erhvervet ved pavernes skændige afguderi? Og der
er intetsteds nogen fyrste, by eller menighed, som ernærer
og underholder kirkens eller skolens tjenere med egen eller ny lønning. Dog er også af kirkegodset noget erhvervet
på en hæderlig måde og skænket kirken til videnskabernes
og skolernes underholdning. Men hvad der er givet til
messer, sjælemesser og helgentjeneste er intet andet end
horeløn og såre skammeligt afguderi. Sådant sølv og guld
er alt til hobe nesem, som det hedder på hebraisk, det er,
det er afgudernes ørenringe og spænder, givet til overtroens og det ugudelige væsens eller afguderiets underholdning. Men vi bruger deri den evangeliske frihed, så vi ikke
slår vrag på dette guld eller nedgraver det i jorden, men vi
bestræber os for at anvende det til gudeligt og rigtigt brug,
og hvad hidtil de afguderiske messepaver har fået, det uddeler vi blandt de fromme, gudfrygtige lærere og evangeliets tjenere. Og Gud give, at vi kunne få de rovfugle til at
gøre det samme, der med vold og uret tilraner sig kirkegodset og næppe lader de stakkels præster og skolelærere
beholde så meget, at de kunne bjerge sig mod sult.
I kurfyrstendømmet Sachsen bliver præsteembederne
og skolerne underholdte derved; hvad der bliver tilovers
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har vi tilladt fyrsten enten selv at beholde eller at uddele
det blandt de fattige studenter. Hvis man nu spørger, hvorfor vi ikke hellere ganske bortkaster den babyloniske skøges ilde erhvervede gods, så svarer vi, at de nu anvendes
vel og kristen, og at vi har bragt det derhen, at de penge,
som før tjente Djævelen, nu må tjene Gud. Under moseloven var det fornødent, at folket blev holdt i tømme med
skarpere tugt på grund af den fare, hvori de let kunne
komme ved hedningerne, som boede nærmest omkring
dem, idet der dengang ikke var sådant ordets lys som nu,
og de ikke havde denne nådens tid, som nu til dags ved
Guds nåde er frembrudt over os. Derfor bindes ikke vi af
de ydre skikke og ceremonier.
v. 5. og så brød de op. Men en gudsrædsel kom over de omkringliggende byer, så ingen forfulgte Jakobs sønner.

Dette var en heldig og tryg rejse under en sådan anfører,
som Jakob havde. Og det er et herligt og mærkeligt eksempel, som viser, at de troende, som hænger fast ved Guds
ord, har beskyttelse og beskærmelse af alle tings skaber
mod alle Helvedes porte, Matt 16, 18. For med rette sagde
profeten Elisa i 2 Kong 6, 16: de er flere, som er hos os,
end de, som er hos dem; når vi blot kunne være visse derpå
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og tro det fast! For sådan troens svaghed og vantro gør de
gudfrygtiges hjerter såre matte og forsagte. Men der er dog
altid nogle, som beholder denne trøst nogenlunde, så godt
som de kan. Jakob selv var i nøden og faren noget svagere
i troen, som vi nu flere gange har hørt, end nogen af hans
husfæller kunne være; og dog fyldte de uudsigelige sukke
i hans hjerte himmel og jord og opvakte Gud til at vise
ham trøst og hjælp.
Dette tjener os nu til lærdom og trøst, så vi skal være
fuldt forvissede om, at vi ikke kan forlades, enten vi tror
fast eller ikke fast. For de svage får også hjælp, som Paulus
lærer i Rom 14, 1, at man skal antage sig dem, som er
skrøbelige i troen, skønt denne svaghed er hos alle nybegyndere eller unge kristne, som nylig er begyndt at give
den kristne lære rum. Men disse store mænds, Jakobs og
de andre helliges svaghed er ikke i ordet eller læren, men
i fristelsen, når de næsten synes at have mistet troen. Det
er en kæmpende tro og ikke nogen nybegyndersvaghed;
og dog antager Gud sig også dem og beskytter dem, som
dette eksempel og utallig mange andre viser og bevidner.
Men sådan styrer Gud de helliges liv, så vi ikke skal
blive stolte og ikke forlade os på os selv, men på Gud, som
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opvækker de døde, som Paulus siger i 2 Kor 1, 9. For det
er skaberens gerning, at han gør de fattige rige, opvækker
de døde, oprejser og trøster de bedrøvede og styrter de
hovmodige.
Sådan styrkede han nu først Jakob med ordet, idet han
befalede ham at drage til Betel, og føjede dertil et tegn på
sin beskærmelse og guddommelige hjælp, nemlig det bud
at bygge et alter. For siden han skulle bygge et alter og
ofre, måtte han jo leve. Som om Herren ville sige: de omliggende folk skal ikke ødelægge dig; men du skal drage
til Betel og ofre der. For det tredje kommer også gerningen
selv og erfaringen dertil. For Herren gør, at naboerne frygter, de som forhen var forbitrede og vrede på grund af det
mord, som disse fremmede havde anrettet i nabolaget for
deres øjne; men de kunne nu alligevel ikke sætte efter Jakobs sønner og den gamle fader med hans stakkels værgeløse hob. For Herren anfører selv denne hær, som Jakob
har med sig, styrker den med sit ord og siger til dem: vær
trøstige og ved godt mod; jeg vil forfærde deres hjerter, så
de ikke tør angribe eller forfølge jer.
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Kære, hvem skulle vel turde stride mod en sådan fyrste
eller hærfører, som først overvinder og betvinger fjendernes mod? Når først dette er fældet, så må alle kræfter og
lemmer på hele legemet blive svage og matte. For de, som
er erfarne i krig, plejer at give agt herpå og deraf gætte,
hvad udgang slaget skal få: når slagordenen på begge sider
er opstillet og ordnet, kan de straks se, hvilken hær der vil
sejre; for i den hær, siger de, kan man spore en særlig munterhed, både hos mennesker og heste. Den hær derimod,
som skal overvindes, i den synes alt at være mat og ligesom dødt. Det siger krigsfolk, som er vel erfarne i krig, og
det stemmer også overens med flere ord i Den Hellige
Skrift. For sejren kommer fra himlen, som der står i Sl 144,
10: ham som giver konger frelse; ligeledes i Sl 33, 17: hesten slår fejl til frelse og kan ikke redde ved sin store
styrke. Når Gud vil give sejr, så giver han også et glad og
frejdigt mod; når Gud giver det, så er det givet. Men når
han berøver fjenden hans mod og knækker det, så falder
også straks hans våben ud af hans hånd, som der står i Sl
76, 6-7: De overmodige blev udplyndret og sank hen i
søvn, ingen kriger kunne løfte en hånd. Ved din trussel,
Jakobs Gud, faldt både hest og rytter i afmagt.

1412

På denne måde trøster Gud Jakob med ord og gerninger i hans højeste anfægtelse og nød. For da han drog afsted med sit folk, blev naboerne så forskrækkede, at ingen
af dem turde oplukke munden, endsige da, at de skulle
have turdet drage sværdet. For Herren selv sønderbrød buernes styrke, skjold, sværd og strid, så de ikke var beredte
og modige til at kæmpe, uagtet de ellers var såre mægtige
og stridbare. Og dette skete ikke for Simeons og Levis
skyld, som om de ved sin dåd eller list skulle have udrettet
det, men ved forjættelsens kraft og ved patriarkens og hans
families tro, skønt denne var svag.
Sådan formaner nu Helligånden os ved dette eksempel
til ret og vel at lære artiklen om skabelsen, nemlig at alt
står i Guds hånd og magt, så vi skal vænne og opvække os
til at forlade os på vor skaber. Denne tillid er endnu såre
svag og ringe i os. For var vi rigtig visse på, at Gud er
skaberen, så måtte vi sandelig også med vished tro, at han
i sine hænder og sin magt har himmel og jord og alt, hvad
deri er. Ja, hvad endnu mere er, om vi end så verden med
alle elementer styrte sammen og falde omkuld, og den allerede lå os på halsen, så ville vi dog sige: du falder ikke,
om du end falder, uden at Gud vil det; og lå de os end på
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hovedet, så ville vi sige: du vil ikke gøre mig skade eller
undertrykke mig, eller, om det behager Gud, at jeg skal
overvældes og undertrykkes af din byrde, så ske i Guds
navn, hvad der behager Herren. Mine tider er i hans hånd,
Sl 31, 16. Men behager det ham ikke, så vil jeg byde dig
trods, himmel og jord, tilligemed al pavens og muslimernes magt og al verdens øvrige grumme vrede.
For sådan stod det til med Jakobs hus, at det på et hængende hår havde måttet ødelægges. For det manglede ikke
kana’anæerne på styrke og god vilje, dertil på klogskab,
våben eller krigsrustning og håndmagt. Men hvad hindrede dem da? Svar: Herren siger: jeg vil det ikke. Hid skal
du komme og ikke videre; her skal dine stolte bølger lægge
sig, som Job 38, 11 siger, og i Sl 65, 8-9 står der: du stiller
havets brusen, ja bølgernes brusen deri, og folkets bulder,
og de, som bor ved jordens ender, frygte for dine tegn. Vi
bor midt i havet, og ligesom syndflodens vande gik femten
alen højt over de allerhøjeste bjerge, så de blev dækkedes,
sådan er endnu det store hav tre alen højere end jorden.
Men hvorfor falder det ikke over os? Svar: fordi Gud har
sat havet dets grænse. Vistnok er dets stolte bølger hovmodige og støder hårdt an mod strandbredden, som om de
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straks ville bryde ud og strømme ud over landet; men
denne de stolte bølgers store magt betvinges og holdes i
tømme af Gud.
Det samme kan man også se ved al verdens grumme
vrede, som larmer og raser mod kirken. Muslimerne er ligesom et uroligt hav, oprørt af bølger, og skulle vi med
vore kræfter betvinge dem og holde dem ude, så var det
allerede for længst ude med os. For vi tyskere ligger og
snorker, er søvnige og drukne og har ikke sådanne fyrster
eller feltherrer, som har visdom, råd og mod til rettelig at
udføre sådanne store, vigtige sager. Og blev muslimerne
ved, så havde de for længst indtaget hele Tyskland. For der
er ingen, som kan beskytte os, hverken kejsere eller konger eller fyrster. Men Gud strider for os, og muslimerne
vil ikke oversvømme Tyskland, uden Gud har besluttet det
og vil det. Ellers havde de allerede for længst undertvunget
os uden møje og arbejde, fordi vi er så dovne og søvnige;
for både fyrsterne og adelen er ganske forrykte og forkomne i kødelig yppighed, vellyst og gerrighed. Men at vi
beskyttes og frelses, sker ved Guds kraft og godhed, og
denne beskærmelse opnår kirken ved sin bøn og tro. Sådan
vil kejseren i Nederlandene ikke kunne komme videre, vil
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ikke larme og rase mere, end Gud bestemmer. Dette foreholdes os nu til trøst og til vor tros opvækkelse, så vi så
meget mere brændende skal påkalde Gud og forlade os på
ham.
Og man ser Guds forsyn og regering fremlyse også i
hedningernes historie. Hannibal havde kunnet erobre Rom
uden al møje og besvær, da han havde slået romernes tapreste anførere og hære; men han blev holdt tilbage af Gud.
Og eftersom de øvrige ikke forstod dette, råbte de: sejre
kan du vel, Hannibal, men at benytte dig af sejren forstår
du ikke. Men han skulle ikke komme videre.
Kejser Karl fangede kongen af Frankrig, idet han besejrede ham i et stort slag ved Pavia i året 1525. Det andet
år derefter erobrede han med storm Rom, og soldaterne
udplyndrede den. Sådan havde han to af de allermægtigste
herskere i sin magt. Og det manglede heller ikke på god
lejlighed og hærmagt til at føre en herlig krig mod muslimerne, da man i 1532 havde forsamlet udvalgte stridsmænd fra alle steder i det romerske rige; men han benyttede ikke denne lejlighed og vil i fremtiden forgæves søge
en ligeså god. For det er Gud, som borttager fyrsternes
mod, som er forfærdelig for kongerne på jorden, Sl 76, 13.
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Han knækker modet på store, stridbare krigsfyrster, sådanne som Pyrrhus, Hannibal og andre, med et ord eller
vink.
Det er den rette erkendelse og den rette tro om skabelsen, hvilken lære flittig må betragtes og øves, så vi derved
må opvækkes til at påkalde Gud og forlade os på ham. For
vil man forlade sig på fæstninger, volde og bøsser, da er
dette ugudeligt og omsonst. Og hvis Gud engang vil tillade, at muslimerne skal overfalde Tyskland, så vil de
volde, som er opbyggede med så store omkostninger og
arbejde, ikke beskytte os, og jeg ville da sandelig ikke
have lyst til at bo i denne by; jeg ville nok før krybe ud.
Men når vi bøjer vore knæ og råber til vor skaber, da kan
han bygge ildmure omkring os, som Sl 125, 2 siger: der er
bjerge trindt omkring Jerusalem, og Herren er trindt omkring sit folk fra nu og indtil evig tid. Ligeså Sl 34, 8: Herrens engel lejrer sig trindt omkring dem, som frygter ham,
og udfrier dem. Jeg hader de store volde og fæstninger; for
de er ikke andet end et forgæves råd, idet man bortkaster
pengene på dem, og noget, som kun den største dårskab
kan rose sig af. Vi skulle meget hellere lægge vind på at
være fuldt og fast forvissede om, at vi er i vor skabers hånd
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og magt, og det ikke vi alene, men også vore fjender og
Djævelen med alle Helvedes porte. For havde Djævelen
fri magt til at larme og rase, så ville ingen af os forblive i
live ét øjeblik.
Lad os derfor lære at sætte vor lid til Gud, som er vor
skaber og beskytter, og ikke til fæstninger, bøsser, visdom
eller magt; det er lutter dårskab. Muslimerne og Djævelen
bryder igennem uden al møje og anstrengelse, sønderriver
og ødelægger det alt sammen. For Gud vil ikke, at hans
børn skal forlade sig på noget andet end ham alene, fordi
de har navn for en sådan tillid til Gud, skaberen, ved hans
søn, ved hvem han har taget os til nåde og sluttet en pagt
med os om, at vi skal have den fortrøstning, at vort liv
alene afhænger af Gud, mod alle Djævelens og verdens
snedige anløb og al deres magt. Vil denne Gud, at jeg skal
omkomme, så behøver han ikke at sende soldater dertil;
men vil han ikke, da giver jeg alle fyrster, død og djævle i
Helvede en god dag.
Derfor skal nu de, som har guddommelige forjættelser,
komme i hu at forlade sig på, at Gud vil sørge for os, at
han vil være vor beskytter, vor hyrde og fader for sin søns
skyld, som Kristus selv siger i Joh 16, 27: Faderen selv
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elsker jer, fordi I har elsket mig; v. 33: i verden skal I have
trængsel; men vær frimodige, jeg har overvundet verden;
kap. 15, 18: hvis verden hader jer, skal I vide, at den har
hadet mig før jer; og dog er også dette jeres syndige legemes liv i min hånd og magt. Hvorfor ræddes og forfærdes
vi da så for vore fjenders trusler og magt? Vi skulle hellere
glæde os i Herren, som har kaldet os ved sit hellige kald
og lært os at forlade os på ham og overvinde og sejre i
ham.
Dette er den lærdom, som indeholdes i denne tekst, i
hvilken Moses med særlig flid viser, at en rædsel fra Gud
kom over folkeslagene, som ellers var så mægtige, iblandt
hvilke mange uden tvivl var vrede og sagde: skal vi da lade
denne store forhånelse af vore naboer hengå uhævnet og
ustraffet? Skal denne hob løse folk og tiggere sådan larme
og rase frit i vort nabolag og forblive ustraffede? Men Jakobs hærfører er hærskarernes og den hele himmelske
hærs herre, som profeten Elisas tjener så i 2 Kong 6, 17, at
bjerget var fuldt af gloende heste og vogne omkring Elisa.
Og det vers i Sl 91, 11 er såre skønt, hvor David siger: han
skal befale sine engle om dig, at bevare dig på alle dine
veje. Og vi véd, at dette er sandt; det gentages også ofte i
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Den Hellige Skrift, og vi tror det dog ikke. Så stor og ynkværdig en jammer er vantroen. Sagen i sig selv er ganske
sikker; ordene er sanddru, og hjertet tror dog alligevel
ikke.
v6-7. Jakob kom til Luz i Kana'an, det samme som Betel, sammen med alle sine folk. Dér byggede han et alter og kaldte stedet El-Betel, for dér havde Gud åbenbaret sig for ham, da han
var på flugt for sin bror.

Jakob ankom frisk og sund til Luz, han og alt folket, som
var med ham. For Guds beskærmelse og englenes hære
beskærmer dem trindt omkring, så der ikke krummes et
hår på dem. Naboerne er såre hårdt fortørnede; kvinder og
børn er ført fangne som bytte; men de stærke, stridbare
helte tør ikke engang oplukke munden. Men hvorfor det?
Svar: fordi det sådan behager Gud Herren.
Men da de drog bort, klagede og hylede uden tvivl de
dræbte sikemitters enker over sin elendighed, at de nu var
ganske ene og forladte. Da mildnede vel Jakob deres sorg
og klage noget med ord, så godt han kunne, og nogle af
dem blev sidenhen gift med patriarkerne. Jakob tog ingen
kana’anæiske kvinde til hustru; men hans sønner og husfæller giftede sig med nogle af dem. Simeon, Levi, Juda
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og Ruben var dog allerede gift. Og med dette håb trøstede
Jakob venlig de stakkels enker, nemlig at han ville gifte
dem med sine husfæller og andre, ligesom jo også kongerne i Israel, der nedstammede fra Jakob, på samme måde
viste sig nådige og venlige mod de fremmede. For Salmon
giftede sig sidenhen med Rahab, og Boas med Ruth, Matt
1, 5. Og sådan fik også disse enker lod og samfund med
kirken. Dette var jo en såre skøn erstatning for den ulykke,
at de var blevet berøvede sine forrige mænd og ellers
havde lidt megen anden legemlig modgang.
Denne venlighed må med rette roses hos Jakob og fædrene, at de så ærbart og venlig omgikkes med det kvindelige køn for at skænke dem trøst i deres elendighed og fangenskab. For Jakob trøstede dem vel sådan: kære døtre,
find jer i ulykken med tålmodighed og giv jer tilfreds; for
det var Guds vilje. Og hvad for skade I har lidt i det legemlige, det skal skønt erstattes jer med andre åndelige og
langt større velgerninger. For Jakob var ikke en sådan rå
og umenneskelig fjende, som muslimerne og spanierne er;
han ville gerne råde dem alle og vise dem, hvordan de
kunne få hjælp. Han var fuld af tro, tålmodighed og venlighed, og just de samme dyder fremlyste også hos hans
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hustruer Lea og Rakel, som venlig tog sig af enkerne og
beflittede sig på at lindre deres smerte ved alle slags venlighed og gudsfrygt og med at bringe dem til delagtighed
i alle velgerninger og den evige salighed.
Luz havde fra gammel tid af dette navn, som vi så i
kap. 28, 19. Jakob er den første, som forandrer dens navn
og kalder den Betel. Ovenfor (kap. 28, 17.) sagde han, at
Gud visselig boede der; og nu bekræftes dette navn af
Gud. Sådan kaldte også englen Jakob Israel; men dette
navn beholdt han endnu ikke; derfor gentog Gud det, for
at det skulle blive fast og bestandigt hos ham. I dommernes og Josvas bøger står beretningen om, hvordan Israels
børn fordrev indbyggerne af byen Luz; derefter beholdt
den navnet Betel.
Angående det spørgsmål, om Luz og Jerusalem var
samme by, er talt ovenfor. Kongernes bøger viser, at det
var forskellige byer. Under Abraham og Josva var Betel
og Ai byer, som lå nær ved hinanden; men Luz er Betel,
og hele Skriften fra først til sidst lægger den nær ved Ai.
Fra Jeriko lå den tolv stenkast, som Hieronymus siger, og
det neden for byen. Derhen kom nu altså Jakob frisk og
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rask, belæsset med guld og sølv og med byttet fra sikemitterne, og beholdt samme land som besiddelse. For sidenhen står der, at Josef blev sendt til sine brødre, som vogtede sin faders hjord i Sikem.
Her må det gentages, som ovenfor (§ 41. ff.) blev sagt
om alterets bygning. For Moses nævner intet om andre ceremonier og ofre, som han ellers beskriver vidtløftig i
tredje bog, og omtaler kun dette ene stykke, at man priser
Gud, trøster de svage, revser de vildfarende, belærer de
uvidende og i det hele driver på ordet. For derved ødelægges synden og døden, og retfærdighed og evigt liv genoprettes; Djævelen trædes under fode og Gud ophøjes.
Denne gudstjeneste er Gud såre velbehagelig. Dernæst
kommer også påkaldelsen og kirkens bøn dertil, hvori vi
beder om at blive styrkede og opholdt i denne tro og dertil
også beskærmet af Gud i alle slags trængsel. Disse to stykker er den rette, sande og højeste gudstjeneste: læren og
bønnen. Efter den følger da videre kødets dødelse og den
gamle surdejs udrensning i vort kød. Og Moses ser især
hen til ordet og sjælenes salighed. Men dermed stemmer
det smukt overens, at ikke alene Jakobs husfæller, men
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også naboerne kom derhen, da alteret var bygget. For Gud
er ikke alene jødernes, men også hedningernes Gud.
Det navn på stedet: el-Betel er nyt og påfaldende. For
ordet el sættes foran, hvilket dog også indeholdes i ordet
Betel. Vi har ikke altid beholdt de hebraiske egennavne,
men har i vor oversættelse undertiden gjort dem til fællesnavne; ligesom på dette sted den latinske oversætter har
oversat dette ved domus dei, Guds hus. Dette derimod beholder vi; for det er såre særligt, fordi el er tilføjet. Mens
stedet forhen fik navnet Betel, kalder han det her Betels
Gud; og det er såre almindeligt på hebraisk, at egennavne
sammensættes med Guds navn til ét ord; det er sket i navnene Esajas, Gabriel, Daniel, Ezekiel, Jeremias, hvilket
betyder Guds ophøjelse. I vort sprog har vi ingen sådanne
navne. På græsk derimod er der mange af dem, såsom Theodosius, Theodorus, osv.
Men nu kan dette sted ikke være Gud, og dog kaldes
det el-Betel. Derfor kives vi med jøderne angående dette
navn, på grund af teksten i Jer 23, 6 og 33, 16, hvor der
står: man skal kalde ham: Herren vor retfærdighed. Deraf
vil vi bevise og godtgøre, at Davids spire, eller Messias,
om hvem de alle indrømmer, at denne tekst må forstås, må
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være sand Gud, siden Jeremias siger, man skal kalde ham
Herren, og der sættes på hebraisk Jehova, hvilket navn
alene tilkommer Gud. Derfor holder vi fast på, at Kristus
er sand Gud, som gør os retfærdige, fordi han har det navn,
som alene tilkommer Gud.
Denne tekst er fast og stærk nok på vor side. Men vi
kan ikke så omhyggelig møde jødernes flygtige spot, at de
jo altid søger en udflugt for at undgå os. De forekaster os
nemlig sådanne vidnesbyrd, hvori Guds navn også tillægges andre ting, sådan som dette sted kaldes el-Betel, uagtet
el er egennavn for Gud. Og ovenfor i kap. 33, 20 byggede
Jakob et alter og kaldte det Israels Gud er Gud. Men nu,
siger de, kan man jo ikke slutte sådan: denne eller hin ting
bærer Guds navn; derfor er den Gud. For ét er det at have
Guds navn, et andet at være Gud. Moses kalder i 2 Mos
17, 15 alteret: Herren er mit banner, min triumf, sejr og
ophøjelse, uagtet jo alteret ikke er Herren, heller ikke vor
sejr og triumf. Sådanne eksempler fremlægger de for os og
strider dermed mod teksten hos Jeremias.
Lyra lader det blive sig meget surt og svarer sådan
derpå: Kristus kaldes vor retfærdighed og vor Herre i sin
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person; andre ting eller steder derimod er ikke nogen person, kan derfor heller ikke have dette navn; de betegner
kun en eller anden guddommelig gerning, som dette navn
minder om. Men jøderne lader sig ikke derved afholde fra
at sige, at Kristus er et purt og bart menneske. Og jeg er
endnu ikke ganske på det rene med, hvordan man som
bedst skal gribe og holde fast på disse glatte åle, jøderne.
Vi for vor del har nok i, at dette vidnesbyrd stemmer
overens med Det Nye Testamente, hvori der ligefrem siges, at Kristus er vor retfærdighed og også sand Gud, så
længe indtil vi kan overbevise dem af andre steder i Skriften. Det er umuligt at tilstoppe alle veje for sekterne, så de
ikke skulle kunne undslippe os, ligesom Kristus selv heller
ikke kunne overvinde farisæerne og saddukæerne, uagtet
de allerede var overvundet.
Dog vil vi svare sådan, at man skal prise og udbrede
dette navn på Kristus, skønt han ikke blev kaldt med navnet Jehova, sådan som jøderne spottende indvender. For
hans navn var Jesus af Nazaret, Marias søn. Men vi kristne
udlægger Jeremias’ ord sådan: man skal kalde ham, det er,
man skal prise Kristus, love og forkynde ham som den
Herre, der retfærdiggør os. Jøderne bliver kun hængende
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ved bogstaverne, idet de taler om, at dette jo dog ikke var
det navn, hvormed han blev kaldt. Men dette navn er ikke
af samme beskaffenhed som de andre, sådan som når Betel
eller alteret kaldes vor Gud. For det er ikke det almindelige
navn, hvormed alteret kaldes, men er kun et navn af bogstaver, et historisk navn, til en erindring. For det blev aldrig sagt om alteret, at det skulle være vor herre. Sådan er
også de andre navne, som profeten Esajas tillægger Kristus, sådanne navne, som virkelig bruges om Kristus. Sådan når han i kap. 9, 6 siger: hans navn skal kaldes underfuld, rådgiver, vældig Gud osv. Hvis jøderne ikke går ind
derpå, så lad dem kun fare hen med sin spot, som de driver.
Dette er dog alligevel vist, at én slags navne er sådanne
navne som de, der gives de kristne i den hellige dåb, en
anden slags sådanne, hvormed ens kraft prises og berømmes.
Men hvorfor bygger Jakob alteret? Svar: fordi Gud
åbenbarer sig der. Han vil takke Gud for, at han har givet
ham ordet, vil prise den Gud, som har åbenbaret sig for
ham, vil komme ham i hu og bekende ham; det betyder elBetel; her bor Gud; enten det er et træhus eller stenhus, når
man bekender og prædiker ordet der, eller Gud der prises

1427

og påkaldes, da er det et tempel eller en kirke, om det så
end er under åben himmel eller under et træ, sådan som
under den eg, hvor Jakob nedgravede de fremmede guder.
Og denne måde har da sidenhen også afgudstjenerne og de
ugudelige munke efterlignet. For de har udvalgt de skønneste steder på bjerge, i dale eller ved floder og skove,
hvorhen de har samlet folk sammen for at ofre under åben
himmel, efter fædrenes vis.
Men på hebraisk står der udtrykkelig: fordi guderne
der havde åbenbaret sig for ham. Og sådanne steder i
Skriften må man flittig mærke sig, i hvilke Skriften taler
om Gud som om flere guder. Sådan ovenfor i kap. 1, 26:
lad os gøre et menneske i vort billede, efter vor lignelse.
Ligeledes i kap. 3, 22: se, Adam er blevet som en af os til
at kende godt og ondt. Fremdeles i kap. 11, 7: velan, lad
os fare ned og blande deres tungemål. Sådan også i kap.
18, 2. 3: Abraham så, og se, tre mænd stod for ham, og
han sagde: min herre! Kære, hvis jeg har fundet nåde for
dine øjne, da gå ikke din tjener forbi, osv. Sådanne steder
er såre mærkelige. For de viser, at fædrene havde ganske
samme erkendelse og samme tro om guddommen, som
også vi nu til dags forkynder. Og det er en tåbelig tale, når
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man forekaster os, at læren om treenigheden intetsteds forkyndes i Det Gamle Testamente, da det dog af mange steder er klart, at de gudfrygtige også dengang troede, at der
i guddommen er mere end én person. Men selv om denne
hemmelighed just ikke er blevet udtrykkelig fremsat, skal
vi vide, at dette måtte forbeholdes Det Nye Testamente,
hvori de klareste åbenbaringer er.
Derimod var det skik og brug hos fædrene at lære, at
der var mere end én person i det ene guddommelige væsen. Dog troede størsteparten ikke denne lære, ligesom
endnu den dag i dag muslimer og jøder ikke er enige med
os deri. Ja, hvad mere er, blandt dem, som hører vor prædiken, er der mange, som ikke agter eller tror denne lære.
For det går dem, som Esajas siger om sine tilhørere i 6, 10,
deres hjerte er fedt og deres øren tunghørende og deres
øjne tillukkede, så de ikke ser med sine øjne osv. For de
mennesker, som er bedårede, enten ved sine lidenskaber
og begærligheder eller ved sin egen indbildning, ser ikke
med sine øjne og hører ikke med sine øren; de er som stok
og sten blandt andre levende mennesker.
Mange folk nu til dags hører vor prædiken, læser vore
bøger, som vi skriver; men med sit hjerte er de imidlertid
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i køkkenet eller på andre steder. Deraf kommer det, at om
de end står og hører vor prædiken, forstår de dog slet intet
deraf, hvilket ikke er uden deres egen brøde, men selvforskyldt, idet de bortvender sine hjerter fra de nærværende
ting, og grubler eller tænker på og begærer andre ting. Sådanne hjerter kalder profeten Esajas fede hjerter, der ligesom er overtrukne med et fedtlag, og tilsmurte øjne, sådanne som disciplenes øjne var i haven, da de ikke gav agt
på, hvad Kristus talte. Og sådan står det til med størsteparten af mennesker, både blandt jøderne og blandt de kristne;
der er såre få, som giver agt på fædrenes lære eller efterfølger deres tro.
Men vi skal komme i hu, at der på dette sted klart siges, at guderne åbenbaredes for Jakob; for på hebraisk står
der flertal, idet der tales om mere end én. Og på hebraisk
står der også et mærkeligt verbum, så man på latin kunne
oversætte det ved dei detecti, de blottede eller afdækkede
guder; for ordet betyder at åbenbares eller afdækkes og i
det ydre lade sig se, sådan som man er beskaffen; at afdække, hvad der har været tildækket. Sådan står det i 3
Mos 18, 7: du skal ikke blotte din faders blusel. Sådan
åbenbaredes og afdækkedes Gud for Jakob, viste sig for

1430

ham sådan som han er. Fader, Søn og Helligånd, i sønnen,
der skulle blive menneske. Sådan så Jakob også på stigen
tre personer og at Gud skulle blive menneske af hans afkom, der skulle velsigne alle slægter på jorden. På denne
måde siges der, at guderne åbenbarede sig, og dog er der
kun én Gud. For hvorfor skulle Moses ellers have skrevet
sådan, da han dog vel havde kunnet bruge andre ord, hvis
han ikke havde villet antyde, at denne store hemmelighed
var åbenbaret fædrene?
Men Jakob priste denne åbenbarelse i mange skønne
prædikener. For derfor blev alteret oprejst til en ihukommelse af denne herlige gave, nemlig at treenigheden var
blevet åbenbaret for ham og Kristi menneskebliven, og at
der var blevet givet ham både legemlige og åndelige forjættelser. Og da var der vel også nogle, som hørte dette
søvnig og med tunghørende øren. Men patriarken fik stort
lys og megen trøst deraf, og da han var undsluppet den
fare, hvori hans sønner havde bragt ham, lever han nu uden
bekymring og i god ro og holder sig til Guds forjættelser
og åbenbaringer. Men snart følger der en anden ulykke.
Sådan er intet i de helliges liv af lang varighed, og alt er
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fuldt af mange slags strid; dog kommer altid frelsen til
sidst.
v8. Rebekkas amme Debora døde, og hun blev begravet under
egen neden for Betel; derfor kaldte han den Grædeegen.

Denne anfægtelse er lettere og tåleligere end den efterfølgende, nemlig Rakels død. Men hvortil skal det være, at
man har måttet skrive og vide denne gamle kvindes død?
Svar: det er sket, for at vi skal vide, at de helliges liv og
alle deres gerninger er vore gerninger lige. De var ganske
vist folk fulde af tro; men i anfægtelsen har de undertiden
vist sig såre svage, os til trøst, så vi ikke skal fortvivle i
vor svaghed, eftersom de har været beklædte med just det
samme kød, hvormed vi må drages endnu den dag i dag.
Vistnok havde de herligere gaver end vi; men i delagtighed i Guds nåde og hjælp, og i hans beskærmelse, er vi
hinanden lige. Men ammen Debora indføres og beskrives
her som en hellig kvinde, som var patriarken Jakob såre
kær, måske fordi hun på grund af sin alder og særdeles
gudsfrygt var såre vel skikket til at styrke og trøste ham i
hans allertungeste anfægtelser. Derfor sørger Jakob over
hendes død og kalder den eg, hvorunder hun begraves,
grædeegen.
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Og det er også en grund, hvorfor Deboras død er blevet
fortalt, nemlig at Den Hellige Skrift vil vise, at patriarkerne ikke var sten eller stokke eller hårde, ufølsomme
mennesker, der ingen naturlig følelse havde, sådanne som
munkene har været. For disse har anset det for en stor ære
at de har kunnet foragte sine forældre, brødre og søstre, og
har dertil skammelig misbrugt Kristi ord i Luk 14, 26: hvis
nogen kommer til mig og ikke hader sin fader og moder og
hustru osv., kan han ikke være min discipel. Deraf har de
opdigtet en særlig evangelisk hellighed, nemlig at hade og
foragte sine forældre. Men hvad andet var vel dette end at
hade sit eget kød og hele menneskeslægten? Sådan som
der etsteds fortælles om en, at han ikke kunne tåle at se et
menneske.
Disse munke har lært sådan: Den, der har lyst og glæde
af at omgås med mennesker, vil ikke kunne have noget
samkvem med de hellige engle. For det ensomme liv har
de kaldt et engleliv; men i virkeligheden er det et ret djævleliv. For de har frataget mennesker den tilbøjelighed, som
Gud har medskabt og indplantet den menneskelige natur.
Gud vil ikke, at du på egen hånd, uden at dit kald driver
dig dertil, skal hade eller forlade fader eller moder, sådan
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som Hieronymus formaner dem til, der vil gå i kloster; for
det er en selvvalgt gerning. Men hvis en eller anden voldsmand ville tvinge dig til at fornægte den rene, sunde lærdom, eller hvis dine forældre ville tvinge dig dertil, da byder Gud dig at vove liv og gods og hellere at forlade dine
forældre i det tilfælde, end ordets bekendelse. Her kommer
ordet Luk 16, 24 til anvendelse, når man enten må fornægte Gud eller også forlade sin fader; da skal man sige
til fader og moder: jeg kender jer ikke, 5 Mos 33, 9; jeg
har ingen fader og moder. Og dette skal man gøre, ikke
efter eget valg, men når det guddommelige kald driver dig
dertil.
Dette siger jeg i anledning af de historier eller, som
man har kaldt det, de legender, hvori de fædres liv, som
har levet før os, beskrives; i dem findes meget af sådan
afsindighed og kætteri. Men Den Hellige Skrift beskriver
de hellige sådan, at de er sådanne folk, der er beredt til at
lide alle slags fare og forlade alt sit gods. Men når dette
ikke med nødvendighed kræves af dem, er de fulde af følelse og kærlighed, som Gud har indplantet i naturen, såsom at elske ægtefælle, børn, venner, have medlidenhed
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med dem, der er havnet i ulykke og er bedrøvede. For sådan har Moses afmalet patriarken Jakob, at han såre elskede hustru og børn, uagtet jo intet kan være kødeligere
end dette. Han skriver, at han græd og sørgede over denne
hellige kvindes, Deboras, død. Men i denne hans blødhed
og kærlighed var hans hjerte dog alligevel underkastet den
guddommelige vilje og beredt til lydighed i sit kald.
Sådan bliver også andre mennesker heftig bevægede
og bekymrede, når de ved døden mister sine venner og
slægtninge og endnu mere sin ægtefælle og børn. Og dette
er ikke nogen synd, men gode, naturlige følelser; når faderen græder, fordi hans søn er død, når han sørger over, at
han har mistet sin hustru, da er det ikke at dadle; ja den
skrøbelighed, som er det modsatte af sådan blødhed, nemlig ufølsomhed og hårdhed hos mennesket, fordømmes af
Paulus, som i Rom 12, 15 vil, at vi skal græde med de grædende og være glade med de glade; det er, vi skal tage del
i andres lykke eller ulykke.
Når jeg hører, at muslimerne gruelig raser og udgyder
de stakkels kristnes blod, at han stikker de små børn på
pæle og gruelig skænder kvinderne, så sømmer det sig sandelig for mig at sukke. Og et menneskeligt hjerte kan ikke
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andet: det må heftig bevæges, når det hører om sådanne
gruelige ting. Men her kunne en eller anden stoiker eller
surmuler kaste mig i næsen: ej, du er sandelig en blød fyr,
du græder og hyler som en kvinde! En mand, der har et
mandigt hjerte, må foragte sådanne ting. Hvad kommer det
os ved, at jomfruerne og hustruerne bortføres, og at de
skændes og myrdes? Derpå svarer jeg sådan, at dette meget mere er galskab og raseri og ikke styrke. For hvad kan
siges eller tænkes, som mere er imod al menneskelig venlighed, end at man ikke lader sig bevæge ved andre folks
jammer og ulykke, som er så gruelig og tung? Det er ikke
gudeligt eller kristent at le af, at andre folk er i nød og fare;
når vi sådan ser, at nogle er faldet hen i vildfarelser, eller
at kejseren og muslimerne raser gruelig mod de kristne,
ligeledes at paven styrter så mange tusinde sjæle i den
evige fordømmelse, da sømmer det sig for mig at være et
menneske, og ikke anse noget menneskeligt for mig uvedkommende, som hin siger i komedien. Men endnu mere
sømmer det sig for mig i dette tilfælde at være kristensindet, som en kristen, og at lade sådan ulykke hos andre og
så manges timelige og evige undergang gå mig til hjerte.
Og Kristus selv lærer sådan venlighed, når han siger i Luk
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6, 36: vær barmhjertige, som jeres fader også er barmhjertig. Og Paulus siger i Rom 12, 13: antag jer de helliges
behov.
Derfor bør munkenes følelsesløse folkefærd rimelig
forbandes, som lever uden al gudsfrygt og samkvem med
menneskeslægten. For ville alle mennesker efterligne dem
og gemme sig i krogen for ikke at se mennesker, hvem
skulle da snart derefter forestå kirken, dertil bestyre det
huslige og borgerlige liv? Gud har kaldet og sat os i denne
verden, ikke uden for verden. Johannes Døberen og Kristus, Herren selv, kaldes fra ørkenen for at lære og prædike
i verden. Herhen hører nu også beskrivelsen af de hellige
fædre, hvori der vises, at de var venlige mennesker, der
elskede samkvem med andre mennesker og var såre kærlige både mod sine egne og mod fremmede. For det er ugudeligt og umenneskeligt ikke at have medynk med andre
folk, ikke at græde med dem, når de er elendige og bedrøvede, eller ikke at længes efter dem, som er gået bort fra
dette liv, når de har været os såre kære i livet.
Vi ser, hvordan denne fromme gamle Deboras død
gjorde patriarken ondt, og hvor bedrøvet han blev derover;
denne Debora har, efter min tro, ofte styrket ham med ord
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og trøst i hans højeste angst og nød. For kvinderne har
også sine gaver, og Gud har ofte benyttet kvinder til at
udrette store undere ved, ligesom Agathe, Anastasia, Agnes, Lucia ved sin tro og bestandighed i bekendelsen selv
under pinsler har fordunklet endog store mænds legender,
idet Helligånden har opflammet og styrket deres hjerte så,
at de har leet ad pine og gruelig marter.
Sådan er det min tro, at denne Debora har været en vis
og gudfrygtig gammel kvinde, som tjente Jakob og hjalp
ham med at styre tjenerne i huset, og i stor fare og besværlighed lod han sig vist ofte tiltale og trøste af hende. For
de kvinder, som elsker gudsfrygt, plejer også at have særlig nåde til at trøste andre og formilde deres smerter; ja
mennesker bevæges næsten lettere ved samtale med kvinder end med mænd. Derfor gav Gud Adam Eva i Paradiset, for at hun skulle være om ham, ikke alene for at forrette husligt arbejde, men også for at trøste ham i almindelig sorg og modgang.
Men Debora var såre gammel, og familien anså hende
næsten som husets bedstemor. For hun var Rebekkas
amme, og var derfor meget afholdt også af Jakob og børnebørnene; for disse børn havde hun opdraget og plejet

1438

med stor ømhed. Bedstemødre plejer at holde mere af sine
børnebørn end mødrene selv, fordi kærligheden stedse bliver mere brændende for hvert led, den går igennem. Hendes alder kan man let udregne, siden hun var Rebekkas
amme. For i dette år var Jakob i det mindste 106 år gammel; hans moder Rebekka blev i sin alders tredivte år gift
med Isak, som dengang var en mand på fyrre år. I sin alders sekstende år avlede denne Esau og Jakob, altså da Rebekka var halvtreds; føjer man dertil de 106 år fra deres
fødsel indtil denne tid, får man 156 år som Rebekkas alder;
ammen igen måtte være 30-40 år ældre; sådan var hun
dengang omtrent 190 år gammel. Sådan blev hun både for
sin alder og for andre gaver holdt i ære af hele menigheden
og alle tjenestefolkene. For hun havde en lang tid set og
hørt de såre store patriarker, Sem mere end hundrede år;
med ham levede Jakob 50 år samtidig, Rebekka 100 år,
men hendes amme 130 år. Men en sådan gammel, ærværdig kvinde var vel bevandret og højt benådet både i læren
og i mange andre ting. Derfor anså de hende rimelig for
sin bedstemor.
Det er troligt, at også Rebekka døde på denne tid, eller
kort i forvejen, idet hun måske var hentæret af hjertesorg
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og bekymring; dog omtales ikke hendes død. Men det synes at være rimeligt, at Debora efter udløbet af Jakobs tjenesteår blev sendt for atter at kalde ham tilbage fra Mesopotamien, som Rebekka lovede ham ovenfor i kap. 27, 45,
idet hun siger: så vil jeg sende bud og hente dig derfra. For
Debora stammede fra Syrien og var blevet givet Rebekka
med som ledsagerinde af hendes moder og broder, dengang da hun skulle giftes med Isak, som der står ovenfor i
kap. 24, 59. Sådan forblev hun nogen tid hos Jakob for at
trøste og styrke ham og hans familie.
Men da de nu drager hjem igen, døde hun undervejs,
og begravelsen under egen, der kaldes grædeegen, viser,
at Jakob tillige med hele sin familie sørgede dybt derover
og bevidnede sin smerte med bitre tårer. Dette fortæller
Helligånden, for at vi skal vide, at de var venlige, kærlige
mennesker, og at det er ugudeligt, ikke at lade andre folks
jammer og elendighed gå sig til hjerte, ikke at sørge og
græde derover; for sådanne følelser finder man endog hos
de ufornuftige dyr. Derfor kalder han begravelsespladsen
grædeegen til et mindesmærke om, at de agtede og elskede
den fromme amme og savnede hende; for at vise, at han
og hele familien begræd den kære amme og sørgede over
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hendes død. De ville vel hellere have ført hende med tilbage til den gamle fader Isak; men Gud ville det anderledes.
Så lad os nu lære, at vi skal glæde os med de glade og
græde med de grædende, så vi ikke bliver til stok og sten,
som man har mange eksempler på i den bog, der kaldes
Vitæ Patrum, idet mange uden noget kald har begivet sig
ud i ørkenerne, fjernt fra omgang med mennesker, uden at
bekymre sig om de ting, som ellers andre mennesker giver
sig af med.
v9-10. Gud viste sig igen for Jakob, efter at han var kommet
hjem fra Paddan-Aram. Han velsignede ham og sagde til ham:
»Dit navn er Jakob; men nu skal du ikke længere hedde Jakob.
Dit navn skal være Israel.« Og han gav ham navnet Israel.

Det er nu ofte sagt, at Gud hyppig oprejser og trøster de
hellige og ikke lader dem fristes over evne. Derfor gentager og bekræfter han nu den forjættelse, som han havde
givet Jakob ovenfor i kap. 28, 13 ff., da han åbenbarede
sig for ham i drømme på stigen. Og det gør han for derved
at formilde hans smerte og sorg ved Deboras død. For de
helliges liv er intet andet, end at de farer ned til Helvede
og atter fare op igen, al den stund lys og mørke, anfægtelse
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og trøst stedse følger på hinanden. Men patriarken er
endnu ikke fri for al ulykke; der er endnu langt større jammer og elendighed tilbage for ham at lide. Derfor styrkes
han nu af Gud, så han med desto større mod skal kunne
tåle denne nærværende ulykke og også den forestående
modgang.
Her siges fremdeles med klare ord, at Gud åbenbaredes for Jakob. I begyndelsen af kapitlet derimod siges der
kun, at han sagde: gør dig rede, far op til Betel. Der synes
at være en forskel mellem disse to ting. For Gud kunne
tale gennem Isak, Jakobs fader, eller gennem ammen Debora, hvem Den Hellige Skrift ikke uden grund giver det
prisende vidnesbyrd, at patriarken Jakob begræd hende, og
det er såre troligt, at hun var en såre vis gammel kvinde og
profetinde, fuld af Helligånden, og at hun formanede Jakob til sådanne ting. Men hvad de hellige taler, skal man
opfatte sådan, som om Gud selv har talt det. Når vi sådan
prædiker evangeliet, når vi døber eller kalder og ordinerer
tjenere til præsteembedet, så er det ikke os, der prædiker,
døber eller ordinerer, men Gud taler gennem os. Derfor
kaldes det også Guds ord, Guds sakramente og Guds embede, og man kan med rette sige: Gud taler, Gud døber,
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når han gør det gennem sine tjenere, al den stund alt det
tillægges Gud, som de hellige mennesker har gjort. Sådan
er det f.eks. Adams ord, hvad han sagde ovenfor i kap. 2,
23: dette er ben af mine ben osv.; ligeledes i v. 24: derfor
skal manden forlade fader og moder og blive fast hos sin
hustru osv.; og dog siger Kristus i Matt 19, 15, at Gud
sagde dette. Når vi derfor taler Guds ord, skal man ikke
opfatte det som et menneskeord.
Og det er vel troligt, at Jakob på denne måde fik befalingen til at drage til Betel, uden nogen åbenbarelse af Gud
selv, alene ved en profetisk ånd, enten ved Isak, sin fader,
eller ved Debora, som fuld af Helligånden vel har rådet
ham til at flygte fra Sikem. Men på dette sted siger Skriften: Gud åbenbaredes for Jakob, nemlig den herre Kristus
selv, i en engels skikkelse. Dette var nu en tydelig åbenbarelse, noget ganske andet, end når han taler ved et menneske.
Da nu derfor Debora var død, som såre vel kunne formane og trøste Jakob, da profetiens eller spådommens redskab var borte, træder Gud selv i stedet og forlader ikke
Jakob, men åbenbares selv, efter at Debora er blevet borte,
så en ny åbenbarelse skal komme til dem, som han havde
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ovenfor, især på stigen, fordi han ser, at Jakob er sorgfuld
og græder over tabet af den fromme profetinde, og taler
såre venlig med ham.
Men velsignelsen må forstås om den åndelige velsignelse, nemlig om det kommende afkom. For den legemlige
velsignelse blev alene givet for den åndeliges skyld, ligesom vi i hele dette liv kun lever for at døbes, tro, helliggøres og blive salige; det er Guds ordning med forældre, lærere og kirkens tjenere. For Gud har forordnet alle skabningers tjeneste, også englenes, til den ende, at hans rige
skal komme, hans navn helliges og vi blive salige og få det
evige livs arv.
Derfor menes dermed især den åndelige velsignelse,
som Gud vil at han skal vente på og holde sig til. Som om
han ville sige: vær trøstig; om end alle dør, så lever jeg
dog endnu og gentager nu min forjættelse til dig, som er
sørgmodig og græder, så du skal være vis på, at af dit kød
skal der komme arvinger og det forjættede afkom, som jeg
har forjættet Abraham og Isak. Og for at Jakob kan have
et sikkert pant og vidnesbyrd om Guds nådige vilje, forandrer han hans navn og kalder ham Israel. Denne forandring af navnet viser, at Gud ikke handler med ham om
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simple, ringe, men store og særlige ting. Det navn, som
han ved sin legemlige fødsel fik af sine forældre, er et almindeligt; men det er såre herligt og trøstefuldt, at han nu
giver ham et nyt navn.
Sådan fødes vi i dette liv som vore legemlige forældres
sønner og døtre og, som Paulus siger i Ef 2, 3, som vredens
børn, idet vi bringer med os den ved arvesynden fordærvede, syndige naturs navn; men når vi døbes, da får vi et
nyt navn, og den, som er døbt, kaldes nu ikke mere Johannes’ eller Peters søn osv.; skønt vi blandt mennesker i dette
livs samkvem har brug for sådanne navne; men for Gud
forandres og ophæves navnet, og mennesket kaldes på
grund af dåben og troen med et nyt navn: en kristen. Dette
navn minder os om dåben, der øves i daglige trængsler og
anfægtelser og må frembringe sin frugt og virkning, så vi
skal vokse og blive et fuldkomment menneske, og det
kristne navn sådan fuldkommes, indtil vort navn og vor
gamle Adam ganske ophæves og afskaffes.
Derfor må det her mærkes, at Gud selv giver patriarken Jakob dette navn, ved hvilket nye navn der sættes en
forskel mellem kødet og ånden. For Israel er et guddommeligt navn, og Gud har en anden vis at give navne på,
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end ellers brugeligt er hos forældre, slægtninge, naboer, i
enhvers fædreland og efter enhvers stand; det navn, hvormed Gud nævner os, og hvorpå han kender os, er et særligt
navn. Som han siger til Moses i 2 Mos 33, 12: jeg kender
dig ved navn. Hertil sigtede Paulus, da han sagde i Rom 9,
6: ikke alle de, som nedstammer fra Israel, er Israel. Ikke
alle de er israelitter, som nedstammer fra kødet og fører
Israels navn; men de rette, sande israelitter er åndelige, og
Gud har givet dem et åndeligt navn, hvorom der tales rigelig og herlig i Rom Kap. 9.
Men Gud mener: jeg har hidtil endnu ikke åbenbaret
dig dit navn, hvormed du nævnes hos mig, men har ladet
det ske, at du er blevet benævnt med dit fædrene navn og
efter kødet; nu derimod giver jeg dig et navn, efter at jeg
har handlet med dig, ligesom jeg jo har ført dig underfuldt,
ikke som en kødelig søn; men jeg har ført og ledt dig underfuldt, bedrøvet, renset og helliget dig ved mange slags
plage, for at gøre dig til et nyt menneske og en ny skabning
og nu give dig et nyt navn, ikke kødets, men åndens.
Ordets betydning er blevet forklaret ovenfor. Det hebraiske ord Sarah betyder at stride eller meget mere at
overvinde; efter betydningen er navnet Jakob ikke ganske
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uligt dette ord; for Jakob betyder også en undertræder, det
er en sejrherre. Men her siger han, at han overvinder Gud;
du skal være en sejrherre over Gud. Og det er et fælles
navn for alle kristne; for vi er ikke alene sejrherrer over
Djævelen, synden, døden, mennesker og dette liv, men
også over Gud; for han har forjættet at hjælpe os; ja, han
har ganske overgivet sig, til os. Var ikke dette sådan, da
var vi ikke Guds sejrherrer; men fordi han er vor Gud ved
forjættelsen og har sagt til os: jeg vil være din Gud, vær
du kun trøstig osv., så bliver vi derved Guds overvindere.
For når han har givet os forjættelsen, så anstiller han
sig dernæst, som om han var ganske vor fjende, lader os
friste og skjuler ganske sit ansigt for os, som om han havde
glemt alle sine forjættelser. Da må man bede, lede og
banke; og når det synes os, at han ikke agter på os, og at
vi ganske må synke, så må vi dog blive standhaftige, holde
ud og stedse holde ved med tro, med bøn og tålmodighed.
På denne måde overvinder vi Gud, når vi ikke forlader
forjættelsen eller Gud, som har givet os forjættelsen; og
når vi sådan holder ud i bøn og tro, bliver Gud os fra en
skjult Gud en åbenbar Gud, der trøster os og gør, hvad vi
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vil. Som der står skrevet i Sl 145, 19: Herren gør efter deres velbehag, som ham frygte ham. Ligeså i Joh 15, 7: hvis
I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, da bed om, hvad
som helst I vil, og det skal overgå jer. Dette er de rette
israelitiske våben, hvorved Gud overvindes. Men det hører
også dertil, som Kristus tilføjer: hvis I bliver i mig, og mine
ord bliver i jer; ligeledes Joh 14, 23: om nogen elsker mig,
skal han holde mit ord; og min fader skal elske ham, og vi
skal komme til ham og tage bolig hos ham. På denne måde
er Gud overvundet, og da sætter han os til israelitter og
udråber os som sådanne, idet han hører og frelser os ved
troen på hans forjættelse.
Men sådanne folk er ikke israelitterne efter kødet. For
de ville ikke længere kunne gøre det, som hører med til at
være Israel, der sejrer, fordi han forbliver i ordet og bliver
ved med at bede, lede, banke og være standhaftig. Sådan
standhaftighed og sejr giver Gud Jakob og siger til ham:
du er blevet øvet og prøvet længe nok og såre meget: jeg
har ofte skjult mit ansigt for dig; men fordi du har holdt
dig så fast til forjættelsen, har jeg måttet give efter for dig,
bønhøre og hjælpe dig, og udråber dig nu og erklærer dig
for at være en ret Israel og Guds overvinder. Ikke som om
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han ikke allerede for længe siden var en sådan Israel; men
nu åbenbarer han denne Jakobs ære, ham til trøst. For
ovenfor i 1 Mos 32, 28 blev det profetisk sagt til ham: dit
navn skal ikke fremdeles kaldes Jakob; men her opfyldes
og åbenbares nu dette, idet Gud selv åbenbares for ham.
Du har, siger han, hidtil været en sådan Israel; men nu skal
du også hedde sådan.
Men her opstår nu et spørgsmål, hvorfor nemlig Herren siger, at han herefter ikke mere skal kaldes Jakob, da
han dog af Moses, som i dette kapitel, og i alle profeterne
uden forskel kaldes Jakob og Israel. Lyra indlader sig her
uden grund på at tale om det virkelige og beskuende liv,
og siger, at han kaldes Jakob af hensyn til det virkelige liv,
for at han skal undertræde kødets lidenskaber og lyster;
Israel derimod kaldes han af hensyn til det beskuende liv,
nemlig fordi han nu ser Gud. Dog anfører han ikke den
ordets betydning, som Eusebius og de sprogkyndige har,
idet disse nemlig siger, at Israel betyder en mand, som ser
Gud; men han udlægger det ligefrem og tyder det om Gud,
sådan nemlig, at han omgås med Gud ved skønne, liflige
tanker og grublerier og beskuer det kommende liv; til vidnesbyrd herfor anfører han Gregorius.
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Men det lader jeg fare; for det er min tro, at fædrene
selv ikke har forstået, hvad de har lært om disse to slags
liv. For munkene har ved det virkelige liv forstået det, der
består deri, at mennesket holder i tømme og betvinger de
onde lyster og begærligheder og i det ydre fører livet rigtig
med hensyn til ydre skikke og brug, ved faste og kødets
spægelse, ved simpel klædedragt og andre sådanne ting,
hvilket sekt-ånden Müntzer kalder udrensningen af de
grove synder. Hedningerne har kaldt det ydre ærbarhed,
som i dette liv er nyttig og nødvendig, især for ungdommen, der tiltrænger undervisning og lære, så den ikke skal
blive ganske rå og uhøflig og uduelig til alle gerninger her
i livet.
Men efter Den Hellige Skrift må man forklare det virkelige og det beskuende liv på en anden måde. For dette
er, især nu til dags, et sådant liv, hvori ens øjne fyldes med
tårer. Det er ikke så liflige tanker, grublerier og trøst, som
det var for munkene; men den der vil være en ret Israel og
overvinde Gud, han må omgås med sådan øvelse, som vi
forhen har omtalt, nemlig med at bede, lede, banke, og
holde fast ved ordet og forjættelsen. Dette er de gudfryg-
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tiges rette beskuende liv, i hvilket fornuften eller vor indbildningskraft og vore tanker intet formår, hvori menneskets sind og forstand dødes tilligemed alle dets kræfter,
og mennesket lever alene af Guds ord, som skrevet står i
5 Mos 8, 3: han ydmygede dig og lod dig sulte, og gav dig
manna at spise, som du ikke kendte, og dine fædre ej
kendte; at han ville lade dig vide, at mennesket ikke lever
ved brød alene, men mennesket lever ved alt det, som udgår af Herrens mund.
De andre spekulationer, som munkene driver på, er
kolde, døde og farlige tanker. For de kommer af deres egen
vilje og fornuft, uden ord og forjættelse. Derfor skal man
vogte sig derfor, og den, som gudelig og ret vil gruble på
Gud og gøre sig tanker om ham, skal ikke gøre det uden
ordet, men skal gribe Guds søn, som er blevet menneske,
skal begynde med krybben og de klude, hvori barnet er
svøbt, indtil han kommer til himmelfarten. Sådan modtager han det i troen og forbliver i ordet og forjættelsen, som
er os givet. Jeg kender nogle, som roste sig af sine spekulationer, at de havde så megen fryd og glæde deraf, at det
syntes dem, at de var ligesom henrykket og opløftet til
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himlen. Sådanne spekulationer holder jeg ikke af, vil heller aldrig ønske mig dem, for de er uden ordet, og de folk,
som følger dem, véd intet af loven og evangeliet at sige.
Men den rette spekulation, som gør en til israelit, er
en dødelse af alle kræfter, der er i vort sind og vor fornuft,
og at man alene bliver hængende i troen og håbet på forjættelsen. Når mennesket ligger i de sidste trækninger og
kæmper med døden, da ser man, hvortil sådanne spekulationer nytter; for da føler vi slet intet råd og ingen hjælp
hos os selv. Derfor er sådan spekulation fornøden, at man
blot griber ordet alene og ikke lader sig vildlede af vore
egne sanser og følelser, efter Kristi ord i Joh 8, 51: hvis
nogen holder mit ord, skal han ikke se døden evindelig.
Loven eller Guds bud ordner og beskikker derimod det
aktive liv, ikke munkenes bestemmelser, men de gerninger, som henhører til det ydre liv og vort kald. Her skal
enhver se hen til, i hvad stand og stilling han er, og skal i
den passe sit kald og flittig øve sig i de gerninger, som Gud
har befalet i De Ti Bud. Dernæst, når så anfægtelserne
kommer, bliver du en sand israelit, hvis du holder fast ved
troen på forjættelsen og øver dig i den. Ligesom du har
været en Jakob i De Ti Bud, sådan vil du blive en sand
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Israel i forjættelserne, som vil drive dig til bønnen, så du
påkalder Gud. Herpå har vi et herligt eksempel i den
kana’anæiske kvinde i Matt 15, 25-27, der såre vel øves i
det beskuende liv og holder sådan ved, at hun ikke lader
sig afvise eller drive tilbage ved nogen hårde ord; hun banker så længe på døren, ligesom med magt, at Kristus til
sidst må give efter og bønhøre hende, og for alt folket priser og omtaler hendes tro og standhaftighed, at hun så
smukt holdt ud.
På denne måde lærer man rettelig læren og beskuende
liv, nemlig når man skelner mellem De Ti Bud og forjættelsen, som munkene ikke har forstået. For De Ti Bud viser
ethvert menneske hans gerninger i hans kald. Anfægtelserne derimod lærer os ikke at forstå De Ti Bud, men at
gribe Gud med troen og ikke at rose os af nogen fortjeneste
eller lovens forjættelse. Sådan som farisæeren gør i Luk
18, 11, og som de siger i Es 58, 3: hvorfor fastede vi, og
du så det ikke? For sådan selvros er fordømt af Gud. Uden
for forjættelserne kan jeg vel tænke på, hvad jeg har gjort
eller lidt i forfølgelse og trængsel; men ikke efter munkenes eksempel, som opdigter en fortjeneste for det evige liv
af sine gerninger.
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Dette har jeg fundet det passende at anføre af fædrene,
så vi ikke skal anses som de, der ganske forkaster deres
skrifter. For man skal ikke foragte disse skrifter, men læse
dem med ret skøn. Lyra og Gregor synes ikke ret at have
forstået, hvad det aktive og det beskuende liv er; for de
sætter begge slags liv i munkenes ceremonier og regler;
men det aktive liv skal bestå i De Ti Bud. Beskuelsen derimod i forjættelsen. Jakob bliver i loven en overtræder,
men i forjættelserne en sand Israel.
Men nu vil jeg atter vende tilbage til det spørgsmål,
hvorfor Moses eller den efterfølgende historie ikke altid
har beholdt navnet Israel. Derpå svarer jeg sådan: Gud taler om det fornemste navn, nemlig om de forjættelser,
hvori Jakob var øvet og fremdeles skal øves. For disse forjættelsers skyld skal han især og egentlig være en Israel og
også kaldes sådan. Men Jakob blev han kaldt efter menneskers sædvanlige skik og i henseende til sine gerninger.
Og dette er ikke det fornemste navn, ligesom de gerninger,
som de gudfrygtige gør efter loven, heller ikke er de fornemste gerninger, skønt de er fornødne i dette liv, men er
Jakobs-gerninger, Gud vil både have, at vi skal tro, og at
vi skal gøre gode gerninger, og at vi sådan skal være både
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israelitter og jakobitter. Men af troen og forjættelsen kaldes vi især israelitter, og af de gerninger, at vi er øvrigheden og forældrene lydige, at vi fører et ærbart og tugtigt
liv osv., kaldes vi jakobitter. Men eftersom denne lydighed
ikke er fuldkommen, gør den ikke retfærdig; dog er den
fornøden som en troens frugt; men troen griber Guds søns
ubesmittede og ustraffelige retfærdighed, som gør os til
rette israelitter. Så meget om den åndelige velsignelse,
som giver Jakob navn af den tro, hvormed han griber
denne velsignelse. Hvad nu herefter følger, henhører til
den legemlige velsignelse.
v11-12. Han sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige. Bliv
frugtbar og talrig! Et folk, ja, en mængde folkeslag skal nedstamme fra dig, og konger skal fremstå af dit eget kød og blod.
Det land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig og dine efterkommere.«

De forrige forjættelser gentages her, Jakob til trøst, og alle
stykker i særdeleshed og ethvert enkelt ord stemmer
overens med den forrige fortælling ovenfor i kap. 17, hvor
omskærelsen gives Abraham, og hvor både hans og Saras
navne forandres; der bruger Gud også det samme navn
schaddai, som han bruger her, og udlæggelsen af dette
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navn kan du finde på samme sted. Men hvorfor han siger,
at konger skal fremstå af hans lænder, og folket dog sidenhen, da det begærer, at en konge måtte gives dem, hårdt
revses derfor af Gud, derom hører det ikke hid at tale.
Men han tilføjer: og jeg vil give dit afkom landet efter
dig, for at ingen skal tvivle på forjættelsen, om den også
var sand, fordi man véd, at Abraham og Jakob var fremmede i det samme land og end ikke besad en fod land deri,
med undtagelse af det landstykke i Sikem, som Jakob tog
med sit sværd og med sin bue, som han selv sidenhen siger
i kap. 48, 22. Derfor udlægger han forjættelsen sådan, at
han vil give landet til Jakobs afkom og efterkommere. For
hvad der gives sønnen, kan faderen også med rette tilegne
sig. Men imidlertid holder han sig til forjættelsen angående navnet Israel, hvilken er meget bedre. For Gud var
hans land og arv. Og sådan er nu Jakobs smerte over Dinas
krænkelse og Deboras død formildet. Men der forestår
ham endnu tungere ting.
v13. Så steg Gud op fra ham, dér hvor han havde talt med ham.

De hellige patriarker var flittige, holdt uden ophør på med
at lære og bede, og til sådanne øvelser anvendte de hver
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dag morgenstunden. Men især kom folket sammen på sabbatten til prædikenen og for i fællesskab at bede og påkalde Gud. Men når menigheden var gået fra hinanden,
bad Jakob alene, hævede øjnene mod himlen, tænkte på
ordet og talte derom; da åbenbarede Gud sig for ham og
talte med ham, ikke gennem hans fader Isak eller Debora,
men var personlig til stede hos ham, ligesom ovenfor (kap.
32, 30.), hvor han siger: jeg har set Gud ansigt til ansigt.
Det var et lignende syn som det forrige, hvor manden brødes med ham; kun forstod han her, at det var Gud selv,
som talte, hvilket han i den forrige kamp ikke straks så; og
at det var en guddommelig åbenbarelse, bevidner Moses
selv ved at sige: Gud steg op fra ham.
v14-15. Jakob rejste en støtte, en stenstøtte, på det sted, hvor
Gud havde talt med ham, og han udgød drikoffer på den og
hældte olie over den. Og stedet, hvor Gud havde talt med ham,
kaldte Jakob Betel.

Det må mærkes, at dette sted særlig prises fremfor andre
steder; for nu får det for tredje gang navnet Betel. Men
skulle det ikke bevirke afguderi og falske profeter? Jeroboam misbrugte det sandelig højlig, at dette sted fik så stor
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ære, idet han vendte hele religionen og gudstjenesten derhen, hvorfor Hoseas og de andre profeter, som levede på
hans tid, havde så stor strid og svar møje for at revse, fordømme og afskaffe afguderiet i Betel. De fratog også dette
sted det hellige navn Betel og kaldte det Bethaven, det er
uretfærdighedens og syndens hus, og udrettede dog kun
lidt dermed.
For de falske profeter foreholdt de fromme, gudfrygtige profeter sådanne ord: hvorfor roser I så højt templet i
Jerusalem? Læs Første Mosebog, så skal I finde, at Gud
på dette sted åbenbaredes for Jakob, og at det deraf fik
navnet Betel og el-Betel. Hvad vissere eller stærkere
kunne man fremføre? Denne grund synes ikke at kunne
gendrives. Hvorfor, sagde de, foreholder I os Moses eller
Salomos nye bud? Mener I, at de har kunnet eller villet
vende gudstjenesten fra et sådant helligt sted til Jerusalem? For på dette sted ofrede patriarkerne, Abraham, Isak
og Jakob, og kong Jeroboam fortjener at roses som en
from konge, fordi han har ført folket til dette sted, som patriarkerne har prist, og til hvilket Gud selv kom; som han
udvalgte sig til at tale med fædrene på.
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Dette var dengang det påskud, hvorunder de forfulgte
og myrdede de fromme, gudfrygtige lærere og profeter, ligesom Amasja heftig udskælder Amos i Am 7, 12-13:
»Seer, skynd dig at tage til Juda; der kan du skaffe dig
føden, der kan du profetere. I Betel må du ikke længere
profetere; for det er kongens helligdom og rigets tempel.«
Det er, det er et gudshus, som kong Jeroboam har indstiftet
og oprettet.
Men det rette svar på de falske profeters påskud, der
havde et såre godt ydre skin, var dette: Gud talte med fædrene på sit sted og i sin tid; men sidenhen har han klart sagt
ved Moses i 2 Mos 20, 24: på hvert sted, hvor jeg lader
ihukomme mit navn, vil jeg komme til dig og velsigne dig;
ikke på ethvert sted uden forskel, ethvert bjerg, enhver
grøn eng eller enhver flod, men du skal se hen til det sted,
som Herren udvælger sig. Og derfor gav han dem tabernaklet, alteret og det levitiske præstedømme, for at binde
menneskers hjerter dertil. Dette indprentede også profeterne flittigt folket; men det var forgæves og til ingen
nytte, på grund af det store skin, som afgudstjenerne fik
for sig ved fædrenes gudstjeneste og dette steds store be-
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rømthed. Ja, de sluttede endnu mere deraf og sagde: er Betel et helligt sted, så er af samme grund også Gilgal, Mizpa, Silo og Tabor hellige, hvor fædrene har udrettet store,
herlige ting. For de ville ikke se hen til Moses bud, der på
Guds befaling havde anordnet tabernaklet og de andre ceremonier og derfor også kaldt tabernaklet på hebraisk
moed, 2 Mos 29, 10, det er: vist bestemt og besluttet, for
at bringe de omflakkende hjerter til at tjene Gud på én og
samme måde.
Men da nu Jakob har oprejst mindesmærket af sten,
gør han det samme, som han også gjorde ovenfor (kap. 28,
18.); han overgyder det med olie; måske tog han også den
samme sten. Overgydningen sker med flydende sager,
især med vin og olie. Og dette var en skik, som de brugte
for at indvie og hellige ved salvelse, som sidenhen også
Moses optog; for han salvede præsterne og klæderne osv.
Sådan overgyder og salver Jakob stenen, så det skal være
et sådant sted, som er Gud viet og tilegnet, så menigheden
der skulle komme sammen for at høre Guds ord, påkalde
Gud og takke ham. Den hemmelige udtydning lader jeg
blive. Dette er en legemlig velsignelse og viser, hvordan
kirken og menigheden skal beskikkes. Og jeg tror gerne,
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at patriarken Jakob gjorde mere på dette sted, end Moses
har skrevet. For ovenfor (kap. 28, 20.) gjorde han det løfte,
at han ville give tiende af alt, hvad han ejede, såfremt han
kom sund og uskadt tilbage; derfor tænker jeg, at han gav
Ebers børn tiende til kirkens underholdning.
v16-17. De brød op fra Betel. Da de endnu var et stykke vej fra
Efrat, skulle Rakel føde, og det blev en hård fødsel. Da fødslen
var på sit højeste, sagde jordemoderen til hende: »Du skal ikke
være bange. Også denne gang får du en søn.«

Det hebraiske ord kibrat er et af de ord, som hverken vi
eller jøderne forstår. Og hele det hebraiske sprog ville
være endnu langt dunklere, hvis ikke vi kristne havde forklaret det ved at oversætte bibelen på de forskellige sprog.
For når jøderne er i tvivl om et eller andet ord, så antager
de mange forskellige betydninger af det og fordunkler det
endnu langt mere med fine forklaringer. Derfor strider de
sprogkyndige også om dette ord og er ikke enige om det.
Hieronymus gør ord nok derom, men udlægger det dårlig.
Han siger, at de halvfjerds fortolkere skulle have gengivet
det ved hippodromus, hvilket betyder et sådant sted, hvor
man anstiller væddeløb med heste; men ordets oprindelse
hjemler ikke dette. Og jeg kan ikke forstå, hvad de har
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ment dermed, undtagen dette, at afstanden fra det sted,
hvor Rakel fødte, til Betel var så lang som et væddeløb for
en hest plejer at være.
Blandt rabbinerne kommer den ene frem med dette,
den anden med hint. En mener, at ordet er sammensat, en
anden, at det er enkelt. De, som vil, at det skal være sammensat af flere andre ord, siger, at det kommer af bogstavet k, der betyder ligesom, og ordet barath: ligesom eller
henved en bymark fra Efrat. Men hvor langt dette var, er
endnu dermed ikke udtrykt. Andre siger, at det skal
komme af ordet biriah, som også forekommer i 2 Sam 13,
8 i fortællingen om Tamar og Ammon og betyder en ret
mad, så meningen skal være: et så langt stykke, som en
kan gå på fastende hjerte, det er henved en fjerdingvej.
Denne oprindelse af ordet synes jeg godt om, hvis man ellers vil antage nogen særlig oprindelse af det. Andre forklarer det simpelthen om et stykke vej, men siger ikke,
hvor langt det er. Hieronymus siger, det skal komme af
ordet bahur, der betyder udvalgt, og mener, at det skal betyde den udvalgte årstid, nemlig våren, den skønneste tid
på året, når folk gå at spadsere og plukke blomster på landet rundt omkring. Men dette stemmer ikke med, at Moses
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har villet angive afstanden. Derfor følger jeg dem, som tyder det sådan, at det skal betyde et så langt stykke vej fra
Betlehem, som man kan gå på fastende hjerte, nemlig et
lille stykke, som kan give madlyst til frokosten.
Lad os nu betragte anfægtelsen, som fulgte på den fred
og ro i samvittigheden, som Jakob fik ved den guddommelige åbenbarelse og forjættelse. Men vi kan endnu ikke
fuldkomment forklare denne tekst, før vi komme til kap.
48, hvor Jakob viser, at han på denne tid ikke forstod forjættelsens ord, skønt de var fulde af trøst. Grunden til
denne dunkelhed er de følgende anfægtelser. For velsignelsen forjættes ham, og at han skal få afkom, idet nemlig
Gud siger til ham: vær frugtbar og former dig; og dog sker
tilsyneladende just det modsatte af, hvad der forjættes
ham. Derfor vil vi bie med udlæggelsen til kap. 48. For
først dér lærer Jakob af erfaringen, hvordan forjættelsen
skulle forstås. Nu er han fornøjet med, at Gud kommer ned
til ham og forjætter ham trøst og hjælp; men hvordan han
skal forstå det, erfarer han først sidenhen.
Efter åbenbarelsen bereder han sig med et fredeligt
hjerte til atter at drage til sin fader, og allerede var han
kommet nær til Hebron. For Betel lå mellem Jerusalem og
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Hebron, som ligger omtrent fire mil fra hinanden. Jakob er
to–tre mil fra Hebron, og det er vel troligt, at han lod hjorden og hele sit hus blive efter sig og ilede i forvejen til sin
fader, idet han kun havde få ledsagere med sig. Mens de
nu drager sydpå fra Betel til Hebron, overfaldes han pludselig af denne ulykke, som er stik imod forjættelsen, da
han allerede næsten var ved sin faders dørtærskel. Han
bragte glæde og trøst af forjættelsen med sig og glædede
sig til, at bringe sin elskede hustru, der var frugtsommelig,
til sin fader og glæde ham ved synet af hende. På vejen
kom Rakels tid til at føde, og da hun havde overvundet
smerterne med fødslen, opgav hun sin ånd.
Men er nu det trøsten, er det en velsignelse eller forøgelse, at hans fornemste og kæreste hustru berøves ham,
der var vel opdragen og havde såre skønne skikke, dertil
også var vel forfaren i at forvalte husvæsenet? For hun var
hjemme hos sin fader Laban blevet vant til husarbejde og
kvægets røgt; desuden havde hun ligesom hendes mand
ernæret sig ved sit sure arbejde og levet såre kummerlig.
Så berøves nu Jakob sin hustru, denne trofaste ledsagerinde, som han havde håbet han skulle fremstille i sin faders hus, især til glæde for den gamle fader Isak, da hun
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nemlig var frugtsommelig, for at glæde faderen i hans alderdom med hendes barn. Hun selv ønskede også hjertelig
at få sin svigerfar at se. Men straks falder alt hans håb og
al hans glæde omkuld. Og sådan skuffes både Jakob, Isak
og Rakel i sin hjertelige længsel og mange forhåbninger.
Er da dette at være frugtbar og velsignes af Gud? Det
er jo dog en hård forbandelse. Men vor herre Gud taler på
hebraisk: det bagerste først; først lidelse, så herlighed.
Korset og lidelsen må gå i forvejen, som Peter siger i 1 Pet
1, 11, at Kristi Ånd i profeterne forud vidnede om Kristi
lidelser og den derpå følgende herlighed. Og til Moses siger Herren: til sidst skal I forstå mit råd. Sådan forstår også
Jakob det til sidst, da Josef sidenhen atter bliver levende,
som han mente var død og borte.
Men til den tid må han være berøvet al trøst, og hele
hans hus fyldes med veklager og sorg; solen går ned, og
det sørgeligste mørke falder på, idet hans kære hustru dør
fra ham, som havde været ufrugtbar i de første seks år og
nu atter fødte ti år efter Josef; hun, som han endnu stedse
havde fået mere og mere kær, fordi han daglig ventede på
og længedes efter, at hun skulle føde ham flere børn, eftersom hun var frugtsommelig. Sådan var hun en såre kær
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husmor for hele hans hus, et håb og en trøst i huset. Hun
kaldes nu pludselig bort fra dette liv, mod alles forventning, og dør på et afsidesliggende, ulykkeligt sted. Var hun
død før, i Syrien, så havde det dog været noget tåleligere.
Nu bliver smerten så meget desto større, fordi hun dør næsten på tærsklen til fader Isak.
Jeg vil ikke tale videre om hans sorg og veklager over,
at hans fromme, gudfrygtige hustru berøves ham. En sådan
sorg er såre tung. For i dette liv er der intet bedre eller
velbehageligere, end når mand og hustru lever med hinanden i venlighed og enighed, som Sirak siger i 25, 1: Tre
ting elsker jeg, og de er skønne for Herren og for mennesker: fællesskab mellem brødre, venskab mellem naboer,
og mand og kone, der lever godt sammen.
Man sørger ikke så meget over, om man mister en
egensindig og ond hustru; men mellem disse ægtefolk var
der såre stor, heftig kærlighed, og venlighed mellem dem
indbyrdes. Hun var tugtig, hellig, flittig i sin gerning, afholdt af naboer og tjenestefolk, elskede sin mand og var
ham lydig i alle ting. Derfor var patriarken Jakobs smerte
og sorg for hende stor: nu havde han mistet alt håb og sin
største glæde og tænkte vel: hvordan kan Gud sige til mig,
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at min slægt skal formeres og blive stor, når han dog fratager mig moderen, ved hvem jeg skulle blive frugtbar og
formeres?
Han forstod ikke forjættelsen og kunne heller ikke
rime sammen disse to ting, som egentlig er hinanden stik
imod, at Gud nemlig forjætter ham afkom og arvinger og
dog berøver ham husmoren, af hvem han og hele huset tilligemed Isak, bedstefaren, ventede børn og arvinger. Og
Jakob kunne især på grund af den trøst, som nylig var blevet givet ham, ikke vente sig nogen fare for sin hustru; ja,
de priste alle med én mund Rakel salig, fordi hun skulle
blive moder til så mange børn, da jo Gud havde sagt, at
Jakob skulle blive talrig. Ingen tænkte på, at dette skulle
ske anderledes end ved Rakel. Og Jakob har vel ofte sagt
til hende: min kære Rakel, lad os takke Gud, som nu atter
på ny har forjættet mig arvinger; nu først skal du blive
frugtbar. Og elskede han hende før, så elskede han hende
derfor nu så meget desto mere. Men dette skønne, liflige
håb hos ægtefolkene og familien slog fejl for dem. Sådan
gik det også Eva, dengang da Kain fødtes; for hun sagde i
1 Mos 4, 1: jeg ejer en mand, som er Herren; Herren selv
er kommet for at sønderknuse slangens hoved. Men ikke
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alene slog hendes håb fejl for hende; men der ventede
hende også en anden stor ulykke af denne søn.
Sådan siger Gud her til Jakob: du skal blive frugtbar
og blive talrig; men din hustru fratager jeg dig. Disse ting
er hinanden stik modsatte. Rakel var den førstefødte søns,
Josefs, moder og den rette husmor, og de håbede, at nu
snart skulle Benjamin og derpå endnu flere andre børn fødes af hende. Nu føder hun da på vejen til bedstefaren.
Men det gik hende hårdt ved fødslen; hun kom i livsfare
derunder og kan ikke lægge barnet i bedstefarens skød,
som hun så hjertelig havde ønsket; men hun dør af fødslens store smerter, og med hende udslukkes også glæden
og det skønne håb. Jordemoderen ser, at hun har det ondt
og er forfærdet i dødsfrygt; derfor trøster hun hende og
siger: også denne søn skal du have. Men hendes trøst er
forgæves. For Rakel føler, at hun bliver kraftløs og mat,
og at døden kommer over hende. Derfor kalder hun sønnen
Benoni, min smertes søn.
Sådan ende fik Rakel, til stor sorg både for manden
selv og for hele den øvrige familie. Hun sover hen under
fødslen, i sin stand og stilling, hvori hun var sat af Gud, og
ligger under for det kors, som Gud har pålagt kvinderne,
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idet han siger: jeg vil meget mangfoldiggøre din smerte og
din undfangelse osv. Hun går ikke fri for den fare og jammer, som ugudelige kvinder må bære. Og det er også en
ynk, at en sådan hellig kvinde, som var en ære og en prydelse for dette hus og for hele menigheden, skal bære just
det samme besvær, som plejer at overgå de ugudelige.
Dette eksempel skal man flittig betragte og vel betænke den fromme patriarks veklage og smerte, der forøges ved alle omstændighederne i denne historie; endnu er
der heller ikke ende på jammeren. For da han har mistet
moderen, mister han snart efter, ja næsten i det samme år,
også Josef, den førstefødte søn med denne moder. For det
tredje besoves Bilha, Rakels pige, af Ruben, hans førstefødte søn med hans anden hustru. Er det at velsigne? Nej,
kunne vel Jakob tænke: ikke Gud, men Djævelen har talt
med mig. Et utålmodigt menneske havde let kunnet fare
frem og tale sådanne ord. Jakob kom ikke til sin fader før
efter disse to store ulykker, Rakels død og Bilhas blodskam med Ruben; denne Bilha var nu kommet i Rakels
sted. Det var sandelig alt for meget, at han i så kort tid
skulle overfaldes af tre så gruelige ulykker efter hinanden,
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af hvilke én alene kunne dræbe et utålmodigt og kødeligt
menneske.
Vi er kælne mennesker, når det gælder at lide noget.
For vi forstår ikke denne store ulykke; langt mindre ville
vi kunne tåle den. Kristi lidelse er højere end nogen anden
lidelse kan være; og den bevæger os heller ikke så meget,
fordi han er Gud. Men fædrene har været os lige og haft
alle menneskelige følelser og rørelser. Sådan elskede Jakob sin Rakel på grund af hendes herlige dyder. Rakel selv
havde godt håb om at få mange børn; men midt under dette
håb og selve fødslen dør hun.
Derfor skal nu andre folk lære at holde måde med sin
smerte, om nogen berøves hustru eller børn, siden vi ser,
at fædrene måtte lide det samme. For vi er meget ringere
end de, og har ikke den forjættelse om riget, om afkommet
eller efterkommerne og om præstedømmet, som de havde;
alt dette mistede Jakob dengang.
Men sådanne anfægtelser bliver stedse hårdere og heftigere, når samvittighedens skræk endnu kommer dertil og
Satan gyder olie i ilden. For når Djævelen ser, at hjerterne
er anfægtede og forskrækkede, skyder han dem også straks
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med sine gloende og giftige pile, for at de skal tro, at Gud
er vred på dem og er blevet deres fjende.
Derfor er det en stor trøst i alle slags anfægtelser, at
vi kan være visse på, at Gud er hos os og er os nådig. Men
det menneskelige hjerte kan næppe modtage denne trøst,
når vor herre Gud omfavner en sådan, at han næsten vil
opgive ånden. Men det er sandelig en sådan kærlighed,
som han har vist mod sin egen søn, som Kristus siger i Joh
15, 9: ligesom faderen har elsket mig, sådan har også jeg
elsket jer, nemlig efter den hebraiske måde at tale på,
hvorom vi talte ovenfor, det er sådan, at lidelsen går foran
herligheden, hvilken måde at tale på verden ikke forstår.
For Gud fylder bugen på de ugudelige, som han ikke elsker, med legemlige gaver, Sl 17, 14.; men han tilføjer i
Luk 6, 24: ve jer, I som er mætte og som nu ler! osv.
På denne måde foreholdes os de hellige fædres trængsel og ulykke til et eksempel, så vi skal se deres øvelse og
herlige tro i denne jammer og ulykke, og for at vi skal lære
ikke at miste Guds ansigt, hvormed han smiler til os, velsigner os, og forjætter os nåde, når han borttager fra os,
hvad der glæder os og er os kært, og hvad han har bekræftet med sin forjættelse. Ja, troen skal slutte sådan: skønt
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denne ulykke er mig såre tung, så tror jeg dog, at Gud er
sanddru. Men i sådanne tunge ulykker, der kommer så
uventet, bliver troen såre hårdt trykket og lader sig næppe
se, ligesom den osende væge. Derfor må den opvækkes
med sådanne eksempler.
v18. v18 Lige før Rakel udåndede – for det kostede hende livet
– gav hun ham navnet Ben-Oni; men hans far kaldte ham Benjamin.

Moses farer det kort over. Men uden tvivl faldt der mange
ord, og kom vel også suk og gråd, før barnet fik navnet
Benjamin. Rakel befalede Gud sin sjæl, og på sit yderste,
da det gik hende så hårdt med fødslen, holdt hun sig til den
trøst, som hun hørte af Jakob. For hun var fuld af tro og
forhen anfægtet nok med ulykke og jammer sammen med
sin mand i Labans hus. Sådan bar også Sara og Abraham
fælles nød og fare med hinanden. For fromme, gudfrygtige
hustruer, tager sig nær af sine mænds anfægtelse og besvær, har medynk med dem og græder med dem. Denne
naturlige følelse var også såre stærk hos Rakel. Derfor bedrøvede hendes død såre hendes mand, tjenestefolkene og
også naboerne, for hvem hendes dyder og gudsfrygt var
bekendt.
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Men vi skal lære den trøst, hvormed vi kan opretholde
os, når vi ved døden mister vor ægtefælle, børn og gode
venner. For skønt både vor egen og vore pårørendes død
er en såre sørgelig ting, så er det dog vist, at vi skal leve
evindelig. Det var langt bedre, at Rakel døde sådan i den
rette påkaldelse og tro på Gud, end om hun endnu skulle
have haft alle slags glæder i dette liv og dertil endog den
glæde, som Gud havde forjættet. For efter døden bliver vi
langt saligere og herrer over flere goder, end vi har forladt
i dette liv. For de er timelige og forgængelige goder; i stedet for dem får vi evige.
Men kødet kan ikke lade være: det må hyle og sørge,
som dette eksempel viser, idet man giver sønnen navn efter smerten. Og jeg tænker, at han en tidlang blev kaldt
sådan, så længe indtil smerten mildnedes noget og Jakob
forandrede navnet og sagde: jeg vil ikke længere have
dette sorgens minde i mit hus, som uden ophør påminder
mig om min tabte hustrus sidste ord og hendes smerte, og
som sådan stedse fornyer min smerte for mig; men han
kalder ham Benjamin, det er min højre hånds søn.
Man er uenig om grunden til dette navn. Jeg mener, at
det, efter det huslige liv, kunne forstås sådan: Lea var hans

1473

hustru til venstre hånd, Rakel derimod til højre, det er, den
første og fornemste. Sådan betyder nu Benjamin, det er
den højre hånds søn, så meget som: den kæreste hustrus
søn. Og Jakob ville, at ved dette navn meget mere hans
kærlighed til sin kæreste hustru skulle ihukommes, end
smerten og veklagen. Sådan forandrer han det sørgelige
navn til et glædeligt.
Den anden grund til dette navn angår det borgerlige
eller kirkelige liv. Som om han ville sige: denne søn, som
er født af min kæreste hustru, skal få den forjættede arv,
som tilkommer den fornemste hustrus søn. Han skal være
arving til kongemagten og præstedømmet. For Jakob er af
den mening, at forjættelsen og velsignelsen tilkommer Josef, ligesom han selv havde fået velsignelsen fremfor sin
broder Esau. Og hvis Josef skulle dø, mener han at Benjamin skulle komme i Josefs sted. Han forstår endnu ikke, at
Juda skulle være Kristi stamfader; det lærer han først i
Egypten, idet Helligånden indskyder ham det. Men i denne
sin mening bestyrkes han så meget mere, fordi han ikke
håber at få flere sønner. Derfor elsker han ham særligt, og
deraf kommer også brødrenes had til Josef, og da dette had
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kom til udbrud, og Josef blev solgt af sine brødre, følte
hans fader Jakob over al måde dyb smerte derover.
v19. Da Rakel var død, blev hun begravet ved vejen til Efrat,
det samme som Betlehem.

Rakel døde i ret påkaldelse og tro på Gud, og blev optaget
til Himlen i sin faders, Abrahams skød. Men hun blev begravet ikke langt fra Betlehem, ikke en fjerdingvej derfra;
der døde hun og blev begravet på marken allernærmest
derved eller ved vejen, ligesom om en hyrdes hustru døde
på marken eller ude blandt kvæget; der var intet hus eller
herberg, undtagen Jakobs telt. Det er de helliges rette vej
til himlen.
Efrat og Betlehem er forskellige ord; men de har næsten samme betydning. Efrat betyder frugtbar; Betlehem
betyder et brødhus, et sted, hvor der er mad og drikke fuldtop.
v20. Jakob rejste en stenstøtte på hendes grav. Det er Rakels
gravstøtte, som står der den dag i dag.

Fædrene prydede sine grave herlig og holdt dem i ære; de
slængte ikke sine døde bort ligesom ådslet af et ufornuftigt
dyr, men oprejste dem mindesmærker på graven til en evig
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og udødelig ihukommelse, så det skulle være et vidnesbyrd om den kommende opstandelse, som de troede og håbede på.
Derfor skal man beholde de ydre skikke med begravelser osv.; ligeledes også at man græder og har medlidenhed
med dem, som har mistet sine kære. Ikke sådan, at man
skal bede for de døde, som Lyra vil, eller at vi skal frygte
for døden; men vi skal meget mere i døden lære at øve
troen, som kæmper med dødens skræk. Vi skal tænke på,
at vi vistnok dør og begraves på en foragtelig måde, men
dog atter skal opstå med stor herlighed. Sådan holdt Jakob
fast ved denne trøst: min kære Rakel, dit glædeshåb for
dette liv har slået fejl; men det er en salig fejl. For de legemlige og forgængelige goder har du omskiftet med de
evige.
I det øjemed og af den årsag er mindesmærkerne på
gravene blevet oprejst, så vi skal lære, efter fædrenes eksempel, at agte dette nærværende liv ringe og foragte det i
sammenligning med det andet, bedre liv, som forestår.
Dernæst skal vi holde os til forjættelsen og lære at bære
Guds vilje med tålmodighed. For hvad mere kan Djævelen
og muslimerne gøre os, om de så end berøve os livet? For
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hvis vi tror, at Jesus er død og opstanden, da skal Gud
også sådan føre de hensovede ved Jesus frem med ham,
som Paulus siger i 1 Thess 4, 14.
v. 21. Israel brød op og slog sit telt op på den anden side af
Migdal-Eder.

Den latinske oversætter har gjort ordet ”Eder” til et almindeligt nævneord; men det er et egennavn, navnet på et slot
eller tårn, der var en fæstning på området ved Betlehem.
For det er sikkert, at der altid har været græsgange ved
Betlehem. Hieronymus skriver, at ”Eder” siden er blevet
forandret til et tempel eller en kirke, som på hans tid havde
det latinske navn angelus ad pastores (dvs. englen ved hyrderne), fordi englen der åbenbaredes for hyrderne i den
nat, da Kristus blev født. For der var altid mange hyrder
og hjorde der, fordi der fandtes gode græsgange for fårene.
Derfor fik dette tårn sit navn af, at hjorden der blev ført på
græsgang. Slottet eller tårnet lå hinsides Betlehem, imod
syd. Lyra siger det samme og følger Hieronymus heri.
Andre siger, at ordet ”Eder” skal have en dybere betydning, og udtyder det om byen Jerusalem, fordi der står
i Mika 4, 8: Men du, Migdal-Eder, Ofel, Zions datter!
Denne vildfarelse er kommet deraf, at teksten på latin er
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dunkel og slet oversat, og at man ikke har givet agt på
grammatikken. For profeten Mika bruger her ordet ”Eder”
som et almindeligt navneord, efter den talefigur som kaldes metonymi, som man kan se af de efterfølgende ord: du
Ofel, som er Zions datters, det er: byens fæstning eller
borg. Sådan er det et egennavn på et sted på marken, nærved Betlehem, hvor der nu til dags skal være et tempel eller en kirke, som på latin kaldes angelus ad pastores.
v22a. Mens Israel boede der på egnen, gik Ruben hen og lå med
sin fars medhustru Bilha. Det fik Israel at vide.

Efter Deboras og Rakels død følger nu en anden stor og
gruelig ulykke for den hellige patriark; hvor gruelig den
er, kan jeg ikke nå med ord eller udtale. Jeg vil anbefale
det til dem, som er dygtige talere, at fremstille det efter
hele sin storhed; for det er en gruelig synd. Den førstefødte
søn Ruben, som var bestemt til at arve kongemagten og
præstedømmet, ødelægger sig selv og alle sine efterkommere. Det er en gruelig gerning; men fordærveligst for gerningsmanden selv.
Dog vil vi formilde det en smule og vil sige, at han
syndede af tåbelighed eller begær. Og jeg tænker, at Bilha
har været skøn og ikke særlig tro; for hun lod sig snart
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overtale af den tåbelige yngling. Men havde hun talt ham
til rette og truet ham med, at hun ville sige det til hans fader, så havde hun kunnet afvise ham og drive ham tilbage.
Men det klinger såre slemt. Derfor er Bilha lige så vel at
dadle som Ruben.
Moses kalder hende en medhustru. Dog var hun Jakobs rette ægtehustru og moder til hans to sønner Dan og
Naftali, der var to store stammer, hvorfra Samson og Barak nedstammede. Men deres broder Ruben skændede og
forhånede dem sådan, at de bestandig måtte bære skammen. Debora og Rakel var først nylig døde og begravede;
de var endnu næppe blevet kolde i graven, da denne synd
blev begået. For disse to kvinder var det, som holdt orden
i huset. Da de var døde, blev Bilha, Rakels pige, tilbage,
og da kom der straks en forandring og uorden i den tugt,
som Rakel havde holdt i sit telt; denne uorden havde Rakel
let forebygget; hun ville ikke have tilladt sin pige at
komme på sådanne onde tanker.
Djævelen fik i stand denne store skam for derved at
plage den fromme, hellige Jakob, der havde forjættelsen
om, at folkeslag og konger skulle nedstamme fra ham.
Men hvilken begyndelse havde vel denne velsignelse?
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Hans hustru dør, på hvem alt håb om arvinger og børn beroede. Og nu besmittes skændig hans fornemste hustrus
telt. For Jakob holdt sig nu ikke mere til medhustruerne;
ja, det havde intet under været, om han ganske var blevet
overvældet af den store smerte. Jeg ville sandelig ikke
have kunnet udholde eller overleve dette. For det er alt for
hårdt og tungt, og ganske utåleligt.
Og hans sår og sorg ved Rakels og Deboras død var
dengang endnu frisk. Da slår hans førstefødte søn Ruben
ham et nyt sår, endnu før tårerne på hans kind var tørrede.
Men Bilha begik godvillig denne skændsel, blev ikke,
tvunget eller nødet dertil med magt. Det er ikke et horeri
eller ægteskabsbrud; heller ikke nogen simpel utugt, men
en over al måde skændig blodskam, at den knægt sover
hos sin faders hustru, endnu i faderens levende live.
Men dette skrives os til trøst, så vi skal vide, at vor
lidelse og trængsel ikke er den alleryderste eller tungeste,
og at den slet ikke kan sammenlignes med patriarkernes
jammer og trængsel. Derefter skal vi også vide, at synderne vistnok forlades, men dog ikke uden straf. For denne
stamme var sidenhen svag og såre foragtet og den ringeste
i hele Israels folk, og førstefødslen, det er kongemagten og
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præstedømmet, blev taget fra den, så det havde været
bedre for Ruben endog at dø syv gange. For denne historie
læses og udbredes uafladelig indtil verdens ende; i alle kirker og skoler har man hørt denne store skændsel fortælle,
som børnebørn og alle efterkommere har måttet blues ved.
Heller ikke finder man nogen beretning om, at Gud skulle
have udrettet noget stort i denne stamme. Sådan beholder
nu Ruben livet, og den stamme, som nedstammede fra
ham, også; men de har måttet leve i evig skændsel. Og
denne straf er sandelig hård nok, at alle efterkommerne har
måttet høre, at man på alle prædikestole har talt om deres
faders skændsel.
Men hvor er nu Jakobs sønner, disse vældige helte til
at hævne og straffe uret og synd? Hvorfor dræber de nu
ikke sin broder, der har begået en så gruelig blodskam?
Sikem blev dræbt, fordi han havde krænket Dina, Jakobs
datter; men det var dog endnu en sådan synd, som havde
kunnet tildækkes, skjules og gøres god igen ved et hæderligt giftermål. Det var jo ingen blodskam eller nogen forbudt slægtskabsgrad. Men her havde man vel tiltrængt en
særlig straf over denne knægt for den blodskam, som han
havde begået. Og Dan og Naftali havde haft god grund nok
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dertil. For man kunne bestandig kaste dem i næsen, at deres moder havde begået blodskam; om de end selv ikke var
fødte i blodskam, så havde dog deres moder begået den
siden. Og denne plet havde Ruben sat på dem. Derfor var
dette oprindelse og anledning til et såre stort had og hemmeligt fjendskab, som bestandig vedvarede mellem dem.
Jøderne forsøger på at undskylde denne synd hos Ruben, som de jo plejer over al måde at rose sine egne, ligesom grækerne før i tiden og nu til dags de italienske foragter alle andre folk i sammenligning med sig selv og kalder dem barbarer. Sådan også jøderne: om der så end befindes åbenbare laster hos deres folk, så prøver de dog på
at gøre dem ringe, tildække og udsmykke dem. Derfor siger de, at Ruben ingen blodskam begik, men kun, at han
handlede urigtig og egenrådig mod sin fader. For da Rakel
var død, skal Jakob have sat Bilhas seng ind i Leas sovekammer; derover blev da Ruben vred og borttog Bilhas
seng, men sov ikke hos hende, osv. Sådan forfalsker de
Den Hellige Skrift med sin tåbelige, løgnagtige snak. Men
på hebraisk siger teksten klart: han lå hos Bilha, ligesom
også Potifars hustru kap. 39, 7 siger til Josef: lig hos mig;
så står der også i kap. 49, 4: letfærdig som vandet, du skal
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ikke være ypperlig; for du opsteg i din faders leje; da besmittede du det, osv. Ligeledes i 1 Krøn 5, 1: Ruben var
den førstefødte; men fordi han besmittede sin faders seng,
blev hans førstefødsel givet Josefs, Israels søns, børn; dog
han blev ikke regnet i slægtsregister til førstefødslen.
Derfor kan denne store synd ikke tildækkes eller besmykkes; og hvilken stor smerte den fromme patriark følte
over denne skændselsgerning af hans søn og hustru, kan
vi lettere tænke os end med ord udsige. Og det er sandelig
højlig at undres over, at sådanne gruelige ulykker også
skulle møde de hellige, i hvem Helligånden bor og taler,
og som han styrer, de som udgør den rette, rene og hellige
kirke; alligevel formår Djævelen hos dem at udrette så meget, at han får i stand sådan gruelig ødelæggelse. Der var
dengang i Jakobs hus ingen anden hustru, der kunne
komme i stedet for Rakel, som var død, af hvem man
kunne vente de arvinger, som Gud havde forjættet, uden
denne Bilha alene; og hun besoves og besmittes nu af hans
søn. Hvad sørgeligere og grueligere kunne dog overgå et
menneske i dette liv?
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Hidtil er han nu blevet kaldt Jakob; her i denne fortælling kaldes han først Israel, idet Moses siger: og Israel rejste derfra og slog sit telt op osv.; ligeledes: og Israel hørte
det. Dette navn indprenter Den Hellige Skrift os med særlig flid, for derved at fremstille den skændige blodskam
rigtig stor og svær. For den vil dermed give at forstå, at
Ruben begik denne synd, da hans fader var herlig forklaret, da hans navn var blevet forandret og den forjættelse
givet ham, at han skulle være frugtbar og blive talrig, og
at konger skulle nedstamme fra ham. Efter denne store
herlighed går Ruben hen og besover Bilha og besmitter
Rakels ypperste telt. Sådan kaldes Jakob på dette sted ikke
uden grund Israel. For det sårer Helligånden, at den fader,
som Gud sådan har ophøjet, så skændig skal besmittes af
sin søn på sin hustru, som var kommet i den afdøde Rakels
sted.
Det er sandelig et under, at han kunne leve så længe.
Men han levede i forjættelsens ord; ellers havde det været
umuligt at tåle og overvinde så megen og så svær ulykke
og jammer; nu lærer han, hvad det betyder at vokse og
blive talrig, nemlig at det betyder, at han slet ikke kan få
flere børn. For Rakel er død, med hvem han håbede at få
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mange børn; Bilha er blevet besovet og krænket. Derfor
levede Jakob herefter alene, uden hustru; holdt sig ikke
mere til Bilha, som var besmittet, men heller ikke til nogen
anden kvinde. Derfor sætter Helligånden straks herefter
Jakobs børn efter hinanden, ligesom i et register, for derved at give at forstå, at de ikke var flere end tolv; derved
skulle det forblive. Sådan levede også David på grund af
Absalons blodskam uden hustru ligetil sit livs ende. Og
Jakob holdt sig borte fra sine hustruer, ikke så meget på
grund af sin alder, som ved sin smerte, og fordi denne
skændige gerning af hans søn og hustru gjorde ham så over
al måde ondt.
v22b–26. Jakob havde nu tolv sønner. Leas sønner var: Ruben,
Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon.
Rakels sønner var: Josef og Benjamin. Rakels trælkvinde Bilhas sønner var: Dan og Naftali. Leas trælkvinde Zilpas sønner
var: Gad og Asher. Det var de sønner, Jakob fik i PaddanAram.

Forhen er han blevet kaldt Israel, på grund af hin afskyelige synd; nu kaldes han atter Jakob. Og Moses vil sige så
meget: sådan endte patriarken Jakobs børneavling, han
som havde forjættelsen om, at han skulle blive frugtbar og
talrig, og at konger skulle nedstamme fra ham; deraf bliver
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der her intet. Men hvordan opfyldes da nu Den Hellige
Skrift? Da Benjamin var blevet født, og hans moder døde
under fødslen, fik Jakob ikke flere børn; han fik ikke mere
end de tolv sønner; hvordan formeres han da? Her ser du,
hvordan Jakob ved denne trængsel og jammer fattede forjættelsens rette betydning. For da Rakel var død og hendes
telt besmittet, forstod han, at de allerede var født, fra hvem
kongerne skulle nedstamme, nemlig Josef og Juda, af
hvilke den sidste er stamfader til kongerne i Juda rige, den
første derimod til kongerne i Israels rige. Disse udkom af
Jakobs lænder, og deres efterkommere forstod også, at de
nedstammede fra Jakob. Sådan fik Jakob ved sin trængsel
den indsigt, at han herefter skulle afholde sig fra ægteskab;
derfor holdt han sig heller ikke til Lea. – Sådan har vi nu
hidtil haft et herligt eksempel på den allerstørste ulykke og
trængsel i Jakob, og på en gruelig synd i Ruben.
Dette er nu de tolv patriarker, hvis herlighed prises i
Skriften, og som var stamfædre til det hellige folk Israel.
Men se, i hvilke afskyelige laster og synder Djævelen indviklede dem. Ruben gør han til en sådan søn, hvis lige man
ikke let skal finde i hedningernes historie. For også hedningerne har en gru for denne synd, som Paulus siger i 1
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Kor 5, 1: der høres endda om horeri iblandt jer, og sådant
horeri, som end ikke nævnes iblandt hedningerne, så en
har sin faders hustru. Men dette hændte i den hellige patriark Jakobs menighed; desuden skete der mord og gruelig løgn. For alle de andre sønner, med undtagelse af Josef
og Benjamin, især Leas sønner, er fader- og modermordere. For så vidt det står til dem, dræber de sin gamle fader
Jakob med sine gruelige synder, der voldte ham større
kummer og sorg end alle de andre trængsler. De dræber
også sin broder Josef og sender faderen hans kjortel, som
om han virkelig var blevet dræbt; de trøster ham ikke alene
ikke, men spotter endnu dertil den fromme gamle fader.
Men dette foreholdes os, for at Guds uendelige langmodighed og unævnelige nåde og barmhjertighed derved
skal prises og loves, så ingen skal fortvivle over sine store
og mange synder, eller opgive troen og fortrøstningen til
Gud. For disse patriarker var også skændige forbrydere og
store syndere. Og på ordet manglede det dem ikke; heller
ikke manglede det dem på læremester, på god tugt og godt
eksempel af deres fader. I Debora havde de en opdragerske; de så, hvordan Gud viste dem mange slags hjælp og
undergerninger; de hørte, hvor mange forjættelser fædrene
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havde fået. Men hvad lærte vel Ruben og de andre ved at
høre så mange skønne prædikener? De var store syndere;
de blev også hårdt nok straffede og måtte bøde lige for
lige.
Sådan tjener alt dette til vor lærdom og optugtelse, så
vi skal lære at frygte for Guds vrede og straf. Dernæst tjener det os også til trøst, om der er nogle, som har onde,
ulydige børn, at de skal bære sådan modgang og trængsel
med tålmodighed, al den stund vi jo ikke er bedre end patriarkerne. For enhver af dem var besmittet med gruelige
synder: Asher, Dan, Benjamin, som de to sidste kapitler af
Dommernes Bog bevidner, og endnu meget mere Efraim.
For Djævelen angriber langt hårdere Guds kirke end fremmede.
v27-29. Jakob kom til sin far Isak i Mamre i Kirjat-Arba, det
samme som Hebron, hvor Abraham og Isak havde boet som
fremmede. Isak levede 180 år. Så døde han og gik til sin slægt,
gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham.

Her sættes atter navnet Jakob. Ovenfor derimod satte han
navnet Israel imod Rubens synd. Det lader til, at patriarken
drog langsomt afsted med sit kvæg og, hvad han ellers
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havde mere af tyende og gods, eller også at han selv nogle
gange enten til fods eller på en kamel drog hen for at besøge sin fader, før han bragte hele familien til ham.
Mamre er navnet på en mand, en af de tre brødre, som
var i pagt med Abraham, som der står ovenfor i kap. 14,
13. Af denne Mamre, den førstefødte, har byen sit navn,
fordi enten han selv eller nogle af hans efterkommere herskede i Hebron.
Men Isak, der nu var gammel og blind, kunne ikke se
Jakob og sine børnebørn; han hørte kun, hvordan han fortalte ham om de anfægtelser, ulykker og trængsler, som
han hidtil havde lidt efter hinanden, hvordan Debora og
Rakel var døde for ham osv. Over disse store trængsler
følte han vel medlidenhed med sin søn, trøstede ham og
sagde, at al denne ulykke kom fra Helvede og Djævelen,
men at Gud var mægtigere end Djævelen; han ville ikke
tillade, at vi skulle fristes over evne, 1 Kor 10, 13. For den,
som er i os, er større end den, som er i verden, osv. Og
hans fader selv havde også i hele sit liv bestandig måttet
kæmpe med sådan besvær og trængsel; derfor kunne han
med særligt alvor og ret frugt trøste sin søn.
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Men da han nu ved sin faders ord og venlige omgang
havde slået sig til ro hjemme i nogle år, dør hans fader
Isak, og Jakob er nu alene i live. Alle de andre fædre, fra
syndfloden indtil denne tid, var døde. Sådan ligger hele regeringens byrde på Jakob alene, der endnu lever, mens
hans sønner er så ugudelige, og holder ved i bønnen med
at lære, formane og true mod Djævelen, der larmede og
rasede hårdt. I sin yderste alderdom måtte han sådan bære
tungt arbejde uden at have nogen medhjælp i Isak eller nogen anden af patriarkerne.
Sådan dør nu Isak i en stille og rolig alderdom, gammel og mæt af dage, ikke som de mennesker, der stedse
lever i vellyst, men ked af dette liv, ganske udmattet af
møje og megen trængsel. Jeg er, sagde han vel, træt af livet, jeg begærer ikke mere at leve; derfor bad han om, at
Gud ville forløse ham og føre ham i havn og til et bedre
liv.
Men dette udtryk: han blev samlet til sit folk bevidner
den kommende opstandelse af de døde, siden der er et folk,
til hvilket vi forsamles. For når vi dør, forsvinder vi ikke i
luften. Derfor siger Helligånden ikke, at han forsvandt, da
han ikke længere levede, men: han blev samlet; han blev
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ikke spredt hid og did, ikke plaget sådan som i dette elendige og sørgelige liv; men han blev forløst fra alt ondt og
samlet til sit folk, ligesom de andre fædre, der sover i fred,
hvilke Gud har forsamlet i sit skød, hvor de ligger i stilhed
og hviler. Dette er betydningen og den rette mening af
disse ord, der sættes med stort eftertryk. Der er et folk af
døde, hvoriblandt er Adam, Seth, Abraham, Debora osv.
Dette folk er forsamlet i Guds skød og arme; der er de i
god, stille ro, og skal i sin tid atter opstå.
Sådan viser nu Den Hellige Skrift ved denne måde at
tale på, at fædrene døde, ikke sådan som hedningerne dør,
men at de er forsamlede og bevarede i Guds hånd, som
profeten siger i Es 57, 2: han skal gå ind med fred; de skal
hvile sig i sine sovekamre, hver som vandrer for ham, og
den time skal komme, at de atter skal opstå og gå frem af
gravene, skønnere end solen og stjernerne, de nemlig, som
vandrer for ham. Ruben kom ikke til håb om den kommende opstandelse, medmindre han først blev renset ved
bod, ligesom også Paulus var en forfølger og Kristi fjende,
der udgød meget uskyldigt blod, men aftvættede denne
synd med Guds søns blod.
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Derfor skal man flittig mærke sig sådanne steder i Den
Hellige Skrift tilligemed de ord, som Helligånden bruger,
at han nemlig ikke forkaster eller adsplitter de hellige, men
forsamler dem, så end ikke et ben eller hår af dem må
komme bort.
Men brødrene, Esau og Jakob, kommer sammen til begravelsen, og Esau sættes i teksten foran Jakob. Og der er
ingen tvivl om, at han også før havde besøgt sin fader, og
at hans fader ofte i kærlighed formanede ham til at aflægge
hadet og hævngerrigheden. Derfor kommer han til begravelsen, for derved at vise sin lydighed og ærbødighed mod
sin fader, og det er et sikkert tegn på, at han var forsonet
med sin broder og holdt sig til den sande kirke og menighed, så han også måtte blive delagtig i den guddommelige
forjættelse, om ikke efter forjættelsen, så dog af nåde, ligesom også vi hedninger tages til nåde, ikke som om dette
skulle være os lovet, men af lutter nåde og barmhjertighed.
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Seksogtredivte kapitel
I dette kapitel må man se vel hen til ordenen i historien;
for Moses har brugt den talefigur, som kaldes hysteron
proteron. For hvad der følger efter dette kapitel ligetil kap.
40, skulle være sat foran de ord: og Isak blev hundrede og
firs år gammel. For alt, som beskrives i de næstfølgende
tre kapitler, skete før Isaks død; han oplevede, at Dina blev
krænket, og sikemitterne dræbt, og at Jakobs sønner vandt
sin blodige sejr; ligeledes Deboras og Rakels død, og desuden Josefs salg til Egypten og Judas blodskam med Tamar.
Alt dette kan man slutte sig til af tidsregningen. For
ellers ser det ud, som om Isak døde straks, efter at Jakob
var kommet til ham, hvilket er urigtigt. For han levede i
det mindste tretten år endnu, efter at Jakob var kommet fra
Mesopotamien til Hebron. Desuden er det vist, at Isak var
180 år gammel ved sin død. Men Esau og Jakob blev født
da Isak var 60 år. Når disse 60 år trækkes fra de 180 år, så
bliver der 120 år tilovers; så gamle var altså Esau og Jakob
ved Isaks død. Josef var dengang 30 år gammel, og Isak
døde 13 år efter Josefs salg til Egypten, året før Josefs løsladelse af fængslet.
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Men denne gamle mand førte et sørgeligt liv, idet han
var berøvet synet og lyset fra den tid af, da han velsignede
Jakob, da Jakob var 77 år. For dengang var hans øjne allerede blevet svage, som vi har hørt. Derfor skal vi komme
i hu, at de tre efterfølgende kapitler skulle have været satte
mellem disse Moses’ ord: og Jakob kom til sin fader Isak,
og: og Isak blev hundrede og firs år gammel. For beregningen af begivenhedernes rækkefølge i tiden påminder os
om mange nyttige ting og forklarer begivenhederne, giver
dertil ofte anledning til mange skønne tanker. For de
fromme patriarker og profeter var rette hellige martyrer,
der led megen jammer og elendighed, som vi ingenlunde
er stærke nok til at lide og tåle. Dette har jeg først måttet
sige angående, at det sidste er stillet først. For fordi Moses
i foregående kapitel sagde, at Esau og Jakob kom sammen
for at begrave sin fader, har han tænkt, at det på dette sted
ville være meget passende for ham at tale om Esau, hvem
han i dette kapitel for sidste gang tager afsted med, så han
ikke mere omtaler ham herefter.
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v1. Dette er Esaus slægt; Esau er den samme som Edom.

Navnet Edom er stedse forblevet i dette land. Latinerne og
grækerne kalder det Idumæa; Virgil omtaler palmer fra
Idumæa. Men de giftige, skadefro jøder kalder i alle sine
udlægninger det romerske rige og kristenheden Edom,
uagtet de dog i virkeligheden selv er det forbandede og
fordømte folk. I sine bønner beder de mod Edom, og beder
om, at deres Messias vil dræbe og ombringe os, og har en
over al måde tåbelig mening om det romerske riges oprindelse. Men Moses har ikke villet lade Esau uomtalt, fordi
han er Abrahams barnebarn, og Esau og Jakob ved fødsel
er kødelige brødre. Esau er født af Saras og Rebekkas,
Abrahams og Isaks ædle blod. Derfor har Moses ikke villet
forkaste ham, men opregner efter hinanden hans børn og
børnebørn og ihukommer den legemlige velsignelse, som
omtales ovenfor i kap. 27, 40: ved dit sværd skal du leve,
og det skal ske, når du får herredømmet, da skal du bryde
åget af din hals.
I begyndelsen af denne Første Mosebog blev der også
fortalt om Kains slægt, som, skønt han var forkastet, forbandet og fordømt på jorden, dog af Gud fik rum til bod,
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så han og hans efterkommere måtte opnå den åndelige forjættelses velgerninger. Sådan prises også ved Esau eksemplet på den guddommelige tålmodighed, endog mod dem,
som er forkastede. For der er ingen tvivl om, at Esau og
Ismael har taget med sig Abrahams, Isaks og Jakobs rene
lære, ligeledes også anordningen og skikkene med ofret og
omskærelsen. Derfor blev mange herlige og fortræffelige
mænd født af Esaus slægt. Men deri består forskellen, at
de ikke havde forjættelsen om Messias. Nåden og det velsignede afkom, jomfruens søn og verdens frelser blev ikke
forjættet dem; men derfor blev de ikke forkastede, hverken
de eller deres efterkommere, som andre hedninger. Mange
morianer, ammonitter og edomitter har sluttet sig til Israels Guds rette bekendelse og religion, efter Guds kald.
Mange af ninevitterne og babylonierne er blevet salige ved
Guds nåde og barmhjertighed, som de fik uden forjættelse;
for Kristus var ikke forjættet hedningerne, sådan som
Abrahams afkom. Heller ikke blev Guds ord dem åbenbaret; for denne forrang må vi til kende Abrahams afkom,
som Sl 147, 20 siger: han har ikke gjort sådan ved noget
andet folk osv. Derfor har Israels folk patriarker, profeter,
Guds ord, og Paulus siger i Rom 15, 8-9: jeg siger, at Jesus
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Kristus er blevet omskærelsens tjener for Guds sanddruheds skyld, til at stadfæste forjættelserne til fædrene; men
at hedningerne skal prise Gud for hans barmhjertigheds
skyld, som skrevet er: derfor vil jeg bekende dig blandt
hedningerne og lovsynge dit navn. Men af hedningernes
slægt er Kristus ikke kommet.
Derfor må man skelne mellem forjættelsen og sandheden, og nåden og den fri barmhjertighed. Vi har barmhjertighed uden forjættelse, jøderne har den med forjættelse;
for frelsen kommer fra jøderne, Joh 4, 22; dødens og Djævelens overvinder kommer af Juda stamme. Denne forjættelse manglede Esau og Ismael; men fra barmhjertigheden
var de ikke udelukkede; historien beviser det modfatte. Sådan har heller ikke alle de, der har haft denne forjættelse,
holdt sig til Guds menighed; for børnene efter kødet er
ikke Guds børn; men forjættelsens børn er. Ja, hos dette
folk har der endog været mange grove, afskyelige laster og
gruelige synder, hvis mage man end ikke finder i hedningernes historie, såsom at David af sin egen søn forjages fra
sit rige, og at hele hans hus er besmittet med mange mord
og ulykkeligere end Tantalus’ eller pelopidernes i Grækenland.
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Derfor går det ikke an at sige sådan: vi har forjættelsen, derfor er vi alle arvinger til den. Heller ikke sådan: vi
har ikke forjættelsen, derfor er vi forkastede. Gud har antaget nogle af alle folk, så vi ikke skal rose os selv; men
den, der roser sig, skal rose sig i Herren, 1 Kor 1, 31, såvel
den, som har forjættelsen, som den, der ikke har den, så
Gud må være retfærdig og gøre den retfærdig, som er af
Jesu tro, Rom 3, 26.
Sådan beskriver nu Moses Esaus slægt, ikke alene på
grund af Abrahams, Isaks og Jakobs herlighed, hvis barnebarn og barn han var, men meget mere i den hensigt, at
vi skal vide, at han er blevet delagtig i den velsignelse,
som Jakob havde. For han havde altid fri adgang til Guds
rette kirke og menighed, når han kun ydmygede sig og oprigtig sagde: Gud forbarme sig kun over mig og lade mig
blive delagtig i de smuler, som falde fra den menigheds
bord, som er i Guds hus. Sådan ydmyghed og lydighed behager Gud vel, om du så end ikke har forjættelsen.
Når forjættelsens børn derimod blive hovmodige, mister de velsignelsen. For Gud vil, hvad Peter siger i 1 Pet
5, 6: ydmyg jer under Guds vældige hånd, at han må ophøje jer i sin tid. Og af den grund ydmyger og prøver han
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sådan sine hellige, så de ikke skal blive stolte og hovmodige. Sådan tænker jeg, at der blandt Edoms efterkommere
var mange herlige mennesker, fulde af Helligånden. Dog
manglede det heller ikke på sådanne, som var Israels folk
bitterlig fjendske. Sådan er også papisterne nu til dags vore
uforsonlige fjender, har afsky for os og anser os for fordømte og forbandede folk; dog er der også mange iblandt
dem, som er os gunstige, har os kære og antager vor lære.
Og dette, mener jeg, er årsagen, hvorfor Moses har sat
Esaus slægt midt inde iblandt de helliges tal og har sammenføjet og forbundet både ham og hans efterkommere
med de helliges menighed; for de er blevet delagtige, ikke
i forjættelsen, men i den barmhjertighed, som giver forjættelsen.
I den latinske oversættelse er dette kapitel såre dunkelt
og forvirret. Men Moses beskriver først den del af Esaus
efterkommere, som levede samtidig med ham; dernæst
svogerskabet eller hustruernes slægt; for det tredje fyrsterne og kongerne. Blandt disse, antyder han, var nogle
fromme, hvilke blev omvendt derved, at de længe havde
hørt ordet. For Se’ir lå ikke langt fra Hebron; derfor kunne
de let komme til sin stamfader Isak og hans menighed. Og
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når ordet åbenbares på et eller andet sted, så udbreder det
sin glans og kommer her og der til naboerne. Sådan giver
Moses at forstå, at ikke alle Edoms efterkommere blev fordømt, skønt han blev udelukket fra forjættelsen og mistede
førstefødslen.
Og det er sandelig underligt, at de førstefødte næsten i
alle historier i Den Hellige Skrift er ulykkelige. I Egypten
blev alle førstefødte dræbt. Men årsagen synes at være
den, at loven har en egen bestemmelse om dem, og de, som
har loven, bliver sædvanligvis værre; for de bliver stolte
på grund af loven, ret som om den var givet for at hjælpe
de førstefødte til hovmodighed, mens den dog er givet, for
at man skal ydmyge sig i førstefødslen. Derfor har Gud
undertrykt de førstefødtes stolthed og hovmodighed, når
de har misbrugt denne ære og herlighed. For alt, hvad der
gøres og tales, sigter til den Guds enbårne, førstefødte søn,
Jesus Kristus; ham alene tilkommer al ære, kraft og magt.
Nu ville vi gå over til Esaus slægt.
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v2-3. Esau giftede sig med kana'anæiske kvinder: Ada, datter
af hittitten Elon, Oholibama, datter af hivvitten Sib'ons søn
Ana, og Basemat, datter af Ismael og søster til Nebajot.

Det samme, som her siges, blev også sagt også ovenfor i
Kap. 26, 34, men med anderledes lydende ord. For Esaus
første hustru kaldes der Judith, og hendes fader Beeri, en
hittitter, kaldes her Elon. For forandring af navne er såre
almindelig i alle sprog; derfor har andre givet nogle nyttige regler, ved hvilke mange dunkle tekster udlægges og
forklares. Den første regel er: alle mennesker sædvanligvis har to navne, som: Martin Luther, Philip Melanchthon.
Den anden regel er: fædrene og mødrene, sønnerne og døtrene kan enten være ægte eller uægte. Den tredje: det hænder ofte, at navne gives og forandres på tilfældig måde;
sådan kaldes Jakob Israel på grund af den begivenhed, som
tildrog sig med ham; andre har fået sine navne efter sine
embeder, såsom præst, dommer, borgmester. Det hænder
også ofte, at der sker forandringer med navnene efter alderen; unge piger plejer vi at kalde anderledes i deres barndom, end når de er voksne. Undertiden få folk navn af sin
klædning, af sin farve og sit udseende, undertiden også af
sin omgang. Sådan fik Eusebius navnet Eusebius Pamphili, på grund af at Pamphilus var hans lidelsesfælle.
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Sådan må vi tænke os, at det samme også ofte kan være
sket hos dette folk. Judith kaldes her Ada, og det kan vel
hænde, at hun fra sin naturlige fader kom til ham, som var
gift med hendes moder, og at hendes navn derfor blev forandret. Ja, se engang hen til vore eksempler i pavedømmet,
hvilken stor dårskab der dengang var med at forandre navnene på dem, som havde aflagt ed til paven om at holde
hans forskrifter. Jeg fik i dåben navnet Martin, men i klostret blev jeg kaldt Augustin. Hvad skændigere og ugudeligere kunne dog ske, end at man forkaster og opgiver sit
døbenavn for den munkekuttes skyld, som man tager på
sig? Sådan skammer også paverne sig ved at kaldes med
sine rette navne, som de har fået i dåben; for de er heller
ikke værdige til at beholde sit døbenavn; derfor får de andre navne, som de giver sig selv. Julius den Anden hed før
Julianus. Ved denne forandring af sine navne har de vist,
at de er faldet af fra Kristus og dåben, og det samme har
også været såre almindeligt i alle klostre.
Sådan blev Esaus første hustru kaldt Judith, en Judainde, hvilket navn betyder en lovsangerinde. Sådan kalder
også Lea sin søn Juda, fordi hun erkendte Guds velgerninger og vil vise sig taknemlig. Det var et skønt navn. Men
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det lader til, at Judith siden er vanartet og derfor har forandret sit navn, men ikke til det bedre. For ada betyder et
halsbånd, et smykke. Hun havde vel lyst til skønne klæder
og kvindelig prydelse; da hun blev husmor, ville hun være
en ada, en pyntet kone, en silkekone, en guldkædekone
osv. Sådan mistede hun sit skønne navn, så hun ikke længere kaldtes Judith, men Ada, som en, der uafladelig ville
sidde foran spejlet og pudse og pynte sig.
Esaus anden hustru er Oholibama. Det hebraiske ord
ohel betyder et telt, et telt; ligesom Moses kort i forvejen
sagde, at Jakob slog sit telt op på den anden side af tårnet
ved Eder. Hos profeten Ezekiel i 23, 4 står ordet ohola, det
betyder hendes, nemlig kvindens, telt; for Gud taler der
med stor vrede imod skøgen, som har en egen kirke eller
menighed og har forkastet Herrens lov og præstedømme.
Men Moses antyder fremdeles, at denne hustru var den
rette frue og husmor. Ovenfor (kap. 26, 34.) kaldtes hun
Basemat, hvilket betyder den sødt duftende (nemlig af kostelige krydderier og salver); hun havde en god lugt og et
godt navn og rygte; en fin jomfru, en blomsterkrans, en
nellikeblomst; nu kaldes hun Oholibama, slotsfruen, borgens herskerinde, den nådige frue.
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Den tredje hustru hedder Basemat; hun blev ovenfor
(kap. 28, 9.) kaldt Machalat. Det lader til, at Moses med
flid sådan har forandret navnene på Esaus tre hustruer.
Dette er Ismaels datter, af Abrahams blod, hans sønnedatter nemlig, søskendebarn af Esau og Jakob. Ordet i sig selv
betyder så meget som syg, svag; derved giver Moses at
forstå, at hun som pige sædvanligvis skrantede. Derfor
sagde man vel om hende, at hun ikke ville komme til at
leve længe, gav hende navn deraf og kaldte hende den
svage. Denne hustru alene forandrer sit navn til det bedre;
for nu kaldes hun Basemat, en sødt duftende, balsamisk
rose. Ligesom de to forrige hustruer vanslægtede og mistede sine gode navne, sådan forbedrede denne tredje hustru sig og førte sit liv i gudsfrygt, men ikke uden kors og
elendighed.
Ovenfor i kap. 26, 35 blev sagt, at Esaus to hustruer
var ånds bitterhed for Isak og Rebekka, og at de plagede
de fromme, hellige mennesker og hele huset. Derved
kunne Judith let forandres og blive til en Ada, idet tjenestefolkene sagde om hende: det er ikke Judith; hendes
skikke og levned passer sig ikke med dette navn, det er
Ada, en pyntedukke. Ligeså: den anden har et slet rygte og
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er tyrannisk. Den tredje kom senere i huset, og fik mere
ros og kærlighed af enhver. – Nu følger disse Esaus hustruers børn.
v4-5. Ada fødte ham Elifaz, Basemat fødte Re'uel, og Oholibama fødte Je'ush, Jalam og Kora. Det var de sønner, Esau fik
i Kana'an.

Ada er moder til den berømte mand Elifaz, Esaus førstefødte søn, Abrahams oldebarn, Isaks sønnesøn, Esaus søn.
Mange mener, at han er den ene af Jobs tre venner. Men
er det sandt, så må Job have levet meget længe før, end
Israels børn drog ud af Egypten. For tidsregningen viser,
at Elifaz var halvfjerds eller firs år gammel, da Isak døde.
Dengang da Esau drog sin broder Jakob i møde, var Elifaz
i det mindste tres eller femoghalvtreds år gammel. For
Esau giftede sig, da han var fyrre år; fra den tid indtil Isaks
død er der firs år. Men denne mening angående Job lader
jeg forblive på det uvisse; for man har intet vidnesbyrd
derom i Skriften. Det er ikke urimeligt, at hin Elifaz var en
af dennes oldebørn eller børnebørn, der havde beholdt
stamfaderens navn. Ada føder kun én søn, Basemat ligeså
kun én. Med disse to hustruer har Esau to sønner. Men
fruen, herskerinden og dronningen Oholibama føder ham
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tre sønner; hun overgik de andre, idet hun blev moder til
tre sønner. Og det er vel troligt, at især hun var en ånds
bitterhed i Isaks hus og blandt hans tjenere.
Alle disse børn fødes i Kana’ans land, i hans fader
Isaks hus. For da Esau var fyrre år gammel, giftede han sig
med sine to første hustruer, som var hittittiske kvinder. Sådan blev disse fem børn født, mens han endnu var hos sin
fader. Jakob drog til Mesopotamien, da han var syvoghalvfjerds år; altså er der syvogtredive år mellem Esaus giftermål og at han berøves velsignelsen. For så længe udsatte
Isak det, og Elifaz og Esaus andre børn forblev også så
længe hos bedstefaren og hørte ham prædike. Sem så de
ikke, men vel Eber og Debora. Sådan hørte også Esaus hustruer den gamle Isak og Rebekka, og var hundrede år
gamle, hvis de ellers levede så længe, dengang da deres
svigerfar døde, og det er vel troligt, at de i så lang en tid
glemte hadet og bitterheden. Jeg tror, at Moses skriver
dette for derved at antyde, at deres hjerter til slut blev formildede, da brødrene blev forligt med hinanden, og at Elifaz var en god, from mand, siden man slet intet ondt finder
om ham på noget sted i Skriften.

1506

v6-8. Esau tog sine koner, sine sønner og døtre, hele sin husstand, sin hjord, alt sit kvæg og hele den ejendom, han havde
samlet sig i Kana'an, forlod sin bror Jakob og drog til landet
Se'ir. For de ejede begge to så meget, at de ikke kunne bo der
sammen; det land, hvor de boede som fremmede, kunne ikke
brødføde dem, så store var deres hjorde. Esau bosatte sig da i
Se'irs bjerge; Esau er den samme som Edom.

Her opstod uenigheden mellem brødrene og Esaus had til
Jakob og sine forældre, efter at han havde mistet velsignelsen. Derfor veg han bort i denne sin vrede, og blev også
bevæget dertil ved sit kvægs mængde, idet han så, at landet
ikke kunne bære dem. Sådan drog han til Se’ir, hvorfra han
havde taget Oholibama til hustru; hende følger han til hendes fædreland. Men jeg tænker, at han foretog sig dette tog
til Se’ir to eller tre år efter at Jakob var draget til Mesopotamien; for så længe forblev han vel hos sin fader. Og
Isaks hus var dengang såre ødelagt, idet Esau pønsede på
at dræbe sin broder og ved dette had såre bedrøvede sine
forældre. Han delte faderarven med Jakob, skønt Jakob
ikke var nærværende; men forældrene tillagde Jakob to
tredjeparter på grund af førstefødslens ret.
Dernæst antyder Moses her den legemlige velsignelse,
som blev Esau til del, idet han omtaler hans mængde
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kvæg. For han var af en såre stor patriarks stamme og mistede intet uden forjættelsen om det velsignede afkom.
Derfor er det sikkert, at han såre formeredes og var meget
rig. Ja, jeg tvivler ikke på, at jo mange af Esaus slægt blev
omvendt til Abrahams og Isaks Gud, som kongernes historie viser. Han beholdt også omskærelsen og fædrenes
lære om forjættelsen.
v9-10. Dette er Esaus slægt. Han er stamfader til edomitterne i
Se'irs bjerge. Dette er navnene på Esaus sønner: Elifaz, søn af
Esaus kone Ada, Re'uel, søn af Esaus kone Basemat.

Begyndelsen af dette kapitel gentager Moses her, hvilket
han også ellers plejer at gøre; når han vil tilføje noget, så
gentager han, hvad han forhen har sagt. Når han sådan i 2
Mos 6, 16 opregner sin slægt, gentager han, hvad han
havde sagt allerede før: disse var Levis børns navne i deres
slægter osv., så det ikke skal se ud, som om han var født
af en anden stamme end Levis. Det samme gør han også
her, idet han vil tilføje noget til det foregående og forklare
det nærmere.
Fem sønner fik Esau i Kana’ans land, blandt hvilke
Re’uel endnu synes at have været et lille umyndigt barn,
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netop født, da Jakob drog til Mesopotamien. Men hans førstefødte søn, Elifaz, var dengang seks og tredive år gammel, så han nu var gammel nok til ægteskab. Men så længe
herskede de hittittiske kvinder i Isaks og Rebekkas hus og
levede af deres gods. Og Moses fortæller dette for derved
at påminde os om det kors og den møje, som de fromme,
hellige forældre havde på grund af sine sønnekoners hovmodighed og herskesyge, som han ovenfor omtalte (kap.
26, 35.); dog er det troligt, at de med tiden blev noget rimeligere.
Men svigerforældre plejer ellers af naturen at være
imod sine sønners hustruer; Rebekka derimod skal man rimelig fritage derfor; for hun elskede sin søn Esau og for
hans skyld hans hustruer og børn som sine børnebørn. Hun
fortjente ikke at plages sådan af de hittittiske kvinder, af
hvilke enhver var en stolt frue, og som holdt sig efter sit
fædrelands skikke; for hittitterne var et mægtigt folk og
det værste blandt kana’anæerne. I Ez 16, 3 står der: din
moder var hittit. De havde sit navn af et ord, som betyder
skræk; for de var voldsmænd og forhadte af enhver; derfor
plagede de i henved 40 år hårdt den hellige moder Re-
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bekka. Basemat blev af hine to foragtet og forsmået og anset som en tjenestepige, der måtte følge dem i hælene; og
dog sættes hun her før Oholibama, fordi Moses derved vil
vise, at han og Helligånden hader de hittittiske kvinder.
Edom er navnet på det land, hvis fader Esau kaldes, og
ikke på en person. Af Esau, der kaldtes Edom, fik landet
Se’ir dette navn.
v11-13. Elifaz' sønner var: Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenaz. Timna var Esaus søn Elifaz' medhustru. Hun fødte ham
Amalek. Det var Esaus kone Adas sønnesønner. Dette er Re'uels sønner: Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Det var Esaus
kone Basemats sønnesønner.

Da Jakob kom tilbage, var Elifaz seksoghalvtreds år gammel. Og disse sønner var ham allerede født dengang, og
jeg formoder, at de var store herrer, med hvem Esau drog
ud for at møde sin broder Jakob og skræmme ham; skønt
de der forsonede sig med ham, så lod de dog sin store herlighed og magt se i toget. Teman er berømt i Den Hellige
Skrift; jeg formoder, at landet Teman fik sit navn af ham,
hvilket omtales i Jer 49, 7: er der ikke visdom ydermere i
Teman? Det er i Idumæa; for det var en del deraf.
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Timna var søster af en af fyrsterne i Se’ir, horitterne.
Og Ada og Timna var begge hittitter; derfor kom de så
meget bedre ud af det sammen. Amalek, Timnas søn, blev
antaget som søn af Ada, Esaus første hustru; af den grund
regnes Amalek med iblandt Adas sønner. Men fra Amalek
nedstammer det i Den Hellige Skrift berømte folk, hvorom
der siges i 4 Mos 24, 20: amalek er hedningernes begyndelse; men det sidste af ham skal ganske ødelægges. Han
var af såre høj byrd og stamme: Esau var hans bedstefar,
Isak hans oldefar, Abraham hans tipoldefar. Det var en
herlig adel, hvad det fædrene blod angår; derfor var også
amalekitterne såre stolte og hovmodige. Men på moders
side var han en hittit.
v14. Dette er Esaus kone Oholibamas sønner; hun var datter
af Sib'ons søn Ana: Hun fødte ham Je'ush, Jalam og Kora.

Moses opregner Esaus børn og børnebørn for derved at
vise, hvad Esau havde for krigsfolk, da han drog Jakob i
møde. Men her opstår et spørgsmål: hvorfor kaldes Oholibama Anas datter og Sib’ons datter? Hvordan kan hun
være to mænds datter? Jøderne driver et underligt spil dermed, og har to skændige meninger derom: den første er, at
Sib’on var en ugudelig mand og ægteskabsbryder, og at
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han derfor sov hos sin fader Se’irs hustru og avlede Ana,
sådan at Ana var Sib’ons naturlige søn, men i forhold til
Se’ir blev holdt for at være hans broder. Jødernes anden
mening er, at Sib’on besov sin søn Anas hustru, så han
altså skal have drevet blodskam både med sin moder og
sin sønnekone. Sådan anser de Oholibama for avlet i blodskam, idet hendes fader var avlet i blodskam.
Men jeg hader af ganske hjerte jøderne og deres rabbineres kommentarer eller udlægninger. For dette er deres
vis, ja, det er en rent åbenbar galskab hos dem, at de, når
de blot på nogen måde kan, får ud af teksten sine egnes
pris og hedningernes skændsel. De er forbandede folk, der
holdes fangne og er besat af Djævelen, og den herre Kristi
billede eller lignelse om bjælken og splinten i Luk 6, 41,
passer godt på dem, ligeledes også hvad han siger i Matt
23, 24 om dem, som afsier myggen, men sluge kamelen.
For hvad den ene farisæer praler af: jeg er ikke som andre
mennesker, Luk 18, 11, det praler hel uforskammet også
jøderne af og siger: vi er Guds folk, prydede af Gud med
store gaver. Og en af deres rabbinere har sagt: det er et
under, om man blandt alle hedninger kan finde én klog
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mand. I Israels folk derimod skal der være lutter fortræffelige, vise mennesker.
Ja, det er et såre skændigt og fordærveligt folk, og det
var det allerede i fædrenes tid under Jakob og David. For
kære, se dog, hvad for herlige bedrifter de har udført. Ruben besteg Bilhas, sin faders hustrus, leje; Juda driver
blodskam med sin søns hustru. En sådan plet sætter disse
hyklere også på Ana, Oholibamas fader. Men hvorfor ser
de ikke først bjælken i sit eget øje? For hvad er skændigere, end Absalons oprør mod sin fader David, hvorved
han jager ham ud af landet og, så meget det står til ham,
dræber ham og skænder ham hans medhustruer? Lad nu
rabbinerne gå hen og prale af jødernes visdom. Desuden
har de altid været et oprørsk folk mod sine profeter og konger; mod Herren knurrede de, profeterne dræbte de på det
grueligste. Derfor hader jeg rabbinernes kommentarer eller udlægninger, i hvilke de ilde forfalsker Den Hellige
Skrift med sine løgne.
Af denne tekst, hvori Oholibama kaldes Anas datter og
Sib’ons datter, vil de slutte, at hun havde to fædre, og at
Ana skal have besovet sin moder osv. Dette er en rigtig
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jødisk, det er en æselagtig følgeslutning, der også forkastes af Lyra og af Pagninus. At der nu fandtes sådanne laster hos hedningerne, derom tvivler ingen; men om Ana
har man ingen klar tekst eller intet vidnesbyrd af Skriften,
hvorved han kan overbevises derom, sådan som man har
klare beretninger om Ruben og Juda, ligeledes også om de
andre brødre, der solgte Josef og dræbte sin gamle fader
ved kummer og hjertesorg. For sådan begræder han sin
søn, som han havde mistet i 1 Mos 37, 35: jeg må sørgende
fare ned til min søn i graven, det er: jeg må dø af hjertesorg. Ligeså i 1 Mos 42, 38: I skal føre mine grå hår med
sorg til graven.
Sådan er jødernes stamfædre og patriarker fadermordere. For sådan bliver af det bedste altid det værste og
slemmeste. Af engle bliver djævle; af Guds folk blive sådanne mennesker, der korsfæste Guds søn; af profeter bliver falske profeter, af vore tilhørere og disciple bliver
sværmere, sektånder og kættere. Og det er ikke uden grund
talt, hvad Kristus siger til jøderne i Joh 8, 44: I er af jeres
fader Djævelen. Derfor véd man vel, at det er et afsindigt
folk, og at de ganske er hengivne i sit forvendte sind, ligesom de også på Davids og profeternes tider var over al
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måde onde mennesker. Derfor plejer jeg at gendrive og
fordømme deres udlægninger på hvad måde jeg blot kan.
Det skulle vel heller ikke være vanskeligt for os, at opdigte mange slags meninger, hvis det sømmede sig. Vi
kunne også sige, at Ana havde sovet hos sin moder, af hvilken blodskam Oholibama blev født, eller mange andre sådanne meninger. Men i Den Hellige Skrift skal man intet
opdigte uden at have åbenlyse vidnesbyrd af ordet. Vi skal
sidenhen hører, at Ana var en såre ond skælm og opfinder
af en skændig blanding, nemlig mellem æsler og heste.
Har han nu ingen ærefrygt haft for Guds og naturens orden
og åsyn, men har turdet lade dyr af ganske ulige art parre
sig med hinanden, hvilket er imod naturen og dertil imod
Guds orden i skabelsen, hvorom Den Hellige Skrift siger i
denne Første Mosebog kap. 1, 25: og Gud gjorde dyr på
marken efter sin art, og kvæg efter sin art, og alle slags
orme på jorden efter sin art: så kan det vel også hænde, at
han har sovet hos sin moder.
Og det er ingenlunde min mening, at hedningerne har
været fri for sådanne laster og synder, eftersom også Paulus i Rom 1, 26 taler om deres usømmelige kødelige omgang og blodskam. Men da denne måde at tale på, som
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Moses bruger om Oholibama, også bruges om ægtefødte
døtre, sådan som sidenhen om Mehetabeel, som kaldes
Matreds datter og Misahabs datter, vil jeg ikke falskelig
eller ilde tillægge ordene en anden mening, men tyde dem
ærlig. For det er almindeligt i Den Hellige Skrift, at døtrene kaldes både sin faders og sin bedstefars døtre. Moses
siger i 2 Mos 6, 20: Amram tog sin faders søster Jokebed
til hustru; hun kaldes Levis datter, endskønt hun var hans
sønnedatter; hende tog han til ægte, da hun var forældreløs. Sådan har vi her ingen grund til at opdigte skændigheder, og laster, fordi Skriften eller historien ikke tvinger os
dertil, sådan som i de ovenanførte eksempler fra det jødiske folks patriarker.
Desuden tjener dette også til Esaus ære, at vi skal tro,
at han ingenlunde ville have tålt sådan skændsel, og at han
ingenlunde ville have taget Oholibama til ægte, havde han
vidst, at hun var født i blodskam. Derfor er det min tro, at
begge disse hettittiske hustruer var hæderlige kvinder,
skønt de sidenhen begyndte at blive stolte og hovmodige
og hovmode sig af sin stilling. Måske bragte de også afguder med sig til Isaks hus og lokkede de andre til at dyrke
dem; herved blev da de hellige forældre såre fortørnede og
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plagede i den første tavle ved afguderi, i den anden ved
ulydighed og hovmodighed. men på denne måde var dog
deres byrd og herkomst hæderlig, og Oholibama kaldes
Anas datter, fordi denne var hendes fader, og Sib’ons,
fordi denne var hendes bedstefar.
v15-19. Dette er de stammehøvdinge, der nedstammede fra
Esaus sønner: Esaus førstefødte søn Elifaz' sønner: Høvdingene Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Kora, Gatam og Amalek. Det
var de høvdinge i Edom, der nedstammede fra Elifaz; de var
Adas sønnesønner. Dette er Esaus søn Re'uels sønner: Høvdingene Nahat, Zera, Shamma og Mizza. Det var de høvdinge i
Edom, der nedstammede fra Re'uel; de var Esaus kone Basemats sønnesønner. Dette er Esaus kone Oholibamas sønner:
Høvdingene Je'ush, Jalam og Kora. Det var de høvdinge, der
nedstammede fra Esaus kone Oholibama, Anas datter. Det var
Esaus sønner, og det var de høvdinge, der nedstammede fra
dem. Esau er den samme som Edom.

Moses har først opregnet Esaus slægt og familie; nu omtaler han deres herlighed og magt, eller deres fyrsteværdighed. Ovenfor i kap. 14, 6 hørte vi, at horitterne boede i
Se’ir; dem fordrev og udryddede Esaus børn; sådan blev
hele landet Se’ir edomitternes arv, hvilket man kan se af 5
Mos 2, 4-5: byd folket og sig: I skal drage frem ved jeres
brødres, Esaus børns, landemærke, de som bo i Se’ir, og
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de skal frygte for jer, men I skal tage jer såre vel i vare
osv. Ligeledes: jeg har givet Esau Se’irs bjerg til ejendom.
Dette var den legemlige velsignelse, hvilken Gud også
derfor så meget hellere gav, fordi Elifaz og de andre beholdt omskærelsen og den rette, guddommelige lære, som
de havde fået af fædrene. For Isak holdt skønne, herlige
prædikener for sine børnebørn; ja, Esau forrettede også
præsteembedet i sin faders sted under Jakobs fraværelse.
Derfor må man ikke anse dem alle sammen for forkastede.
For skønt de mistede forjættelsen om det kommende afkom, så fik de dog alligevel del i den frie barmhjertighed.
Sådan opregner nu Moses de fyrster, som fordrev horitterne; for de tog sig hustruer af horitterne; men siden
kom der uenighed mellem svigerfædrene og børnebørnene, og Esaus børn sejrede over indbyggerne i landet
Se’ir; de kom ikke til regeringen ved ordentlig arvefølge.
Og af disse tolv fyrster valgte de dernæst en konge, forenede sig og udjog horitterne af landet og deres ejendom.
Herren gav dem sejr, som ovenfor blev sagt i velsignelsen:
ved dit sværd skal du leve. Jeg formoder, at de først besatte
landet Se’ir; da så Jakob drog til Egypten, begyndte de at
herske og tænkte, at Jakob nu ville glemme velsignelsen
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og lade den fare. Lad ham kun drage hen, sagde de vel,
blot bort med ham; vi er blevet herrer og fyrster her i landet; nu skal man få at se, hvilken slægt der har velsignelsen. Sådan går den legemlige velsignelse bestandig foran
den åndelige.
Fra Elifaz, Esaus førstefødte søn, nedstammede der
seks fyrster; men selv var han ikke fyrste. Amalek er også
med i dette tal. Men hvorfor Kora regnes med, kan jeg ikke
så nøje vide. For blot Esaus børnebørn, og ikke hans børn,
regnes med blandt disse fyrster. Måske fik de andre navne,
eller de blev antaget som børn af andre, hvilket er såre almindeligt i Den Hellige Skrift, sådan som Josef antog
Efraim som sin rette broder.
Det hebraiske ord aluph, en fyrste, kommer af eleph,
tusind. Derfor anfører evangelisten Matthæus i kap. 2, 6
teksten i Mika 5, l sådan: og du Betlehem i Judas land er
ingenlunde den ringeste iblandt Judas fyrster, mens der
hos profeten står: iblandt Judas tusinder. Når en havde
nogle byer og tusinde mand under sig, var han fyrste.
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v20-30. Dette er horitten Se'irs sønner, som boede i landet: Lotan, Shobal, Sib'on, Ana, Dishon, Eser og Dishan. Det var Se'irs sønner, horitternes stammehøvdinge i Edom. Lotans sønner
var: Hori og Hemam. Lotans søster var Timna. Dette er Shobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Dette er
Sib'ons sønner: Ajja og Ana. Det var den Ana, som fandt de
varme kilder i ørkenen, da han vogtede sin far Sib'ons æsler.
Dette er Anas børn: Dishon og Oholibama, Anas datter. Dette
er Dishons sønner: Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. Dette
er Esers sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Dette er Dishans
sønner: Us og Aran. Dette er horitternes stammehøvdinge:
Høvdingene Lotan, Shobal, Sib'on, Ana, Dishon, Eser og
Dishan. Det var horitternes høvdinge, stamme for stamme, i
landet Se'ir.

Det hebraiske ord se’ir betyder på latin faunus eller satyr,
en skovdjævel, sådanne som plejer at vise sig i skovene og
på marken og er ganske lodne. Hedningerne har på latin
kaldt dem lares eller genii; men de er djævle, skønt de anstiller sig, som om de vil mennesker det godt. Og fordi
Edom var født lodden, blev han kaldt Se’ir. Sådan forbliver navnet Se’ir på landet enten af de nærværende eller af
de forrige indbyggere. Men Esau havde taget en hustru af
Se’irs eller horitternes døtre.
Derfor omtales også hans svogre og slægtninge, Isak
og Abraham til ære, hvis barnebarn og søn han er. For
skønt han var velsignelsen berøvet, så forblev alligevel
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den naturlige kærlighed hos forældrene til sin søn, så de
ikke ganske ville forkaste ham. Sådan blev heller ikke
Kain sådan forstødt af sine forældre for mordet på sin broder Abel, at de jo fremdeles havde ham kær og sørgede for
ham som sin søn. For de naturlige følelser forhindres eller
ophæves ikke, undtagen i de ting, som er imod Guds bud.
Derfor hædrer Gud også Esaus slægtninge på hans hustrus
side, for Isaks skyld. For hvortil ellers skal det vel tjene, at
Se’ir og horitterne omtales, som blev undertrykt og fordrevet af de nye se’iritter, der kom i deres sted? Men de opregnes og omtales for deres verdslige hæders skyld.
Den anden grund er den, at man måtte have et vidnesbyrd om edomitternes byrd og herkomst, så de ikke skulle
anses for uægte eller født uden for ægteskab. Og dette er
det fjerde afsnit af dette kapitel, i hvilket Esaus svogerskab
beskrives.
Horitterne har sit navn af ordet chor, der betyder hvid
stor og anseelig. De store herrer i østerland brugte hvid
silke, ligesom nu til dags muslimerne bruger huer af hvidt
silketøj. Romernes særlige dragt var rød, en toga; østerlændingenes derimod brugte hvid silke. Sådan siges der i
evangeliet om den rige fråser: han klædte sig i purpur og
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kosteligt linklæde osv., Luk 16, 19. Derfor fik horitterne
sit navn af sin dragt, ligesom romerne blev kaldte torquati,
fordi de brugte halskæder.
Eliphas tog Timna, fyrsten Lotans søster, til ægte, og
avlede med hende Amalek. Disse folk må ikke anses for
fordømte; for de kunne bedre sig og gøre bod ved Esaus
prædikener. Om Ana er talt ovenfor (§ 27. ff.), hvor jødernes løgne blev gendrevet, til hvilke de har lyst, for derved
at pådigte edomitterne og hedningerne spot og skam.
Disse løgne forkastes også af andre.
For det er én ting, når man har et åbenbart vidnesbyrd
af historien; men noget sådant har man ikke om Ana, at
han skulle have drevet blodskam med sin søns hustru. Noget andet er det derimod med en eller anden hemmelig gerning, som man ikke skal bringe for dagen og åbenbare,
som man plejer at sige: kirken dømmer ikke om hemmelige og skjulte ting. Sådanne gerninger skal forblive hemmelige i skriftemålet og holdes hemmelige. Af den årsag
bør man bibeholde det private skriftemål i kirken. For de
bedrøvede samvittigheder, som er besværede med skræk
for synden, åbenbare sine byrder i dette skriftemål og få
trøst, som de ikke sådan kan gribe i den almindelige, fælles
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prædiken. For sådanne bedrøvede mennesker vil vi at
skriftemålet skal være en tilflugt, dem nemlig, hvis samvittighed Djævelen holder fangen i sine lænker, som han
forhekser og sådan udmatter, at de ikke kan komme løs og
frigøre sig og ikke se eller føle andet, end at de er fordømte
og fortabte. For i dette liv er der ingen større jammer og
elendighed end et sådant hjertes smerter og angst, som er
forladt og ikke ved råd eller trøst.
Sådanne bedrøvede hjerter skal nu have adgang til
skriftemålet, så de kan søge og finde råd hos kirkens tjenere. Eller hvis sagen er så grov, at man skammer sig for
at fortælle den til kirkens tjenere, skal de åbenbare den for
en anden kristen og et gudfrygtigt menneske, hvem han
end er, om hvem de véd, at han er trofast og from. For
denne skal de beklage sig over de ting, som trykker, besværer og plager deres samvittighed, søge råd hos ham og
sige: o kære broder, skaf mig råd for min forfærdede og
bedrøvede samvittighed, jeg kommer til at hænge eller
drukne mig eller ellers gøre mig noget ondt og dø i mine
synder! Når nu et sådant menneske hører Guds ord om
syndernes forladelse, enten af ordets tjener eller af en anden kristen, hvem det så end er, så oprejses han og får trøst,
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hvorved atter det stakkels hjerte, som Djævelen havde såret med sine gloende pile, bliver lægt.
Vi spørger eller gransker ikke efter, hvilke eller hvad
slags synder man skal fortælle; men deri består bodens
fornemste kraft og nytte, at de stakkels hjerter, som sukker
og kæmper mod fortvivlelsen, bliver anviste et godt, gavnligt råd af Guds ord, så de ikke ganske bliver liggende under syndens tunge byrde og Djævelens skræk, som han
uden ende plejer at gøre større og større; men især i særlige
og ualmindelige tilfælde, sådanne som undertiden plejer at
tildrage sig, når Djævelen driver den menneskelige natur
og skæmmer den ved gruelig synd. Sådan hændte der sig
for en tid siden i Erfurt et grueligt tilfælde, da jeg var skriftefader der, hvilket en af mine medbrødre fik at høre i det
private skriftemål. Dette tilfælde vil jeg her fortælle for
deres skyld, som engang måtte blive præster eller lærere i
kirken.
I Erfurt tjente en pige af hæderlig familie, tugtig og
from, hos en rig enke. Denne enkes søn, en yngling, fattede kærlighed til pigen, fordi hun var skøn, og søgte at
forføre hende. Men pigen satte sig derimod, som det sømmer sig for en from, tugtig pige, og afviste flere gange den
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dårlige yngling og holdt ham fra sig. Da han til sidst daglig
mere og mere satte ind på hende og holdt på med sit onde,
usømmelige forehavende, beslutter pigen, fordi sagen var
så usømmelig, for at redde sit gode rygte, sin ære og fromhed og værge sig mod sådan stor skam, at fortælle sagen
til hans moder, hvordan det er gået til dermed, og beder
moderen at forbyde sin søn sådan at efterstræbe hende. Da
nu moderen har overvejet sagen, aftaler hun det sådan med
pigen, at denne skal lade, som om hun indvilger i sønnens
kærlighed og bestemme en vis tid, på hvilken de skulle
komme sammen; så ville hun, moderen, på denne tid
lægge sig i pigens seng og ved denne lejlighed få bugt med
sin søn og få ham til at afstå fra sit onde forehavende. Dette
råd går pigen ind på, og slutter denne aftale med moderen.
Sådan kommer da sønnen om natten til pigen på den bestemte tid, som de havde aftalt med hinanden. Men moderen, som i forvejen havde besluttet med sig selv, ved denne
list at forhindre sin søns begærlighed, blev ved sin egen
onde lyst og Djævelens indskydelse forlokket til at lade
sin søn sove hos sig. Af denne usømmelige forbindelse og
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blodskam fødes en pige. Denne blev først hemmelig fjernet og opdraget af andre; men til slut tog moderen hende
atter til sig, bevæget af moderlig ømhed og kærlighed.
Men sønnen, som ikke véd noget om alt dette, får også
denne pige kær, og begærer at få hende til hustru. Da blev
moderen såre bange, frarådede sønnen dette og modstod
hans usømmelige begæring så meget hun kunne. Men han
farer til og forlover sig med pigen, og tager hende også til
ægte, mod moderens vilje (for på den tid var hemmelige
forlovelser almindelige og blev ikke anset for ugyldige).
Men da ægteskabet var fuldbyrdet og brylluppet holdt, ved
moderen ikke, hvad hun skal gøre, og blev så fortvivlet, at
hun ville ombringe sig selv. For hun ængstes ved tanken
på den usømmelige forbindelse mellem disse ægtefolk,
men kan dog ikke få ægteskabet opløst. Men da hun alene
vidste om dette og ikke længere alene kunne udholde sit
hjertes store smerte og angst, går hun til sin skriftefader,
fortæller ham sagen og begærer råd og trøst hos ham. Han
véd ikke hverken frem eller tilbage og er så forskrækket
over denne gruelige sag, at han ikke véd, hvad han skal
tilråde i den. Derfor bringes sagen for juristerne. Disse er
også uvisse om, hvad der kunne være det rette, da sagen er
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så usædvanlig, og mener, man må befale det til den guddommelige nåde og barmhjertighed. Men dermed var det
ikke nok, og den stakkels samvittighed var dermed endnu
ikke befriet for sin tvivl og bekymring. Endelig kom sagen
for teologerne, og disse fældede en såre god dom i den.
Først spurgte de, om sønnen vidste om, at hans hustru var
hans moders datter, avlet med ham selv? Derpå svarede
moderen, at han ikke vidste det. Kun Gud alene og jeg véd
det, svarede hun, og den unge kvinde, min søns hustru, véd
heller ikke, at hun er sin mands søster. Derefter spurgte de
videre, om det var et godt ægteskab og hvordan de kom ud
af det med hinanden. Derpå svarede moderen, at de levede
sammen i god fred og enighed. Da fældede de denne dom:
man må skaffe moderens bekymrede samvittighed hjælp
ved absolutionen; men sønnen må få tilladelse til ægteskab, eftersom dette jo for længst var bekræftet ved forlovelse og sædvanlig kirkegang eller brudevielse og ægteskabeligt samliv. For moderen var kun én enkelt person og
kunne sådan ikke bevise eller bevidne denne sag; desuden
ville der følge stor ulykke deraf, om ægtefolkene blev skilt
fra hinanden.

1527

Denne teologernes kendelse og dom, hvormed de afgjorde sagen og underhånden fik den ordnet, fortjener højlig at roses. For loven må herske og råde, når man handler
offentlig for domstolen, men ikke i samvittigheden. Og absolutionens dør så at sige skal aldrig lukkes for de arme
syndere, hvor dybt de end er faldet. Jeg har fortalt begivenheden for de unge teologers skyld, som enten nu forvalter prædikeembedet eller herefter engang kan komme
til dette embede, så de må omgås varlig med de forskrækkede samvittigheder, så de ikke binder dem, som bekender
sin synd, eller gør de bekymrede og bedrøvede hjerter
endnu mere bekymrede. I hemmelige sager er det såre vanskeligt at dømme; derfor må der dertil vellærte og forstandige præster, som ikke besværer eller forvirrer de stakkels
samvittigheder, men redder, oprejser og atter læger dem,
som Djævelen har bedåret og fanget i sine garn.
Man fortæller også om et andet tilfælde, der tildrog sig
med ægtehustru, en der var blevet besvangret af en ægteskabsbryder og fødte et uægte barn, men sidenhen for sin
ægtemand og sine øvrige børn udgav det for født i ægteskabet. Men da hun blev bekymret i sit hjerte over sit æg-
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teskabsbrud og over, at hendes ægtefødte barn på en rimelig måde skulle berøves sin andel af arven, fordi noget tilfaldt det uægte barn, blev der spørgsmål om, hvordan hun
skulle bære sig ad i denne sag, om hun skulle bekende synden for sin mand og sine børn og bede dem om, at de også
måtte lade det uægte børn få arve med sig? Hertil rådede
nemlig nogle hende. Men da dette ikke syntes at være uden
fare, rådede andre hende til noget andet. Men til slut indgav Helligånden konen et såre godt råd. For da hun blev
meget syg og lå til sengs, og der ikke længere var noget
håb om, at hun kunne leve, lod hun sine syv børn komme
sammen for sig og sagde til dem: mine kære børn, jeg beder, at I vil tilgive mig; for jeg bekender, at jeg af menneskelig skrøbelighed er faldet i ægteskabsbruds store, svære
synd; deraf er der født en uægte søn, som er iblandt jer;
men hvem det er, vil jeg ikke sige. Jeg beder jer, at I vil
antage ham som ægtefødt og ikke udelukke ham fra arven!
Da var de alle af hjertet villige og rede dertil; ja, det var
ethvert barn kært, at den uægte fødte ikke blev navngivet.
For ingen af dem havde villet bære den skam, og brødrene
kunne på denne måde fremdeles forliges godt. Men moderen fik sin trøst ved syndernes forladelse; dertil holdt hun
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sig på sit yderste, og blev salig ved en ret tro og erkendelse
af Guds nåde og barmhjertighed i Kristus.
Derfor skal man ikke være så rask til at komme frem
med det, som er skjult, sådan som jøderne gør med Ana,
og det endnu dertil falskelig og med urette. Dernæst må
man i sådanne tilfælde hjælpe de bedrøvede samvittigheder, så de må forløses og befries fra djævelens svælg, for
at ikke Kristi dyrebare blod skal spildes på dem.
Men Ana tilskrives det, at han opfandt mulæsler eller
muldyr. For da han i ørkenen passede sin faders hjord, lod
han æsler parre sig med hopper; deraf kom der mulæsler.
Plinius beskriver i sin ottende bog, kap. 44 vidtløftig og
med mange ord, på hvor mange forskellige måder sådanne
blandinger er foretaget af hedningerne, hvilket er imod naturen og tingenes ved skabningen fastsatte væsen. Derfor
er det en skændig og utilbørlig opfindelse. Han siger fremdeles, at den tredje slægt af sådanne blandingsdyr er
ufrugtbar. For Gud har ikke villet have, at sådanne arter
skulle forplantes videre.
Dog er jeg i tvivl angående det hebraiske ord jamim,
som her er oversat ved muler, og kan intet bestemt sige om
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dets betydning; for jøderne er på grund af sit had til hedningerne meget dristige til at opdigte lyder til disses beskæmmelse. Og de almindelige vokaltegn eller punkter i
det hebraiske sprog er en ny opfindelse, som vi ikke altid
så sikkert tør forlade os på. Sådan kan det vel også være
meningen af dette ord, at han fandt de søer og damme, som
ofte omtales i Lukasevangeliet. For jamim betyder søer eller sumpe. Hieronymus forstår det sådan, og teksten er heller ikke derimod; rigtignok er der jo tale om, at han røgtede
æsler. Men jeg vil intet bestemt sige derom, skønt jeg i min
oversættelse har fulgt rabbinerne og oversat muler. Men
det synes ikke urimeligt, da der i ørkenen kun er lidt vand,
at det kunne tilskrives enten denne eller en anden stamme,
at de havde opdaget søerne. Og de hebraiske bogstaver og
punkter stemme også godt hermed, når de skrives rettelig.
Søer er jo en meget nyttig ting, især på tørre steder og i
ørkener. Men mente Moses mulæsler, så skulle han også
have omtalt hopperne, og det gør han ikke.
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v31-39. Dette er de konger, som regerede i Edom, før israelitterne fik deres første konge: Bela, Beors søn, var konge i Edom.
Hans by hed Dinhaba. Da Bela døde, blev Jobab, Zeras søn fra
Bosra, konge efter ham. Da Jobab døde, blev Husham fra temanitternes land konge efter ham. Da Husham døde, blev Hadad, Bedads søn, konge efter ham. Det var ham, der slog midjanitterne i Moabs land. Hans by hed Avit. Da Hadad døde,
blev Samla fra Masreka konge efter ham. Da Samla døde, blev
Saul fra Rehobot ved floden konge efter ham. Da Saul døde,
blev Ba'al-Hanan, Akbors søn, konge efter ham. Da Ba'al-Hanan, Akbors søn, døde, blev Hadar konge efter ham. Hans by
hed Pa'u, og hans hustru hed Mehetab'el og var datter af
Matred, der var datter af Mezahab.

Hidtil har Moses beskrevet fyrsterne af Esaus eller Edoms
slægt; dernæst Se’irs og horitternes fyrster, som var besvogrede med Esau og hans børn. Disse tapre helte blev
udryddet af Edoms børn og deres land erobret, hvilket sidenhen fik navn af Edomæa eller Idumæa. Nu til dags har
det mistet dette navn, og er fra Hieronymus’ tid af blevet
kaldt Gabalena. For ligesom rigerne forandredes, sådan
forandres også navnene. Nu fortæller Moses også om
Edoms konger. For vi har forhen sagt, at Gud i dem hædrer
patriarken Isak og Rebekka; ligesom han ovenfor også
hædrer Abraham og Sara på den måde, at han for deres
skyld velsigner Ismael og forjætter ham mange arvinger.
For sådan siger han til Abraham i kap. 17, 20: om Ismael
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har jeg hørt dig; se, jeg har velsignet ham og vil gøre ham
frugtbar og gøre ham såre meget mangfoldig; han skal
avle tolv fyrster, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Disse
gaver gav Gud ismaelitterne for Abrahams skyld. Og uden
tvivl beholdt også ismaelitterne omskærelsen og de øvrige
ceremonier, måske vel endog læren og troen på det forjættede afkom, og sluttede sig sådan til Abrahams kirke og
menighed, ligesom også mange af Abrahams hus og slægt
faldt fra og blev hedninger.
På denne måde gav Gud Se’irs bjerg eller horitternes
land til edomitterne, af hvem de blev udryddet, og de synes
at være forblevet bestandige i fædrenes, Abrahams og
Isaks, tro og religion. Men horitterne blev udryddet, fordi
de ikke ville lade sig bedre og forandre og afskaffe den
afguderiske, falske gudstjeneste. Sådan beskriver nu Moses her Esaus legemlige velsignelse, hvorved han også
kom til den åndelige velsignelse. Skønt man ikke måtte
vente den herre Kristus af Esaus slægt, så blev det dog ikke
nægtet ham eller hans børn at bruge forjættelsens fælles
velgerninger sammen med Israels folk. Sådan ser vi også
i kongernes bøger, at edomitterne under tiden har været
venner og undersåtter under Judas konger, sådan under
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David, der betvang og besejrede Idumæa; men undertiden
faldt de også fra, som under kong Joram.
Sådan beskrives alt dette sådan for fædrenes, Abrahams, Isaks og Jakobs skyld, og dem til ære, og for at ingen skal mene, at vejen til nåden og til det forjættede afkoms velsignelse er lukket for edomitterne.
Men der spørges, om disse konger og fyrster levede
før eller efter Moses? Levede de efter Moses, så har han
jo ikke kunnet skrive dette, men en anden har føjet det til,
ligesom det sidste stykke i Femte Mosebog. For han har jo
ikke sagt om sig selv: der opstod ikke en profet mere i Israel ligesom Moses, som Herren kendte ansigt til ansigt, 5
Mos 34, 10, eller andet mere, som der fortælles om Moses
grav; det måtte da være, at du vil sige, at han havde forudset og spået dette ved en profetisk ånd. Men da Helligånden beskriver og priser disse konger og fyrster, skal vi
også beholde deres minde.
De fyrster, som opregnedes ovenfor (v. 15. ff.), levede
før kongerne og regerede ikke efter hinanden, men samtidig, sådan at enhver af dem herskede på sit bestemte sted
over sine byer, tjenere og undersåtter, idet landet var delt
i tolv eller flere fyrstendømmer. Men iblandt disse var der
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mange herlige mænd, Isaks og Rebekkas børnebørn, skønt
deres mødre var kommet fra horitternes ugudelige slægt.
Men de konger, som opregnes på dette sted, kom i stedet for fyrsterne. For de indså vel, at det var fornødent, at
man havde kun én overherre, så hele landet kunne holdes
sammen under ét hoved til én stat, for at de så meget bedre
kunne beskærme sig mod sine naboer, filister, araber,
egypter, der var deres fjender. Dette er nu Edoms kongers
monarki og rige.
Men denne fortegnelse, hvori Esaus konger og fyrster
sådan opregnes efter hinanden, minder os om, at de åndelige forjættelser meget langsomt går i opfyldelse. For sådan siger Paulus i 1 Kor 15, 46: det åndelige er ikke det
første, men det naturlige; derefter det åndelige. Gud prydede Esaus slægt med mange store legemlige gaver. Han
gav ham børn og børnebørn, og alle var de konger og fyrster. Jakob har den åndelige velsignelse og forjættelsen,
idet der siges til ham: vær en herre over dine brødre osv.,
som vi hørte ovenfor; men han er dog en stakkels fattig
fårehyrde, der må flakke omkring med sine børn i landflygtighed og et fremmed land. Hvordan er det da nu med
Guds sanddruhed, siden han ikke opfylder den forjættelse,
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som var givet Jakob, men velsigner og formerer Esau og
gør ham såre stor, uagtet velsignelsen er frataget ham? Her
pralede vel Esaus efterkommere og arvinger af, at da de
var fyrster i landet, var også førstefødslen hos dem, og Jakob var ganske forkastet. Dette synes kødet ingenlunde at
stemme med Guds sanddruhed, og det forarges højlig ved
deres hovmodighed, som er store og rige ved de legemlige
gaver.
Men herpå må man svare med Sl 2, 4: den, som bor i
himlen, ler ad dem, Herren bespotter dem; og som den hedenske digter har sagt: de hæves op, for at falde desto dybere. Dette stemmer såre skønt med det ord i Sl 73, 18: du
sætter dem på de slibrige steder, du lader dem falde for at
ødelægges. Ja, sådan er de ugudeliges lykke: de hovmoder
sig og bliver stolte, når det går dem vel, på grund af kødets
herlighed, ligesom også edomitterne pralede og sagde: vi
har riget, vi har Se’ir og horitternes land; Jakob er en tigger
og landstryger, der stedse plages med al slags jammer og
elendighed, med frost og hede; han er i alle måder en stakkels, elendig mand; han har ulydige og uopdragne børn;
Ruben er steget op på sin moders leje; Dina er blevet besovet af Sikem; han har jo dog ingenlunde velsignelsen.
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Men sådan lader Gud det gå, for at troen skal øves og
prøves, og for at vi skal lære alene at hænge ved ordet og
ikke se hen til det synlige og håndgribelige, men holde os
til det usynlige og imod al fornuftens dom og følelse beholde den trøst, hvorom Paulus taler i 2 Kor 4, 9: forfulgt,
men ikke forladt, slået til jorden, men ikke fortabt. For
hvad man ser i det ydre, med øjnene, det slår fejl og forsvinder; men det, som er forjættet, og som man ikke ser,
det er sikkert og bestandigt; men man må vente derpå i
troen og med tålmodighed finde sig i opsættelse og forhaling. For i sin tid skal man nok få det at se.
Men hvad nu end edomitternes konger og fyrster har
haft for ære og herlighed, så er dog alligevel herligheden i
forjættelsen om afkommet langt større, ligeledes herligheden med profeterne, den underfulde redning fra Egypten
og frelse fra andre fjender, ligeledes de skønne, herlige
sejre, som Israels folk fik, så edomitternes velsignelse ikke
engang kan sammenlignes med disse gaver. Dog er Jakob
endnu ligesom en rådden og hentørret stok, nedgravet i
jorden; men i sin tid grønnes han. Hvad der straks blomstrer og er lifligt at se til, det er ikke bestandigt og varer
ikke længe; her gælder også digterens vers: man skal ikke
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skue hunden på hårene. Men betragt dem og forundre dig
over dem, som har forjættelsen. For den guddommelige
majestæt plejer at ophøje de hovmodige sådan, at de synes
at stå i høj flor og stedse blive større. Men det føjes til,
som ovenfor er sagt efter Sl 73, 18: du sætter dem på de
slibrige steder, du lader dem falde for at ødelægges. Sådan
snyder Gud Djævelen og verden og spotter dem.
De, hos hvem forjættelsen og troen er, de må nu lide
kulde og sult, er foragtede og forsmåede. Sådan skal en
have sagt, at han ikke brød sig særlig om religionslæren,
heller ikke forstod sig på den; men det vidste han vel, at
de, som tjener Gud og kejseren, er de elendigste mennesker. De ugudelige derimod roser sig af herredømme og
magt, og det også med grund; for Gud fylder deres bug
med gaver; han giver dem denne verdens kongeriger og
gods, som der står i Sl 17, 14: deres børn mættes, og det,
som de har tilovers, efterlader de til sine spæde børn. Han
giver vel også de hellige og troende legemlige goder, men
langsomt og gennem megen trængsel, så deres tro kan
øves og de må lære at skønne på Guds gaver og bruge dem
ret og vel.
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Lad os derfor forblive hos den hob, som har ordet,
hvor forhånet og foragtet den så end er. De ugudelige, de
hovmodige og gnierne vokser prægtig i vejret og bliver
større i denne verden; det går altid fremad med dem, så
enhver tænker: disse skal nok udrette det; så de gudfrygtige begynder at vredes og bliver utålmodige, som Sl 73,
13 siger: sandelig, jeg har forgæves renset mit hjerte og
vasket mine hænder i uskyldighed. Men der svares sådan i
v. 18-19: sandelig, du sætter dem på de slibrige steder; du
lader dem falde for at ødelægges; de omkommer, de får en
ende med forskrækkelse. Sådan tjener dette os til lærdom,
så vi ikke skal tage anstød af de almindelige forargelser,
som uafladelig vedvarer i verden. Men de iblandt edomitterne og ismaelitterne, som har erkendt denne hæder og
disse velgerninger, som Gud viste dem for patriarkernes
slægts skyld, for derved at ære den, de har også haft adgang til Guds nåde og den evige salighed. Men den største
del var ugudelig, hovmodig og stolt; derfor gik de også
fortabt.
Kongerne formoder jeg levede på Moses tider. For fyrsterne fødtes Esau før Isaks død og regerede i landet Se’ir
endnu mens Jakob boede i Mesopotamien. For da han atter
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kom tilbage derfra, drog de ham bevæbnede i møde tilligemed sin fader, og deres regering varede henved tyve eller tredive år, indtil Isaks død; da begyndte den rette blomstring for kødet og den legemlige velsignelse. Men kongerne herskede i mere end to hundrede år; derefter kom
atter andre fyrster. Sådan kan man se, hvor stort kødets
herlighed var hos dem, som ikke havde forjættelsen om
afkommet.
Imidlertid er Jakob elendig i et fremmed land, han hos
hvem dog velsignelsens blomst var; man ser hos ham kun
tørhed og ufrugtbarhed, og da edomitterne så dette, trodsede de ham endnu dertil, spottede ham ligesom og sagde:
er dette nu den velsignelse, som Jakob med list har frataget
vor fader Esau? Nej; Guds dom er retfærdig; han har ikke
ladet sådan misgerning ustraffet. Se, vi har fyrster og konger; ismaelitterne er stakkels trælle og fangne mennesker,
de er underkastede alle slags ulykker, jammer og nød. Sådan pralede også præsterne og de retskyndige, ligesom nu
til dags de muslimske og pavelige præster også véd at
prale af den store lykke på sin side. Der var kun få gudfrygtige, som kan ruste sig mod denne store forargelse,
hvilke så forjættelsen og sluttede sådan: Gud kan jo dog
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ikke glemme sin forjættelse; engang vil der af den tørre
stok komme en skøn gren, der til slut vil grønnes og bære
frugt.
Men jeg formoder, at disse konger i verdslig henseende var fromme mænd og nogle blandt dem også hellige, al den stund Helligånden nedlader sig til at opregne
og prise dem. Deres historie, ligeledes også beskrivelsen
af deres regering og deres steder er os ukendt; skønt der
ingen tvivl er om, at der hos jøderne endnu var nogen erindring om dem. Esaus børn har vel beskrevet deres herlige bedrifter og hele deres regerings historie.
Den første konge er Beor. Da han døde, kom Jobab fra
Bozra i hans sted på tronen. Denne arvefølge, at den ene
sådan fulgte efter den anden, fandt ikke sted ovenfor med
fyrsterne. Bozra er en berømt by i Idumæa, der også omtales i Es 63, 1 og hos Jeremias; dog bruger Esajas navnet
billedlig og forstår derunder Jerusalem. Der var desuden
også et andet Bozra, som lå i Arabia Petræa. Augustin og
Ambrosius mener, at denne Jobab var af Esaus slægt, og
at han var Job; og denne mening har meget for sig. For
vennernes navne og skrivemåde stemmer overens dermed,
af hvilke temanitteren Elifaz som det synes var fra Teman
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i Edoms land; ligeså Bildad og Sofar. Er nu dette sandt, så
stemmer det smukt overens med historien. For Job var såre
vis og forstandig i Herrens lov og ord og havde antaget sin
stamfader Esaus lære og omskærelsen.
Lyra strider derimod, fordi der er forskel på de bogstaver, hvormed navnene begynde. For Jobab skrives med
jod, Job derimod med aleph. Men derpå svarer jeg, at det
ikke er usædvanligt i Den Hellige Skrift, at bogstavet
aleph sættes, og at man udelader jod og omvendt, både i
begyndelsen og enden og midten af et ord. Derfor er dette
et svagt bevis. Hos vor adel bruges fremdeles dette navn,
jof det er Job, jobst osv.
Hermed være det nu, som det vil. Hebræerne siger, at
Job nedstammede fra Nakor, Abrahams broder, fra
Bethuels og Labans slægt i Syrien. Derfra mener de også
at Bileam skal være kommet, og det er såre troligt og stemmer også med Skriften. Hvis man derfor tør gætte sig sådan frem, lader det til, at byen Karan har været en kirke og
herlig skole i Mesopotamien, hvor Job og hans lige kom
sammen, ligeledes også Bileam. For ordet var udbredt i
denne slægt.
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Derfor, ligesom Abraham og Isak beskikkede og styrede sin kirke, sådan gjorde også Nakor, og læren kom fra
disse patriarker og herskere i kirken til deres efterkommere. Fra disse kirker og skoler kom der profeter, lærere
og patriarker, blandt hvilke også Job var. Men jeg kan ikke
sige for vist, om han kom fra Esau eller fra Nakor; kun så
meget véd man, at han nedstammer fra Sem, hvilket er
Kristi hellige slægtslinje. For hos Sem forblev læren, og
fra ham kom den til Idumæa, Mesopotamien, Arabien og
Syrien, dernæst også ved Josef til Egypten.
Sådan forsamlede og opholdt Gud fra først af sin kirke
og menighed. Sådan forblev også i pavedømmet dåben,
nøglemagten, nadveren og andre rene trosartikler, mens
paven imidlertid gjorde andre artikler, om relikvierne og
helgenerne, om skærsilden, hvormed han forfalskede og
blandede den rene lære. Sådan var Jerusalem fuldt af altre
og afgudsbilleder; og dog alligevel opholder Gud altid kirken i verden midt blandt hyklerne og afgudstjenerne.
Derfor vil vi lade denne strid om Jobs oprindelse og
herkomst uafgjort. De venner, som omtales i hans historie,
var uden tvivl vise og lærde mænd. Bileam var også en
god profet, men ikke længere end til guldet kommer; ved
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dette lader han sig beskikke og forføre. Men på grund af,
at Elifaz var fra Teman, er jeg mere af den mening, at Job
nedstammede fra Esau. For Arabien ligger nærmere ved
Juda og er mere bekendt der; dog lå også Mesopotamien
nær. Men araberne udbrede sig næsten over hele Østerland. Og Job klager i kap. 1, 15 over, at han fik sin skade
fra scheba, det er fra kaldæerne. Dog kan vi intet vist sige
derom. For der hersker stor forvirring og uorden i egennavnene på hebraisk, på grund af forandringer i bogstaver,
endog sådanne, som henhører til selve navnene, sådan som
Hadad og Hadar. Sådan kalder også Moses i 2 Mos 2, 22
sin søn Gersom, hvilket betyder: gæst her; og dog kaldes
han hele Skriften igennem Gerson.
Men Hadad slog midjanitterne; sejren blev ham givet
af Gud, Isak til ære, skønt også Midian var Abrahams søn.
Men jeg tænker, at hin var from og denne stolt og hovmodig, og at han foruden Abrahams lære også brugte afguderiske gudstjenester. Derfor blev han overvundet og slået
på Moabs mark, hvor de traf på hinanden, idet de var draget fra sine egne lande ind i et andet land for at kæmpe
sammen. Dette tildrog sig nær ved den tid, da jøderne
droge ned til Egypten.
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Saul fra Rehobot (det er: fra den brede flod) nærved
floden, den flod nemlig, som lå i nærheden, Nakor eller
Frat, ligesom vi siger ved Elben eller ved Rhinen. Der var
slægtskabsforbindelse mellem idumæerne indbyrdes, og
de besvogrede sig også med indbyggerne i Mesopotamien.
Ba’al-Hanon bliver, når man vender ordet om, Hannibal, hvilket betyder en huldsalig mand, Johannes. Men
blandt de otte konger er der kun tre, der har byer, nemlig
Bela, Hadad og Hadar. Disse synes at have været gode regenter, der i fred og ro stedse udvidede og forbedrede sit
land og sine byer, byggede byer og fik i stand god orden
med love, domstole og retfærdighed.
Mehetab'el var en fornem og herlig kvinde, siden Moses omtaler hende fremfor alle de andre. Ordet betyder på
latin benefactrix dei, en, som har gjort godt for Gud eller
for Guds skyld har været velgørende; det betyder det
samme som det græske navn Theodosia. Hendes slægt fortælles også, at hun var af høj byrd og fornem herkomst. Og
denne beskrivelse ligner den om Oholibama, ved hvilken
vi sagde, at man skal forkaste jødernes giftige løgne. For
hun kan vel kaldes både sin faders og sin bedstefars datter,
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der trådte hende i faders sted og opdrog hende efter faderens død, hvilket endnu er forordnet i de kejserlige love og
overholdes sådan.
Det er fremdeles min tro, at denne Hadar var edomitternes sidste konge, og at Jefta mener ham i Dom 11, 13,
hvor han taler om, at da Israel drog op fra Egypten, bad de
edomitternes konge om at måtte drage gennem hans land,
men fik ikke lov dertil af ham. Derfor tænker jeg, at Gud
straffede denne hovmodighed hos ham, og at Edoms stat
og rige atter blev delt i flere fyrstendømmer. To år efter
udvandringen fra Egypten var Israel på grænsen af det forjættede land; men da de syndede mod Herren, måtte de atter tilbage og drage omkring Edoms land. Denne rejse
fuldbragte de i otte og tredive år; så længe slæbte de sig
frem omkring Edoms bjerge. Sådan var, efter min tro,
denne Hadar den sidste konge i Edom. Efter hans død
fulgte efter ham de fyrster, som opregnes til sidst.
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v40-43. Dette er navnene på Esaus stammehøvdinge nævnt efter deres slægter og bosteder: Høvdingene Timna, Alva, Jetet,
Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel og
Iram. Det var Edoms stammehøvdinge efter deres bosteder i
det land, de ejede. Det var Esau, stamfader til edomitterne.

Efter kongerne, og da monarkiet og det kongelige regimente var ødelagt på grund af kong Hadars synd, der ikke
ville tillade Israels børn at drage gennem Idumæa, følger
nu disse fyrster, enhver på sit sted og ved sit navn, som
Moses siger. Derved viser han, at dette ikke var en sådan
rækkefølge, hvorved den ene regerede efter den anden, sådan som det var under kongerne.
Men denne tidsorden stemmer smukt overens med historien. For Edoms rige varede to hundrede år, mens Jakob
og hans efterkommere var i Egypten. Men efter at de atter
kom fra Egypten, blev Idumæa atter delt i fyrstendømmer
og regeret ved fyrster ligetil Davids tid, der betvang og
erobrede Idumæa. Skønt nu de andre efterkommere også
var af kongelig æt, så tælles de dog alligevel ikke med.
Sidenhen, under Joram, omtales atter Edoms konge idet
idumæerne falder fra Judas konger.
Sådan er det nyttig, at Esaus slægt tilføjes til de to patriarkers, Isaks og Jakobs, historie. For deri ser vi kødets
og de ugudelige menneskers store ære og herlighed i dette
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liv, idet de har fuldt op av herlighed, rigdom og lykke. De
er herrer og regenter i verden og foragter enten de gudfrygtige eller undertrykker dem, sådan som edomitterne
med stor stolthed foragtede Jakob og hans efterkommere.
Jakob derimod, som har forjættelsen og er en stor, høj patriark i den gamle verden, dertil også hoved for Guds rette
kirke og menighed, bliver ved megen ulykke i sit hus og
megen anden jammer ynkelig trykket og plaget, så han synes at være berøvet den åndelige velsignelse og Guds
nåde. Men til sidst går det, som der står i jomfru Marias
lovsang i Luk 1, 52: han styrter de mægtige fra deres troner og ophøjer de ringe. Denne ende tager det med de ugudelige og med de gudfrygtige, som Kristus siger i Luk 6,
24-25: ve jer, I rige, for I har fået jeres trøst, ve jer, I som
er mætte, for I skal sulte; derimod i Matt 5, 4: salige er de,
som sørger, for de skal trøstes.
Derfor skal vi beflitte os på, hellere at holde os til de
fattige og sørgende, som har forjættelsen, end til de ugudelige. For om de ugudelige end en tidlang har stor lykke,
så bliver de dog til slut styrtede og ødelagt; de gudfrygtige
derimod, som en tidlang undertrykkes, har sikker tilflugt,
hjælp og trøst hos Gud, der er med de bedrøvede, opholder
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dem og formilder deres jammes, og til slut begaves den
lille hjord, som kommer ud af sin jammer og elendighed,
med evig herlighed og et evigt liv. Vi må ikke blive mismodige, heller ikke fortvivle, om vi end må bære stor møje
og anstrengelse, dertil også megen jammer og ulykke, men
skal være fuldt forvissede om, at hos os er Guds søn, vor
herre Jesus Kristus, der bevarer, leder og styrer alle dem,
som arbejder og er besværede i denne verden, som han har
forjættet i Matt 28, 20: jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Ham være lov og pris med den evige Fader og
Helligånden i evighed, amen.

Ende
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