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KAP. 37 - 50

Syvogtredivte kapitel
v1. Jakob blev boende i Kana'an, hvor hans far havde boet som
fremmed.

Dette er nu den sidste fortælling, om den sidste patriark
Josef, hvormed Moses slutter denne bog om skabelsen
som med en såre skøn og glædelig udgang på alle Jakobs
hændelser og især på hele hans liv og alle hans trængsler.
For hele hans hus og familie var ganske ødelagt og ganske fuldt af stor møje, angst og sorger, hvormed den hellige patriark, som vi har hørt, måtte kæmpe, ikke alene på
grund af hans broder Esaus fjendskab og hans svigerfar
Labans urimelighed, som han tålte og overvandt med en
stor ånd, uden at fortvivle, med fast, uovervindelig tro,
dertil også med stor, underfuld tålmodighed, men også
ved trængslerne og sorgerne i hans eget hus, såsom at
hans datter Dina krænkes, at Debora, Rebekkas amme,
døde for ham, dertil også hans kære hustru, Rakel, og endelig ved, at hans søn Ruben begik den store, usigelige
blodskam, idet han rørte og besmittede sin faders ægteseng. I disse store og dybe sorger havde han nu i sin høje
alderdom dette eneste håb og denne eneste trøst tilbage,
sin kære søn Josef, der var den førstefødte af hans afdøde
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hustru Rakel og med sin gudfrygtige vandel og sit kristne
levned trøstede og oprejste sin gamle faders hjerte, som
bestandig havde været besværet og bekymret. Men pludselig og uventet berøves han også denne, så den stakkels
gamle fader, efter først at have mistet sin kære hustru, nu
også taber denne sin elskede søn.
For Josef blev solgt og bortført til Egypten, så han sådan kom sin fader af syne. Og dette skete ikke ved fremmede eller sådanne, som kunne være fjender; men ved
hans egne brødres forbitrelse, had og ondskab. Og da
disse lumskelig skjulte denne sin store synd og viste den
gamle fader den blodige kjortel, som om Josef skulle
være opædt af et vildt dyr, kunne han, den gamle fader,
ikke mene eller tro andet, end at det var sådan, og at hans
søn Josef var omkommet på en så ynkelig måde. Derfor
blev han så bedrøvet og bekymret i sit hjerte over denne
ulykke, at han ikke ville lade sig trøste hverken af sine
sønner eller døtre.
Sådan kastes den gamle bedagede Jakob ned i denne
angst og bekymring, ja i Helvede selv, og det ved sine
egne børns ondskab og synd; deraf blev hans tro uden
tvivl så hårdt og tungt anfægtet og angrebet, at han ikke
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uden svær kamp kunne holde fast ved den forjættelse,
som Gud havde givet ham. For hans hjerte bekymredes
og anfægtedes ikke alene ved hans faderlige kærlighed til
sin søn, men også med tvivl og vantro, nemlig om Gud
da også ville holde sin forjættelse, eller om han ganske
havde forkastet ham for nogen særlig synds skyld, siden
han skulle berøves sin søn, som han håbede skulle være
den rette arving til den velsignelse, som var forjættet ham
af Gud, og til alt hans gods.
Sådan er nu denne historie, den hellige Jakobs sidste
ulykke, den allertungeste, såre forfærdelig, og indeholder
straks i begyndelsen en såre tung og heftig kamp. For den
er fuld af tung og ynkelig lidelse og klage, hvorved den
hellige patriark, der i forvejen var ganske udmattet ved så
megen bekymring, lidelse og trængsel, næsten ganske gik
til grunde. Og foruden alt dette hændte nu også hans søn
Judas store synd, der begik blodskam med Tamar, sin
svigerdatter eller sønnekone, hvilket også såre forøgede
den gamle faders bekymring og smerte.
Men trods alt dette beholdt han dog alligevel med underfuld bestandighed et godt håb og en fast tillid; han opretholdt og trøstede sig selv med så mange eksempler på
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den mangfoldige og åbenlyse hjælp og redning, som han
havde oplevet og erfaret hele sit liv igennem, så længe
indtil endelig nyt lys og ny trøst viste sig for ham.
For der fulgte dog alligevel en såre underfuld og liflig
udgang derpå, så hans store elendighed og smerte, som så
uventet havde mødt ham, vendte sig til stor glæde mod al
hans forventning. For Josef, hvis død den gamle fader så
kummerlig havde begrædt, føres atter frem fra mørket til
lyset, fra døden til livet. Han var af Gud blevet underfuldt
frelst, dertil af kongen af Egypten blevet ophøjet og indsat til stor ære og herlighed, efter at også Jakob selv var
blevet udfriet fra mange store besværligheder.
Dette er nu slutningen på denne Første Mosebog og
den sjette og sidste afdeling deri, efter vor inddeling af
den ovenfor. Men ligesom der i hele Skriften intet skønnere er end denne skabelsens bog, sådan er blandt alle
patriarkernes historier denne sidste særlig at mærke; ja
den er af den beskaffenhed, at jeg hverken med ord eller
tanke tilstrækkelig kan fatte eller forstå den. Derfor ville
jeg ønske, at det var forbeholdt andre at udlægge og forklare den, som er langt lærdere og mere veltalende, end
jeg er.
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Men fordi alligevel den påbegyndte forklarings orden
kræver og fører med sig, at vi i al fald siger noget, vil vi
kort gennemgå denne historie, som sandelig er såre underfuld og høj, eftersom vi ingenlunde kan behandle og
forklare den, som den fortjener. Og allerførst må nu tidsfølgen i disse begivenheder gentages efter det, som ovenfor blev sagt. For ved enden af kap. 35 fortalte Moses,
hvordan patriarken Isak, da han nu var blevet gammel og
mæt af dage, døde og samledes til sit folk, og hvordan
hans to sønner, Esau og Jakob, begravede ham i
Kana’ans land. På det sted begyndte han derpå at opregne
Esaus slægt og tager anledning dertil deraf, at Esau var
ved sin faders begravelse og med ham uden tvivl alle
hans sønner og svogre, som dengang blev forligt med Jakob, da de to brødre forsonede sig med hinanden. Hvad
der nu følger indtil kap. 40, skete alt sammen endnu
mens patriarken Isak levede. Derfor ytrede vi også, at
disse begivenheder, efter den rette tidsfølge, skulle indlemmes i kap. 35, nemlig kort før det sidste stykke deraf,
idet der i v. 28 siges: Isak blev hundrede og firs år gammel.
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Denne påmindelse er såre nødvendig, for at læseren
så meget bedre kan finde sig tilrette i denne beskrivelse,
som er noget utydelig, og forstå den. For alle andre udlæggere af denne bog, især Lyra og Augustin, har plaget
sig meget på dette sted, så Augustin, idet han så ynkelig
har pint og plaget sig dermed, endog har taget anledning
deraf til næsten at tvivle noget på Den Hellige Skrift og
dens troværdighed.
Sådan plejer det også at gå antilogisterne, der give
sig af med at sammenstille de sprog i Den Hellige Skrift,
der synes at modsige hinanden, og sådan prøver på med
flid at svække og omstyrte Den Hellige Skrifts pålidelighed; når de kommer til sådanne steder, bliver de hængende derved, er så forvirrede, at de hverken kan komme
frem eller tilbage, og skriger da heftig, at prædikenerne
og beretningerne i Den Hellige Skrift ikke hænger godt
sammen, men alt er forvirret og upålideligt. Og dette er
også grunden til, at sådanne antilogister aldrig kan
komme til det rette, sande lys i guddommelige ting og
den rette forstand derpå.
Det er også en regel hos de såkaldte kabbalister: Intet
i loven er beskrevet efter den rette tidsfølge. Men denne
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regel er ikke sand sådan i almindelighed og allevegne, og
skal og må ingenlunde anvendes på det, som her fortælles
og beskrives. For Isak levede sikkert nok dengang, da Josef blev solgt til Egypten, og endnu tolv år derefter, da
han atter blev udfriet af fængslet og ophøjet til en herre
over hele Egypten.
Ligeledes må også den følgende historie om Tamar
henføres til denne tid. For Juda begik denne synd, endnu
mens hans bedstefar Isak var i live. Dog vil vi herefter
også fremstille beregningen af tiden og personerne efter
orden. For hvis man vil udregne årstallet fra Jakobs giftermål indtil hans rejse til Egypten, vil man finde, at der i
disse seksogfyrre år skete mange store, underfulde ting.
Og skønt historien synes de ulærde og dem, som giver
sig alt for nøje af med at udplukke de modsigende steder
i Skriften, at være ganske forvirret, så vil dog kristne læsere, som besinder sig på denne orden, let finde sig til
rette deri og også forstå den rette orden.
Men nu går Moses videre i patriarken Jakobs historie
og skriver, at han boede i det samme land, hvori hans fader havde været fremmed. For han var kommet til Isak,

8

mens denne boede i Hebron i Kana’ans land, og der nedsatte også han sig med sin familie og sine husfolk. Men
landet kaldes fremmed, fordi Abraham, Isak og Jakob,
skønt landet var dem forjættet, dog endnu ikke havde nogen egen ejendom deri, undtagen den begravelsesplads,
som Abraham købte, som vi hørte ovenfor (kap. 23, 17.).
Derfor drog også Jakob, ligesom sine fædre, om som
fremmed fra det ene sted til det andet, ligesom hyrderne
plejer at flakke omkring efter sit kvægs tarv og græsgangenes beskaffenhed. Men Jakob forlod dog ikke sin
gamle fader Isak i denne pilgrimsstand, men bragte til
ham sin skændede datter Dina og sin kæreste søn Josef,
hvem Isak endnu i sin alderdom uden al tvivl så og omfavnede med hjertelig glæde.
v2. Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var sytten år, og han
vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner,
hans far havde med sine koner Bilha og Zilpa. Og Josef fortalte
deres far det onde, han hørte om dem.

Den Hellige Skrift har denne vis, at dm plejer at kalde det
ens ”slægter,” selv når den kun fortæller om en eneste af
hans sønner. Sådan nævnes på dette sted Josef alene, og
de andre Jakobs sønner udelades, som om ikke også de
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hørte med til tallet, og som om denne Josef alene var Jakobs søn, siden deri fortælles om ham fremfor om de andre i denne beretning. Og denne Josef er jo også den,
som rimelig og med al ret må foretrækkes for alle de andre. For han er jo født af Jakobs fornemste hustru, og forældrene længtes såre længe efter ham; desuden tilkommer også hele førstefødslens ære og værdighed ham på
grund af ægteskabet mellem hans fader og moder, skønt
han aldrig kom i besiddelse deraf, som vi skal hører.
Hvilke er da nu Jakobs slægter? Han har en søn ved
navn Josef. Men hvordan var det med denne, hvad for
lykke havde han? Hør, hvad Moses siger derom: Josef
var sytten år gammel, da han vogtede kvæg med sine
brødre. Sådan var det med Josef, da han var en yngling
på sytten år, i den alder, at han kunne være gift, som hans
andre brødre også var. For Juda, Ruben og de andre
havde dengang allerede hustru og børn. Men Josef levede
endnu alene i sin ungdom, uden hustru og uden eget hus;
han alene var kær for den gamle fader, så han havde lyst
og glæde af ham, fordi han var født af hans elskede, afdøde hustru; og hans hele levned, ja alt, hvad han tog sig
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til, alle hans opgaver, som var rene og uskyldige, gjorde
ham underfuldt kær og tækkelig for faderen.
Men til hvem holdt nu denne Josef sig? Han havde
ikke omgang med de fornemste sønner, som hans fader
havde avlet med Lea, nemlig Juda, Simeon, Ruben og
Levi; for disse foragtede i sin hovmodighed dybt Josef,
Rakels søn; desuden ser også den gode, fromme yngling,
at tjenestepigernes børn var helt foragtede og bespottede,
og at de af Leas fire sønner blev anset som de ringeste,
livegne trælle. Derfor holdt han sig især til dem. For de
andre var såre stolte og hovmodige, skønt Ruben var blevet noget ydmyget på grund af sin blodskamssynd, at han
havde besmittet sin faders seng; ligeledes tror jeg også, at
Juda var noget ydmygere end de andre. Men Levi og Simeon var såre stolte krigsmænd og manddræbere, de som
med sværdet havde dræbt Sikem og Hamor, hans fader,
tilligemed alle, som var i deres by. De var såre rå, hovmodige, stolte bondeknægte og tølpere.
Det er sandelig forunderligt, at de så længe hørte de
fromme fædre, Isak og Jakob, også Rebekka og Debora,
hendes amme, og dog ikke blev frommere derved og ikke
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bedrede sig. For sådan har Moses her beskrevet og afmalet dem, at deres synd og skam næsten må lignes med
hedningernes skændigste gerninger og eksempler.
Derfor må vi ikke forundre os, når vi ser, at der i
denne sidste, onde tid desværre er så mange, som falder
fra den rette gudsfrygt, hvilke uden nogen nytte og bedring hører så mange skønne og herlige prædikener, men
må lade os nøje med, at der dog findes nogle få, som
endnu med lyst holder sig til ordet og noget forbedres
derved. For vi ser, at det gik den hellige patriark Jakob på
samme måde, i hvis hus og slægt de fornemste iblandt
hans sønner gjorde sin gamle fader den allerstørste kummer, trængsel og sorg.
Men hos ynglingen Josef viste der sig en særlig tugtighed og fromhed, så han så tålmodig kunne finde sig i
hin urimelige, rå foragt og hovmodighed både mod ham
selv og de andre brødre, som var født af tjenestepigerne,
da det dog mere havde tilkommet ham, som den førstefødte søn, end Simeon og Levi at være lidt stolt og hovmode sig.
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Derfor vil vi behandle denne historie sådan, at vi gør
denne stolthed og hovmodighed hos disse Jakobs to sønner ret stor og styg, så Guds nåde og barmhjertighed så
meget desto mere kan ses og erkendes deraf, at Gud kan
gøre det bedste endog ud af den allerstørste ondskab.
Men vi vil ingenlunde tildække deres skændsel og misgerning, men gøre den så stor, som vi blot kan; for det er
jo dog såre urimeligt og ynkeligt, at den gode, fromme
patriark sådan skulle behandles og bespottes og bedrøves
af sine egne sønner. Den fromme Jakob, sin egen fader,
voldte de hjertelig, dyb sorg og spillede sådan med den
gamle mand, at det er en ynk.
Og denne samme grund havde også Josef til ikke at
slutte sig til dem; men han omgikkes især med de andre
foragtede, tjenestepigernes sønner, og holdt dem i ære,
skønt han selv var født af en ædlere moder. Han lader
morderne fra Sikem være. Heri viser sig tydelig ynglingens gode natur og særdeles forstand; dette har også Moses især villet rose hos ham. For det var i sandhed en god
natur hos ham og en fin, sagtmodig, ydmyg ånd; dertil
kom fremdeles også dette, at han var gudfrygtig og tugtig, havde et ærbart og stilfærdigt væsen, så han ikke

13

alene indtog sin gamle faders, men også naboernes hjerte,
så de var ham særdeles bevågne. Derfor er det intet under, at hans fader hjertelig elskede ham, ikke alene fordi
han var hans søn, men også for den gode natur og de
skønne dyder, hvormed han var begavet.
Sådan er nu Josef ligesom en skøn, klar stjerne, ja ligesom morgenstjernen i Jakobs hus; med ham kunne de
andre rå bondeknægte ingenlunde sammenlignes. Derfor
lader han dem også være og holder sig til de foragtede
brødre, vogter kvæget med dem efter faderens vilje og
ønske, uagtet han var den fornemste søn og skulle blive
konge over hele Egypten. Egyptens store konge må i sin
ungdom vogte får.
Fremdeles roses også Josef for, at han bragte det for
sin fader og fortalte ham det, når hans brødre havde gjort
noget, som ikke var ret, og derfor kom i slet rygte. For
han elskede retfærdighed og ærbarhed, var fuld af kærlighed og lydighed mod sin fader, så han ikke kunne fortie
det for ham, når hans brødre havde gjort noget, hvorved
andre var blevet krænkede, eller hvorved hans faders
slægt kunne komme i vanry eller spot. Når han derfor
hørte, at der blev sagt noget ondt eller skændigt om hans
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brødre, som de skulle have begået, bragte han det straks
for Jakob, sin fader, som for en dommer, hvem det tilkom altid at forebygge og forhindre dette, for at det hus
og den menighed, der var prydet og benådet med så store
og herlige forjættelser, ikke skulle skæmmes eller besmittes med sådanne onde eksempler eller gerninger, og
for at ikke fremmede eller vantro skulle bespotte Guds
navn og derved tillige forhåne den gudsdyrkelse, som Jakob og hans husfæller udøvede og roste sig af. Denne
den rette gudsdyrkelses bekendelse og navn ville Josef
skulle forblive ukrænket og ubesmittet af nogen forargelse.
Uden tvivl voldte det ham såre megen sorg at se sine
brødres egenrådighed og ondskab, idet de nemlig alle
sammen tillige med Jakobs hele hus derfor måtte såre
meget bespottes hos hedningerne. Derfor klagede han
også flere gange for faderen over sine brødres ulydighed
og urimelige gerninger, hvormed de bedrøvede og krænkede hinanden indbyrdes eller sine naboer; han har vel
sagt: Se, Ruben, Simeon og Levi, mine brødre, er såre
voldsomme mennesker, uforligelige og ufordragelige; de
får ofte i stand spektakel, fortræd og kiv; dermed forarge
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de jo de folk, som bor nærmest omkring os, hvilke såre
flittig og nøje lurer på vort levned og vore skikke. Nu
burde jo dog rimelig denne forargelse bortskaffes fra vort
hus og vor menighed, så vi ikke på grund deraf bespottes
af dem, som ikke er af vor tro.
Sådan er også vi nu til dags omgivet af papister, som
har såre skarpe øjne, tager os nøje i øjesyn og har såre
fine næser. De lurer på os som onde bitre fjender, om de
kunne lugte eller komme efter noget dadelværdigt hos os,
ja, om de kunne spotte eller dadle vore ord og gerninger,
selv om de er hæderlige og gode i sig selv. Derfor formaner også den hellige Paulus så flittig i Ef 5, 15: Se til,
hvordan I skal omgås varligt, ikke som ukloge, men som
vise; ligeledes i Kol 4, 5: Omgås viseligt med dem, som
er udenfor. For vore modstandere tragter ivrig efter at få
fat endog kun på et lille, ubetydeligt rygte, som kunne
komme ud om os. Men hvad godt der er hos os, det ser
de ikke, agter det heller ikke, ja, foragter det ganske, og
har kun lyst til det alene, som i sig selv ikke er godt, og
om de blot kunne hører et ondt rygte om os.
Derfor måtte patriarken Jakob, som menighedens biskop og lærer, især give agt på, at hans hele slægt beholdt
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sit gode navn og rygte. For det sømmer sig ingenlunde, at
en præst eller sjælehyrde fører et uhæderligt levned og
skændig og ilde regerer sit hus og sine tjenere. Og det er
langt bedre at bære og tåle modstandernes foragt og bitre
had, end at falde i virkelig skændsel og Djævelens garn,
som Paulus siger i 2 Tim 2, 26.
Den samme omsorg havde også denne unge Josef, og
samme flid anvendte også han, nemlig at han kunne
hjælpe til at fjerne og forebygge alle slags forargelse,
hvorved Jakobs hus, menigheden og Guds forjættelse
kunne foragtes eller bespottes. Og det er ingen tvivl om,
at han derfor blev såre forhadt hos sine brødre, fordi de
ikke kunne tåle faderens formaning og revselse, men blev
ganske utålmodige derover. Derfor fortørnedes de da
også heftig, når de erfarede, at Josef havde åbenbaret deres misgerninger, og sagde vel: Gid den forræder må få al
landsens ulykke, som straks bringer for vor fader alt,
hvad han hører os sige eller gøre! For de fordristede sig
til at øve al slags ondskab og drive alle slags slette streger uden sin faders vilje, og udlagde vel på samme måde
enhver kristen og from formaning af de andre fromme
folk i sin slægt og anså det for forræderi; ja, de blev vel
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af bittert had mod disse også bestandig værre, ophobede
daglig sin ondskab og synd og bekymrede sig slet ikke
om, enten de derved erhvervede sig et godt eller et slet
rygte hos hedningerne omkring.
Lyra og Burgensis har på dette sted omhyggelig og
nøje efterforsket, hvad dog især den store synd og misgerning kan have været, for hvis skyld Josef anklagede
sine brødre for faderen. For sådan står der i den gamle
oversættelse. Men det er et unødigt spørgsmål; for af den
hebraiske tekst kan man udfinde, hvad der er den rette,
enfoldige mening. Det hebraiske ord dibbath betyder et
rygte, som er kommet ud blandt folk. Da sådan i 4 Mos
13, 33 Moses sendte spejdere til Kana’ans land og disse
kom tilbage igen, bragte de landet i et slet rygte, idet de
sagde: Det er et land, som fortærer sine indbyggere. Det
samme ord har Moses også brugt på dette sted, idet han
siger, at Josef førte deres onde rygte for deres fader.
Men han holdt sig til tjenestepigernes fire sønner,
nemlig Gad, Naftali, Asher og Dan, fordi disse var fredsommeligere end de andre, der over al måde hovmodede
sig over førstefødslen, fordi de var Leas børn, og sådan
bragte sig selv i ondt rygte, både for sit liv og sine onde
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skikke, heller ikke undså sig for sin fader, men mente, at
det stod dem frit for at gøre alt, som det lystede dem efter
sit eget hoved, eftersom de var en navnkundig og højt berømt patriarks børn og havde så herlige, store forjættelser.
Men Josef, som elskede tugtighed, fred og ærbarhed,
var bedrøvet over disse sine brødres ondskab og bragte
det ofte for faderen, når de havde handlet ilde og syndet;
formanede ham og bønfaldt ham om, at han dog ville
føre et alvorligt tilsyn med huset og hele menigheden, for
at tugtighed og ærbarhed kunne overholdes, som det sig
burde.
Dette var den eneste årsag, hvorfor han blev så heftig
hadet af dem, nemlig at han stedse lagde så nøje mærke
til, om det gik ret til i sin faders hus, og at han ønskede,
at fremfor alt læren måtte beholde sit gode navn ukrænket hos enhver. Han var selv from og befordrede derfor
også gerne fromhed og hvad dermed hænger sammen;
forargelser derimod ønskede han at fjerne og afskaffe.
Derfor gik det da ham, som det plejer at gå de fromme:
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Han pådrog sig derved sine brødres had og måtte lide forfølgelse af dem. Men nu sættes der i teksten endnu en anden grund.
v3. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde
fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til
ham.

Dette syntes de store, stolte herrer først ret at være tungt
og utåleligt; de kan ikke vel tåle, at Jakob elskede Josef
mere end de andre børn, eftersom han jo endnu næsten
kun var en gut og den yngste af dem. De har sagt: Vi er
jo dog de rette herrer, født af Lea, som var vor faders første hustru, før Josef blev undfanget. Jeg Ruben er født
straks i det første år efter brylluppet, Simeon i det andet,
Levi i det tredje år og så fremdeles; Josef derimod er født
allersidst. Derfor er det os, på hvem hele dette huses beståen, dets fornemste magt og herlighed beror. Rakel derimod og hendes børn er ligesom et tillæg eller noget tilfældigt. Derfor tilkommer det os at hædres, elskes og yndes af vor fader og hele dette hus og denne familie.
Af disse grunde begyndte hos dem og optændtes som
en ild det bitre, grumme og forfærdelige had til deres
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broder Josef; nu er de næsten ikke ved sine sanser længere, men fulde af ondskab og ganske besat af Djævelen.
Vistnok tilsiger fornuften selv og alle menneskers
sunde forstand, at Josef med rette og ganske naturlig elskedes fremfor de andre af sin fader Jakob, fordi Rakel
var Jakobs fornemste hustru, og Josef var blevet født af
hende i sin faders alderdom, efter at forældrene med
længsel havde håbet og ventet på ham i hele syv år, desuden fordi han var af så god natur og prydet med alle slags
dyder. En sådan søn ville også jeg elske mere end andre,
som viste sig from, tugtig og lydig i alle ting, selv om
han ikke var den førstefødte.
Derfor, siger jeg, var denne Jakobs kærlighed også af
naturen ganske rigtig og rimelig; men Josefs brødre, som
var ganske optændt af ondt, bittert had, kunne ingenlunde
tåle den; for de var sådan til sinds, at de selv ville tilbedes og hædres af Josef, ville høre af ham, at han tiltalte
og hilste dem sådan: I er herrer, de fornemste junkere og
regenter i faders hus; alt, hvad jer lyster og tækkes, skal
også lyste og tækkes mig.
Denne fromhed og ydmyghed søgte og forlangte de
hos Josef. Men da denne altid undså sig for faderen og
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viste ham den tilbørlige ære, dernæst også havde nøje tilsyn med, at alt gik tugtig og gudelig til i faderens hus, så
var dette grunden til, at de så ynkelig pinte og plagede sin
gamle fader og på bedragerisk og voldelig vis stødte den
fromme Josef ud af huset i elendighed. For de kunne ikke
finde sig i, at man talte dem til rette, holdt dem i tømme
og ikke lod dem følge sit eget hoved; ja, de ville mere roses end revses for sin ondskab.
Just sådan ondskab og forvendt væsen går også nu til
dags med magt i svang gennem alle stænder og forøves
både i kirken, i det borgerlige og huslige liv. For enhver
larmer og raser mod den, som taler ham tilrette og minder ham om hans pligt. Man vredes heftig på dem, der
revser endog almindelige og grove synder og laster. Man
skal ikke tale nogen til rette, men lade enhver gøre, hvad
han blot selv vil; og for at besmykke sin ondskab og
trods, tør de bruge herlige påskud, den ene sin stand, den
anden sin rigdom, atter en anden sit fædreland eller sine
forældre, for at man for disse særlige årsagers skyld skal
se gennem fingre med dem og ingenlunde revse eller
straffe dem. Jeg, siger de, hører jo til øvrigheden, derfor
skulle man dog rimelig skåne min stand og ikke sådan
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håne den. Jeg er bosat borger i Wittenberg, Nürnberg,
derfor må jeg dog have lov til at tiltage mig mere ret og
frihed end en fremmed. De derimod, som er ærbare og
beskedne og holder sig inden for sit embedes og lovens
grænser, de hades næsten af enhver, som det også gik den
fromme Josef i hans slægt.
Dernæst blev dette brødrenes had til Josef endnu
større derved, at faderen elskede ham fremfor de andre.
For skønt Jakob også elskede de andre som sine sønner,
så var dog af ganske naturlige grunde hans faderlige kærlighed til Josef varmere; og siden de ikke kunne tåle
dette, blev de med rette forhadte derfor.
Jeg undrer mig over, at de så længe blev tålt i Jakobs
hellige menighed. Jeg havde sandelig ombragt dem alle
sammen eller stødt dem ud af huset. For, du kære Gud,
hvad er dog det for en stor afsindighed og ondskab at
vredes på en sådan fader, fordi han elsker sin søn, der er
from og gudfrygtig, dertil også født af hans kæreste hustru? Derfor har vi også sagt, at man må gøre denne ondskab stor og svær, så meget det blot er muligt; for de gør
det dog alt for galt.

23

Forresten opstår her en strid mellem de sprogkyndige, nemlig om betydningen af den grund, som Moses
angiver for Jakobs kærlighed til Josef, nemlig at han var
blevet avlet og født i Jakobs alderdom. For man kan med
mange beviser godtgøre det modsatte, og historien vidner
også noget andet. Burgensis beretter, at der i den kaldæiske tekst skal stå, at Jakob elskede Josef, fordi han var så
vis og klog, at han vel kunne overgå enhver alder i visdom; og her kunne man da anføre det sted i Es 65, 20:
Den dreng, der ikke når de hundrede, er forbandet, det
er: De skal alle blive vise over sin alder; drengene skulle
være så vise, som om de var hundrede år gamle.
Lyra strider herimod og vil, at Josef af den grund skal
kaldes hans alderdoms søn, fordi hans fader havde avlet
ham i sin alderdom. Men jeg kan ikke forstå, hvordan
denne mening kan forliges med, hvad der sidenhen siges
om Benjamin, som dog fødtes næsten tretten år efter Josef, og han kaldes da også af sin broder Juda en alderdommens søn fremfor Josef.
Skønt jeg nu plejer at overlade sådanne kivsmål til de
sprogkyndige, så synes dog Lyras forklaring at være dårlig, al den stund jo Benjamin er tretten år yngre; Josef
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derimod er den syvende søn, efter Dan og Naftali; Gad
og Asher er født enten efter Josef eller samtidig med
ham. Til sidst fødtes Gad, Asher, Issakar, Zebulon og
Dina; alle disse er yngre end Josef. Hvordan skal da nu
teksten forstås, at Josef skal være født i sin faders alderdom? Historiens rækkefølge viser jo meget mere, at dette
ligeså godt kan siges om alle Jakobs sønner, al den stund
Jakob jo først fik børn, da han var 74 år gammel. Derfor
vil jeg overlade de sprogkyndige at løse dette spørgsmål;
for jeg véd, at det hebraiske sprog har mange måder at
udtrykke sig på, som nu næsten er os ubekendt, og hvis
betydning vi næppe vil kunne få fat på og atter gøre forståelig.
Den mening, som Burgensis anfører, har en hemmelig betydning og er såre skøn, at nemlig Josef var en alderdommens søn, det er, han var vis og forstandig. Dog
ville jeg gerne sige, og den hele beretning synes også at
gå ud derpå, at dette skulle være den mening, at patriarken Jakob kun betragter disse to, Josef og Benjamin, som
sine egne sønner, dem, som var født af Rakel, som han
sidenhen selv siger i kap. 42, 36: I berøver mig mine
børn: Josef er ikke til, og Simeon er ikke til, og Benjamin

25

vil I tage væk; det går alt sammen over mig. For sådan
må man læse, overveje og betragte tekstens ord, at de
henføres til hans faderlige følelser, så den gamle fader Jakob tænkte sådan: Rakel var forjættet og givet mig af
Gud; derfor er hun også den rette moder, og disse to sønner, som hun har født, vil jeg også altid anse for mine
rette og kæreste børn; men nu har hun i min alderdom
født Josef og Benjamin, derfor elsker jeg også disse
fremfor de andre. Dette er egentlig Jakobs mening, at
hvis man ville give ham valget, hvem han helst kunne eller ville undvære af Rakels og Leas børn, ville han uden
tvivl have foretrukket disse sin alderdoms to sønner for
alle de andre.
På denne måde har jeg udlagt denne tekst, nemlig om
det faderlige hjertes tilbøjelighed og kærlighed, at nemlig
Jakob efter så megen og mange slags angst, kors og modgang alene holdt sig til denne søn, som var født af den
rette og fornemste moder, som også var omkommet under store smerter under fødslen. Derfor havde han al sin
trøst, lyst og glæde af denne søn. For han alene kunne
trøste den gamle fader i så megen angst og kummer,
mens de andre sønner bekymrede og plagede ham, ja vel
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daglig voldte ham ny bekymring, og ligesom ophobede
den.
Men faderens yndest, ømhed og kærlighed blev også
altid større derved, at han hos Josef så en særlig gudsfrygt og alle slags dyder. For Josef var også i sandhed
vis, tugtig, from, gudfrygtig, dertil prydet og begavet
med høje og fortræffelige forstandens gaver. Derfor er
han også sin faders øjesten, lyst og glæde. For sådan plejer forældre at bære sig ad: Om en end havde tyve børn
og blandt dem alle kun én, som var from og lydig, ville
faderen ikke være anderledes til sinds mod dette fromme
barn, end om han ikke havde haft flere; de ugudelige og
ulydige ville han gøre arveløse eller dog i al fald skaffe
sig af med dem, ikke sørge for dem og ganske opgive
dem.
Men nu er der endnu en vanskelighed på dette sted i
sproglig henseende, nemlig angående kjortlen af adskillige farver. Hvad dette har været for et klædningsstykke,
bekender jeg lige ud, at jeg ikke kan vide. Vi har i vor
oversættelse gengivet det ved: En kjortel af mange farver, som det da også ellers almindelig er blevet udlagt.
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Lyra siger, at det skal have været en silkeklædning. Burgensis går stiltiende forbi dette sted, siger intet derom.
Men andre mener, at det har været et klædningsstykke af
mere end én slags tråd og på den måde broget, idet rendingen har været rød, og indslaget himmelblåt, sådan at
de to farver for øjet blander sig sammen og blive brogede. Men denne mening synes mig ikke at være sandsynlig; dog kan jeg heller ikke sige noget bestemt derimod.
Det hebraiske ord hedder passim; det betyder en linned kjortel, syet af lærred. I den græske tekst oversættes
det ved polymiton, det betyder lavet af flere slags indslag. Men om det har været et broget eller mangefarvet
klædningsstykke, kan ikke med vished fås ud af teksten;
for dette ord står ikke på noget andet sted i Skriften end i
2 Sam 13 i fortællingen om Tamar, som krænkedes af sin
broder Ammon. For sådan står der i teksten på dette sted
v. 18 at hun tog aske på sit hoved og sønderrev kjortlen
af adskillige farver, som hun havde på sig; der står på hebraisk det samme ord passim, og teksten siger der også,
at sådan plejede kongens døtre at klæde sig med kjortler
(på hebraisk mejloth), når de var jomfruer. Jeg ville

28

gerne oversætte det med en skøn hvid kjortel, et hvidt
klædebon, sådant som man brugte i Østerland; for på de
kanter var sådanne hvide klæder af lærred eller hvid silke
den skønneste og fornemste dragt, ligesom de folk, der
bor mod vest, især yndede purpurklæder.
Derfor holder man mig det til gode, at jeg her i denne
sag prøver på at gætte mig frem og udlægger det sådan,
at Jakob gjorde sin kæreste søn Josef, som den kommende arving og præst i sit hus, en sådan kjortel, for derved at pynte ham fremfor hans brødre og sådan adskille
ham fra dem. For det var en præstelig dragt, ligesom
Hanna også bragte Samuel en sådan dragt i 1 Sam 2, 19,
en simpel overkjortel, (på hebraisk mejl), som lignede
den, Tamar havde på sig.
En sådan mejl, som det hedder på hebraisk, ville jeg
gerne sige, at også Josefs klædning var. For sådan plejer
man også at afmale englenes dragt, nemlig snehvid, gjort
eller vævet af hvid tråd, og jeg vil gerne tro, at også vor
herre Kristi kjortel var sådan, om hvilken evangelisterne
siger, at den var uden sammensyninger, ét vævet stykke
fra øverst til nederst, Joh 19, 23, hvilken hans moder Maria vel havde vævet; en vævet eller strikket kjortel. Og i
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den hele Hellige Skrift er mejl et ganske almindeligt ord
om englenes åbenbarelse, ligeledes også ved Kristi forklarelse, hvor der står i Matt 17, 2: Hans ansigt skinnede
som solen, men hans klæder blev hvide som lyset. Sådan
også den engels dragt, som åbenbarede sig ved Kristi
grav, om hvilket også evangelisten siger i Matt 28, 3, at
den var hvid som sne. Salomo siger også i sin prædiker i
kap. 9, 8: Lad dine klæder altid være hvide. Moses har på
hebraisk kaldt øvrighedspersonerne horim, det er, de
hvidklædte, fordi de nemlig bar hvide klæder. Sådan
kunne man på latin også kalde de adelige nobilitas torquata, fordi de bare guldkæder om halsen til smykke.
Sådan lader det også til, at Jakob prydede Josef med
en særlig dragt, som var hvid og præstelig, for derved at
vise, at han bar særlig kærlighed til sønnen, og for derved
også at antyde den kommende herlighed, som Josef
skulle få ved præstedømmet. Men den, der nu hellere vil
beholde den anden udtydning, at det skal have været et
broget klædningsstykke, med ham vil jeg heller ikke strides derom.
Dog synes Tamars dragt at have været hvid. For i
hendes historie alene står dette hebraiske ord passim; hun
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bar vel en skøn, hvid kjortel. Desuden ledes jeg også til
at antage dette ved beskrivelsen af den præstelige dragt i
2 Mos 28, 39, hvor der tales om underklæder og desuden
en linnedskjorte, på hebraisk kedoneth, på vort sprog en
kjortel. Denne linnedkjortel var temmelig trang, en underdragt, der dækkede alle lemmer på hele legemet lige
ned til anklerne; den havde ikke vide, men stramme ærmer, uden folder, så præsterne kunne være så meget desto raskere til at ofre og slagte kvæget, ligesom vore slagtere.
Hertil føjer Moses for det tredje overkjortlen, den ypperstepræstelige dragt. Derfor havde også ypperstepræsten et sådant klædningsstykke, som på hebraisk hedder
mejl, af gul silke, en skøn gul silkekjortel. Ypperstepræstens overkjortel alene var gul eller guldfarvet; ligedan
var også Samuels kjortel, som Hanna, hans moder, bragte
ham, dog havde den en anden farve; den var ligesom en
ringe messeskjorte. For det klædningsstykke, som på hebraisk hed mejl, var hvidt eller sølvfarvet, og det kunne
også de, som ikke var præster, bruge; men med den gule
eller guldgule silkekjortel prydedes alene ypperstepræsterne.
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Hvor der sådan står om Job, at han sønderrev sine
klæder, Job 1, 20, eller om David, at han skar et stykke af
Sauls kjortel i hulen, 1 Sam 24, 5, der står på hebraisk det
samme ord mejl, hvoraf vi kan slutte, at det har været et
klædningsstykke for kongelige og høje herrer. For i
Østerland bærer kongerne og de store herrer ikke guldkæder eller purpur, men hvide silkeklæder. Jøderne bar
heller ikke silkeklæder, men kitler, idet de fulgte Adams
og Evas eksempel. Sådan klæder også vi nu til dags først
børnene med kitler; derefter plejer også de voksne at bruger dem. Men den slags klædningsstykker, som nu nylig
er kommet i brug, der så skammelig klippes op og udskæres, fortjener ikke at kaldes klæder, men er lutter forunderlige, unaturlige, forfærdelige vanskabninger af denne
sidste, usalige, onde tid.
Endelig hører herhen også, at Moses forbød folket at
gå med klæder af flere slags garn eller af uld og lin, ligesom han heller ikke vil, at man skal lade forskellige dyrearter parre sig med hinanden. Sådan er nu dette min tanke
og enfoldige mening, at det var en kjole af én slags garn,
dertil hvid og uden sammensyning, vævet eller strikket.
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Så meget om Josefs kjortel, hvormed Jakob ville vise
sin kærlighed til denne sin søn, hvem han opdrog i det
håb, at han skulle blive præst i hans hus. Derfor adskilte
han ham også ved en særlig prydelse fra sine andre brødres hob, for at de derved kunne vide, at denne Josef
skulle blive den øverste hersker og arving i hans hus.
Deraf opstod nu det store, gruelige had i deres hjerter,
idet Djævelen selv drev og opæggede dem til uden al
grund at nære sådan forfærdelig misundelse og grum
vrede mod deres kødelige broder, uden at bryde sig om,
at de oftere blev formanede og påmindede om at afstå
derfra både af sin fader og af andre gudfrygtige folk, som
også hørte med til Jakobs menighed. Ja, de så slet ikke
hen til de mangfoldige velgerninger, hvormed deres gode
fader daglig overøste dem som sine børn, at de hos ham
havde sin underholdning både med hustru og børn og alle
sine tjenere i stort antal; for disse velgerninger agter de at
betale og takke sin fader med at støde sin broder Josef ud
af huset eller dræbe både ham og den gamle fader.
Men dette eksempel foreholdes os til vor trøst, så vi
ikke skal opgive modet eller fortvivle, om vi end må er-
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fare noget lignende, men at enhver af os flittig skal udrette sin gerning, enhver efter sit kald, med at lære,
straffe, true, både i kirken og i det borgerlige og huslige
liv. Vort arbejde skal ikke være forgæves i Herren. Men
hvis nogle vægrer sig ved at følge og adlyde vor kristne
formaning, da skal disse til sidst lære at blive kloge af
egen fare og skade.
v4. Da hans brødre så, at deres far elskede ham mest af alle
brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til
ham.

Ej, hvilken skøn broderlig kærlighed er dog ikke dette,
som mærkedes i den kirke, som Jakob havde i sit hus,
uagtet dog uden tvivl patriarkerne holdt sådan skøn tugt
og orden, og foruden Jakob endnu også den ældre patriark Isak var i live! For så bittert hadede Josefs brødre
ham, der dog var ganske uskyldig, at de ikke kunne tale
venlig til ham; de hakkede altid på ham, forstod at dadle
alle hans ord og gerninger; og ligesom han var den kæreste for faderen, sådan holdt hans brødre ingen for mere
foragtelig end ham. De hadede ham såre heftig, og det af
lutter ondskab; men især Simeon og Levi. For jeg formo-
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der alligevel, at de ikke alle sammen fra først af var ligedan til sinds. For Ruben var noget ydmyget, fordi han
vidste sig skyldig i den begåede synd, og de andre, tænker jeg, var også forsonligere og ikke så rå. Derfor må
dette Josefs brødres had forstås på samme måde som
apostlenes knurren, da de blev uvillige over, at Maria
Magdalena salvede Herren i Matt 26, 8; for de andre
apostle var også blevet overtalt og forlokket dertil af Judas. Og – for også i forbigående at tilføje dette – Hieronymus mener, at Judas Iskariot var af Simeons stamme.
Men vi vil hermed ikke gøre denne synd ringe eller
undskylde nogen af disse brødre; vi har jo sagt, at deres
ondskab på alle måder må gøres stor, ikke alene af afsky
til denne synd og Djævelen, men også os selv til trøst, al
den stund Gud i de helligste patriarkers menighed og
slægt har kunnet tåle sådanne giftige, onde mennesker,
som han dog sidenhen nådig har tilgivet deres synder.
For skønt de til slut endnu gjorde bod, så skal det dog ingenlunde forties, at de på denne tid endnu var ligesom
optændt af sådan ondskab og sådant bittert had til det
uskyldigste menneske.
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Men nu lader Gud det alligevel ske og ser ligesom
gennem fingrene med dette urimelige, onde had; ja, han
giver dem god anledning til at misunde sin broder, dog til
deres egen undergang. For de gør ligesom jøderne, der
også af stort had forfulgte Kristus, vor frelser; de søgte
stedse anledning til at bespotte ham og tale ilde om ham i
alle hans ord og gerninger, uagtet han dog uden ophør
overøste og ligesom overvældede hele folket med stor
godhed og venlighed, ja med mange slags undere og velgerninger; alligevel skal alt være galt. For de lod intet
deraf være sig til behag, indtil Gud til sidst tillader dem
at udøse dette sit bitre had efter sin hjertens lyst og køle
sit mod, idet han giver sin enbårne søn i deres hænder, så
de naglede ham til korset og sådan fyldte sin urimelige
grumhed og sit bitre had mod den herre Kristus og sådan
mættede sig.
Men o, hvilke usalige og elendige mennesker er ikke
det, hvem Gud sådan overgiver til sig selv og ikke forhindrer deres raseri og onde lyster! Vistnok er vi alle af
naturen sådan til sinds, at vi ikke vel kunne finde os i at
holdes i tømme; men ve dem, som vor herre Gud sådan
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ser gennem fingre med, at de få lov til at synde efter hjertens lyst! For til slut plejer det dog at gå, som man siger i
ordsproget: Den, der siger alt, som han har lyst til, skal
hører, hvad han ikke har lyst til. Sådan også: Den, der gør
alt, som lyster ham, han må til slut derfor lide, hvad han
helst havde sluppet for. For vi vil ikke gerne holde os
selv i tømme, vil heller ikke beherske vor lyst og onde
begærlighed, sådan som andre foreskriver, forbyder og
råder os.
Hvis derpå også Gud overser os og tilskikker os noget, henfalder vi derover i sådan dårskab, jammer og
elendighed, at vi, ligesom jøderne, sådan omgives med
gruelige laster og skrækkelige straffe, at vi ikke let kan
komme ud deraf igen og endelig til sidst alt for sent fatter
mishag til os selv og må skamme os over os selv. Sådan
gik det også med sodomitterne: Dem kunne man ikke på
nogen måde holde i tømme eller forhindre fra efter hjertens lyst at rase mod den fromme og hellige Lot; men det
varede ikke længe, før de blev gruelig straffede, og i et
øjeblik ombragtes og dræbtes. Det måtte gå, som de ville;
om morgenen kom Helvedes ild fra himlen, og gjorde
hvad de ikke ville.
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Sådan også for syndfloden: Ingen ville høre på Noa,
men de tog til ægte, hvem de ville; derfor kom syndfloden og gjorde, hvad de ikke gerne ville. Sådan vil man
have det. Og visselig skal også vore landsmænd føle og
erfare det samme, siden de jo ganske og aldeles vil ophæve al tugt og ærbarhed og slet ikke ville lade sig tale til
rette.
Så er da nu dette visselig et helligt, velsignet og det
allersikreste liv, når Gud ikke ser gennem fingre med, at
vi synder og har det for os, som ikke sømmer sig, men
straks straffer og tugter os med sit ris, med trængsel og
alle slags andet kors, eller gør det ved mennesker, som
ved flittig formaning atter bringe os på den rette vej, for
at vore onde lyster sådan må betvinges, at vi ikke mere
følger dem.
Derimod er det et såre slet tegn, når alt går godt og
forønsket for en ond skælm, der stedse har ondt i sinde.
For sådan siger også Jeremias om de falske profeter i
kap. 12, 2: De fik rødder, de gik frem, de bar også frugt,
det er: Alt, som de foretager sig, hvad de lærer og gør,
prises sådan af enhver, antages med sådan begærlighed,
som om det var sådan bestemt af Gud selv. Du tugter
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dem ikke, siger profeten; alt urimeligt og ugudeligt, som
de foretager sig efter sine onde lyster, det forhindrer du
ikke; du holder dem ikke i tømme. Men hvordan går det
til sidst? Det følger hos profeten i v. 3: Bortryd dem som
får til at slagtes, og bered dem til mordets dag.
Sådan rasede også Jakobs sønner, fulgte stedse sit
had og sin misundelse; men til slut måtte de også erfare,
hvad de ikke gerne ville.
Derfor, siger jeg, kan intet være Gud så tækkeligt og
kært og velbehageligt, som at man bærer det med tålmodighed, når man faderlig tugtes og straffes af Herren;
men hvis vi ikke vil tåle at holdes i tømme, vil vi til slut
falde i langt grueligere straf, hvori vi da også må blive
siddende. For det hedder: Undgår du mig, så undgår du
dog ikke bøddelen eller Djævelen. Vistnok kommer
nogle undertiden atter på den rette vej og omvender sig;
men det sker ikke uden stor, gruelig straf, hvorved de
rykkes tilbage, så de til slut endnu gør bod.
Sådan synes nu Simeon (der var Judas Iskariots stamfader) og Levi at have været anførerne og hovedmændene for denne svære synd, og at de tillige fik de andre,
tjenestepigernes sønner med sig, hvilke ellers aldrig
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havde turdet understå sig dertil. Og dette onde råd og forehavende blev heller ikke på nogen måde forhindret for
dem, men det gik lykkelig og vel dermed, aldeles som de
selv begærede, fordi Gud tillod dem at fange og sælge sin
broder. Ja, Josef selv hjalp også til at puste til denne ild
og tilføjer nu endnu den tredje årsag for brødrene til at
hade ham.
v5-7. Engang havde Josef en drøm, som han fortalte sine
brødre, og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til
dem: »Nu skal I høre, hvad jeg har drømt! Vi var ved at binde
neg ude på marken; mit neg rejste sig og blev stående, mens
jeres neg slog kreds om mit neg og bøjede sig for det.«

Dette var nu den rette hovedgrund til fjendskabet, og det
lader til, at Josef med velberåd hu sådan fortalte og åbenbarede sine brødre denne sag, for at sætte den imod deres
stolthed og misundelse. For Simeon og Levi anmassede
sig fremfor de andre regimentet og herredømmet, fordi
de dengang endnu var uskyldige, da Ruben allerede var
blevet ydmyget; derfor tænkte også enhver af dem: Jeg er
herre over mine brødre; derfor vil jeg også tiltage mig
førstefødslens ret og herlighed; mine brødre skal bukke
for mig og min moders sønner bøje sig for mig, som vi
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hørte ovenfor i velsignelsen over Jakob (kap. 27, 29.), og
sidenhen (kap. 49, 8.) siges der også om Juda: Juda, dig
skal dine brødre love, din hånd skal være på dine fjenders nakke; for dig skal din faders sønner falde ned.
Sådant herredømme tiltog Simeon sig og nærede en
fast tillid og et godt håb om, at han også visselig skulle få
det. Derfor satte Josef denne drøm imod denne Simeons
gale formastelighed og stolthed. Som om han ville sige:
Jeg kan ikke tåle, at I længere sådan går og bærer på
dette uvisse og tomme håb om den kommende herlighed,
som om den skulle komme til jer; jeg, som er ganske foragtet og forstødt af jer, jeg skal til slut blive jeres herre,
ikke som om jeg selv ville tillægge mig og anmasse mig
sådan højhed over jer, men jeg vil fortælle jer en drøm,
som jeg har haft. Så venlig taler han med sine brødre,
som om han var halvvejs en dåre eller ligesom et barn:
Kære, hør denne drøm; se vi bandt neg på marken osv.
En sådan underlig drøm, som ingen havde kunnet formode, fortæller ynglingen, og det ganske barnlig, ikke af
misundelse eller ond lyst, men af lutter enfold og uskyldighed. Men Gud forhærdede deres hjerter og forøgede

41

anledningen til had for dem, så de optændtes og forbitredes alt mere og mere; men til sin egen store skade. Nu
optændes da ilden rigtig.
v8. Da sagde brødrene til ham: »Skal du måske være konge og
hersker over os?« Og de hadede ham endnu mere på grund af
de drømme, han fortalte dem.

Da Josef sådan fortæller sin drøm, blive disse store herrer
såre fortrydelige derover. Han skulle have tiet stille dermed og hyklet og smigret for sine brødre og sagt: Simeon
og Levi, de skal være herrer og have herredømmet, så
han dermed havde bekræftet deres gode og hellige begærligheder. Men det er vor herre Guds vældige hånd,
som lægger lokkemaden ud for Simeon og Levi. For da
de sådan hemmelig efterstræber den uskyldige Josef, bliver Gud igen vred på dem og styrer det sådan, at de støder hårdt an, hvortil de drives af sin egen vilje, ja sådan,
at de til sidst besmitter sig med afskyeligt mord, idet de
blev sin egen broders mordere.
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v9. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre;
han sagde: »Nu har jeg igen haft en drøm: Jeg så solen, månen
og elleve stjerner bøje sig for mig.«

At bøje sig for en er en ydre betegnelse for tilbedelse eller ærbødighed, idet man knæler ned eller bøjer knæ for
en anden, og derved til kendegiver sin ærefrygt for ham.
Vi bruger også at bøje knæ, både for fyrster og for Gud.
Men på dette sted må vi nu også tale noget i almindelighed om drømme, og da jeg såre vel véd, at denne genstand er meget indholdsrig og vidtløftig, vil jeg fatte mig
i korthed derom. For jeg duer ikke til at have drømme eller tyde drømme, begærer heller ikke denne duelighed eller kunst, og har sluttet den pagt med Gud, min herre, at
han kun ikke vil sende mig syner eller drømme eller
engle. For jeg er vel fornøjet med denne gave og lader
mig gerne nøje dermed, at jeg har Den Hellige Skrift,
som rigelig lærer og underviser mig om alt, som er fornødent at vide, både for dette og også for det kommende
liv. Denne Hellige Skrift tror jeg på og er fornøjet med
den, er også vis på, at jeg ikke kan bedrages derved; dog
vil jeg dermed ikke frakende andre nogen af deres gaver,
idet Gud måske kunne åbenbare en noget uden for Skrif-
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ten, ved drømme, syner eller også ved englene. Jeg indrømmer, at dette er gaver; men jeg agter eller begærer
dem ikke, og det af den grund, at der har været så utallig
meget af spøgelser, løgn, øjenforblindelse og andet bedrageri, hvorved verden på en forfærdelig måde er blevet
forført af Djævelen i en lang tid under pavedømmet. Desuden har jeg også denne grund, at Den Hellige Skrift
alene er tilstrækkelig; tror jeg ikke den, så ville jeg sandelig heller ikke let tro hverken engle eller syner eller
drømme. Men som sagt, dette angår kun mig selv; jeg vil
ikke foreskrive andre mål eller grænse, heller ikke berøve
andre noget derved. For jeg har åbenbaring mere end
nok, idet jeg véd, hvad jeg skal tro, håbe eller råde andre,
også hvordan man skal indrette sig for at tilbringe dette
liv kristen og ærbart; og det vil jeg efter min ringe evne
hjertelig gerne meddele også andre, så også de kan vide
dette for sig selv og lære at forstå De Ti Bud, Trosbekendelsen og Fadervor.
Dog vil vi alligevel også sige, hvad Den Hellige
Skrifts mening og lære er om drømme; for på nogle steder priser den drømme, på andre steder derimod dadler
og forkaster den dem. Sirak siger i kap. 34, 7: Drømme
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har ført mange vild, og de, der har sat deres lid til dem,
er blevet skuffet. Ligeledes siger Salomo i sin prædiker
kap. 5, 6: Drømme i mængde er tomhed, det gælder også
ord i mængde. Nej, frygt Gud!
På den anden side vidner også fortællingerne i Den
Hellige Skrift, at flere patriarker og profeter har haft
drømme, såsom Jakob, Josef, Daniel, ligeledes også Farao og andre ugudelige, hvilke dog også har fået dem af
Gud. I 4 Mos 12, 6-7, siger Gud til Aron: 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
mundtligt med ham og synligt. Her bekræfter Gud
drømme og syner, og det er et skønt, herligt sted, som vel
tiltrængte en omhyggelig og vidtløftigere udlægning.
Moses, siger Gud, har set noget større, har endnu andre
og større åbenbarelser end dem, som I har hørt af ham, I
som er hans disciple og selv har syner og drømme; jeg
ved vel, hvad Moses og jeg plejer at forhandle med hinanden, og hvorom vi taler. Moses så endog Kristi lidelse.
Fremdeles er de almindelige måder at tale på i profeterne om drømme og syner kommet fra dette sted. Sådan
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har Joel forudforkyndt Helligåndens sendelse i Joel 3, 1:
Jeres ældste skal drømme drømme, og jeres unge se syner. Derfor kan vi ikke nægte, at Gud fra begyndelsen af
har brugt sådanne åbenbarelser i de gamle fædres og profeters kirke. Og den første åbenbarelsesmåde er den højeste og fornemste, nemlig profetien eller Guds umiddelbare indskydelse, sådan som den var hos David og profeterne, der ved Helligåndens oplysning med tydelige og
klare ord har fremstillet læren og de guddommelige forjættelser. Derefter kommer da synerne eller de ydre billeder, for det tredje drømmene. Sådan er også i Det Nye
Testamente læren eller prædikenen det første. Dertil
kommer da de hellige sakramenter, som ydre ceremonier,
hvilke vel også kunne kaldes syner, såsom vor dåb, Herrens nadver, absolutionen; disse er, siger jeg, også på en
vis måde syner; for de er ydre ceremonier.
Men da nu Den Hellige Skrift snart roser, snart forkaster denne tredobbelte åbenbarelsesmåde, synes det mig,
at man også må følge samme regel og dom, når man taler
om drømme, som vi plejer at rette os efter i henseende til
syner og spådomme, nemlig at man ser hen til, om de
først og fremmest stemmer med vor tro.
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For det forholder sig på samme måde med synerne og
spådommene som med drømmene, nemlig at de undertiden er sande, undertiden også falske og løgnagtige. For
heller ikke de kommer altid eller alene fra Gud, men også
fra Djævelen, der ligesom er vor herre Guds abekat, og
ligesom han også plejer at opvække profeter, sådan bevirker og giver han også syner og drømme, når Gud efter
sit underfulde råd tillader ham det. Dog har Djævelen noget andet for øje og i sinde, end Gud, selv om han taler
sandheden i drømmene. For Gud giver sit ord og tegnene
derhos til menneskers frelse og salighed; Djævelen derimod tragter visselig ikke efter andet end sjælenes skade
og fordærvelse, dertil også efter at fordunkle den guddommelige sandhed; derfor lyver han også da, når han taler sandhed. Deraf kommer det, at der også i den hedenske historie fortælles om drømme, sådan Brutus’, Cæsars,
Sullas og Hannibals drømme.
Livius fortæller, at Hannibal i drømme skal have set
en yngling af guddommeligt udseende, der sagde, at han
var udsendt fra Jupiter i Italien til Hannibal for at være
hans hærfører; ham skulle han følge lige efter og aldrig
tabe ham af syne; og da Hannibal vendte sig om, skal han
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bag sig have set en underlig, stor slange, der rørte sig og
drog afsted, idet den med magt sønderbrød og fældede
træer og buske. Dette var visselig en forudsigende drøm,
der også gjorde indtryk på ham. For Djævelen vidste meget vel, hvordan det dengang stod til i hele verden, og det
var let af de foregående begivenheder at slutte sig til,
hvordan det sidenhen skulle gå, og at åbenbare Hannibal
dette i drømme. På samme måde var det også med Lichtenbergers og Anoldus de villa dei's spådomme, hvilke
havde profetiens ånd eller en sandsiger-ånd, og undertiden træffer det nøje til, som de har forudsagt, undertiden
også ikke; træffer det til, så træffer det til, slår det fejl, så
slår det fejl.
Hvad fremdeles angår Hannibals drøm, så mener Livius selv og alle italienere, at slangen skal have betegnet
Hannibal, der skulle hærge Italien. Men denne udtydning
er sandsynligere, at Djævelen, eller Gud ved Djævelen,
derved, at Hannibal foran sig havde en skøn yngling,
ville betegne, at han skulle have lykken med sig. Som om
han sagde: Hannibal, hidtil har du vel været lykkelig og
udrettet store ting; men denne lykke varer ikke bestandig.
For til slut følger der efter dig et skrækkeligt dyr, nemlig
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det romerske rige, som skal slynge sig omkring hele jorden og hærge den. Sådan forudforkyndte denne drøm,
skønt den kom fra den løgner Satan, alligevel sandheden;
men han forstod den ikke, og italienerne, som er såre ærgerrige, hører ikke gerne, at et sådant stygt og grueligt
dyr skal betegne det romerske rige.
Men vi vil tage hensyn til billederne i Daniels syner,
hvor denne verdens riger ikke lignes med mennesker eller engle, men med store, gruelige dyr. Derfor betyder
denne slange ingenlunde Hannibal, men ganske vist den
fremtidige ødelæggelse, som skulle ske ved dyret, det er,
det romerske rige. Djævelen ville sige sådan til Hannibal:
Din lykke og fremgang vil ingen varighed have; du vil
ikke fuldende, hvad du har påbegyndt; du vil ikke føre
det til ende.
Og til en sådan åbenbarelse tiltrængtes ikke Helligånden. For Djævelen så magten, planerne og forehavenderne og hvordan det stod til med begge riger, både romernes og karthagenernes; og Gud har beskikket det sådan, at dette skulle åbenbares Hannibal i drømme, dog
uden udtydning.
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Af sådanne drømme finder man mange i hedningernes historie, både sikre og usikre. For ligesom Gud regerer verden ved gode og onde fyrster eller regenter, sådan
bruger han både gode og onde engles tjeneste. Derfor
indgiver han også ugudelige mennesker snart sande, snart
falske drømme; og Djævelen har også sine profeter, men
disses spådomme er dog usikre.
En anden slags drømme hidrører fra naturlige årsager; af dem kunne lægerne undertiden slutte sig til tilstedeværelsen af visse væsker eller sindsbevægelser, ligeledes også til menneskers legemes beskaffenhed. Sådanne
drømme er almindelige; enhver kan vel have dem. Og
ved sådanne drømme skal man holde sig efter Catos regel: Bryd dig ikke om drømme; dog har også nogle af
disse undertiden sin betydning. Men om disse vil jeg ikke
tale, men anbefale læserne at læse derom i Makrobius
som udførlig har skrevet derom.
Den tredje art af drømme er nu de profetiske og
sande drømme; disse prises i Den Hellige Skrift og tjener
også til kirkens gavnlige ledelse og giver åbenbaringer,
som er fornødne både for dette og det kommende liv; de
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er sådan ligesom profeter eller spådomme og ingenlunde
at foragte.
Men her spørges nu, hvorpå da disse kan kendes fra
andre, og hvordan man skal dømme derom. Hvad mig
angår, er jeg vistnok ingen drømmer, kan, som forhen er
sagt, heller ikke vel angive drømmes betydning; derfor
vil jeg heller ikke dømme derom uden efter deres opfyldelse og andre omstændigheder, som angår kirken og
sjælenes salighed, efter det guddommelige ords regel og
rettesnor. For alle drømme, som Gud indgiver, går også
visselig i opfyldelse og det sådan, at de også må være
nyttige og gavnlige for verden og menneskeheden; derfor
bedømmes og vurderes de også med rette efter udfaldet.
Og det siger jeg ikke alene om de drømme, der indgives de hellige, som Josef og Daniel, men også om dem,
som de ugudelige får, som Farao, Nebukadnezar og andre. For disse drømme går også i opfyldelse og har også
fået sin udtydning, hvilket jo er to utvetydige tegn på, at
drømmene er sande, nemlig at Gud indgiver dem og tillige giver udlæggelsen og opfyldelsen.
For det tredje har disse drømme den natur, at de ængster og bekymrer den, som har haft dem, og at de ting,
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hvorom han har drømt, gør et heftigt indtryk på ham, som
man kan se af Faraos drøm. For han kom derover i en sådan angst og hjertets bekymring, at han næsten gik fra sig
selv, så han følte og forstod, at det visselig måtte være en
formaning, som kom fra Gud. Da vil Gud heller ikke tillade, at en ugudelig falsk profet skal tyde drømmen, der
dog gives en ugudelig, men giver en ret, sand profet, sådan som Josef eller Daniel, som efter Helligåndens oplysning må give besked om, hvad drømmen egentlig betyder.
Men når nu Helligånden selv udlægger og tyder,
hvad han har indgivet, da må man slet ikke tvivle på, at
dette jo vil gå i opfyldelse. Men noget sådant finder du
ikke i hedningernes drømme; kun bliver også disse heftig
bevægede og bestyrtede ved dem. Men fordi deres
drømme kommer fra Djævelen, der også godt kan og plejer at tale om kommende ting, hvorfor de også sædvanligvis er tvetydige og falske, så gives der dem heller ingen udtydning, sådan som det sker ved de guddommelige
drømme, som profeterne med sandhed forklarer og udlægger efter Helligåndens belæring. For sådan sluttede og
forstod Josef, Jakob og Daniel af de drømme, som de fik,
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den sande lære og Den Hellige Skrift, når den taler om
store ting, ikke alene om de riger, som de lærer ordnes og
opholdes af Gud, men også om Kristi rige og de fornemste artikler i den kristne lære. Derfor kommer det an på
en god udlægger, og han vil også dertil.
Sådan er nu det, siger jeg, Helligåndens vis, at han
først plejer at indgive drømmene og dernæst også at give
udtydningen og for det tredje at opfylde dem. Og dette
kan også skønt henføres til den hellige treenighed, nemlig at Gud Fader giver drømmene, Gud søn udlægger og
forklarer dem, men Helligånden opfylder dem.
Og dette kalder jeg sande og profetiske drømme, som
ikke slår fejl. Men om dem, siger jeg, vil jeg ikke vove
på at dømme, undtagen efter at de er gået i opfyldelse.
Men de andre drømme, hvoraf der er mange, foragter jeg
ganske og aldeles. Jeg har vistnok også undertiden nogle
drømme, som gør indtryk på mig; men dog foragter jeg
dem og har gjort denne pagt med Herren min Gud, at jeg
vil tro Moses og profeterne. For dette liv begærer jeg ingen drømme, og også for det kommende er de mig slet
ikke fornødne.
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Men dog vil jeg også gerne lade andre beholde deres
gaver; for jeg véd, at Gud ofte har givet konger og fyrster
mange slags åbenbaringer ved drømme. Men de som nu
vil udlægge sådanne drømme, skal se sig vel for, hvad
det er for en ånd, som har indgivet dem, og hvorfra de er
kommet.
Muslimerne har også begge dele, nemlig drømme og
spådomme om, hvordan det skal gå og hvad ende det skal
tage med det tyrkiske rige; men jeg kan ikke tro, at dette
kommer af Helligånden. For hverken muslim eller pave
har sande profeter, ellers måtte de åbenbares ved den
rette læres og troens bekendelse. Men hermed være det
nu som det vil; vi bryder os ikke om sådanne drømme,
bryder os heller ikke om, fra hvem de kommer, siden de
ikke er forbundne med nogen udtydning, skønt også de
undertiden går i opfyldelse. For Djævelen er såre vel øvet
og rustet med utallig mange eksempler på den guddommelige styrelse; ligeledes véd han også, hvad menneskets
vilje er, og hvad de beflitter sig på; han kender også godt
deres råd og anslag og styrer dem også; derfor kan han
også let se, hvad deres rådslagninger og de forskellige riger skal have for lykke og få for ende. Han ser, at folks

54

planer og beslutninger før har fået dette eller hint udfald,
og at der ikke er noget tegn til, at Gud skulle lade nogen
forhindring indtræde, hvorpå den fattede plan kunne
strande. Derfor falder det ham let at spå om kommende
ting.
Sådan spåede også Lichtenberger for bayrerne. For
Djævelen så godt, hvad dengang kejser Maximilians,
Pfalzgrevens og de andre fyrsters planer gik ud på. Dette
gør han også ellers, og hvis Gud ikke sætter sig derimod
efter sit særlige råd, så sker og opfyldes det også, som sådan er forudforkyndt. Men det bryder Djævelen sig ikke
om, om en sådan drøm også er mennesker nyttig i deres
anliggender eller ikke; ja om så end alt styrter sammen,
er han lige glad derved.
Men forresten er hele dette liv, hvori vi lever, kun en
drøm og ligesom en dunkel nat. For ellers lyser der i alverden intet andet lys end dette levende og legemlige lys.
Solens lys er os ligesom en anledning til vildfarelse, idet
vi mener, vi er i lyset; men i virkeligheden famler vi os
frem ligesom i en mørk nat. Derfor, siger jeg, er dette liv
i virkeligheden en søvn og åndelig intet andet end en nat,
ligesom i Josefs drøm hans forældre sammenlignes med
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sol og måne, men hans brødre med stjerner, som skinner i
dette livs mørke. Det samme vidner også Moses, når han
siger i Sl 90, 5: Du bortskyllede dem; de er som en søvn;
det er, vort liv er kort, flygter snart hen ligesom en elv eller stor flod strømmer afsted, ligesom et vand bruser
forbi. Sådan, siger Moses, har du gjort dem ligesom en
rindende og brusende strøm. Sådan siger også Job i kap.
14, 1-2: Et menneske, født af en kvinde, lever en stakket
tid og mættes af uro. Han går op som en blomst og afskæres; han flyer som en skygge og består ikke. Og Moses tilføjer, hvad der er endnu mere: De er som en søvn;
det er, vort liv her på jorden er imod det evige liv intet
andet end ligesom en søvn.
Sådan hænger og svæver vi i dette liv ligesom midt i
en nat og det tykkeste mørke, hvis ikke den rette morgenstjerne opgår og skinner for os, hvorom Sl 119, 105 siger:
Herre, dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti.
For har vi ikke Den Hellige Skrift til at lyse for os og
styre alle vore gerninger, så er hele dette liv og alt fornuftens lys, ja al visdom og alle menneskers råd dertil
ikke andet end idel mørke og lutter forvirring.
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Augustus, Alexander og Julius Cæsar befinder sig ligesom i en tyk tåge, véd selv ikke, hvad de gør. Sådan
også Nebukadnezar, Farao og alle andre konger og herskere; dog indbilder de sig imidlertid, at de udrette meget
og er overmåde vise. Men det er lutter drømme, som der
står i Es 29, 7: Men det skal gå som i en drøm, i et nattesyn: Alle de mange folk, der fører krig mod Ariel, mod
alle dets volde og dets fæstning, alle, der bringer trængsel over det. Sådan er også alle store heltes og herskeres
historie, som prises af digterne og ellers i hedningernes
årbøger, såsom Hektor og Achilleus, blot som drømme;
for som når den hungrige drømmer, og ser, han spiser,
men når han vågner, da er hans sjæl tom, og ligesom når
den tørstige drømmer, og ser, han drikker, og han vågner, og ser, han er træt, og hans sjæl er tørstig, sådan
skal alle hedningernes mangfoldighed blive, som strider
imod Zions bjerg. For det hænder ofte, at en i drømme
synes sig at finde en sæk fuld af guld eller at lege med en
skøn jomfru; men når han atter vågner, ser og finder han,
at han er narret. Sådan er også dette liv ikke andet end
som en nat og søvn.
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Men det er en salig drøm, at Gud i denne nat giver sit
ord og Den Hellige Skrift, ligesom han i dette naturlige
liv eller i søvne giver en særlig åbenbaring, sådan som
denne, som Josef fik i drømme. Men dertil udkræves,
som jeg forhen mindede om, at også Helligåndens udtydning er forbundet dermed, og at opfyldelsen også følger
efter. For så meget skøn har også jeg på drømme, nemlig
efter deres udfald; ellers slet ikke. Derfor kan jeg heller
ikke dømme om, når man skal tro drømme, undtagen når
Gud selv tyder eller udlægger dem.
Dernæst er også det at mærke, at også den urene ånd
kan give drømme. For med mange slags erkendelse og
mange slags erfaring er han bedre rustet og dygtigere end
vi. Vi véd ikke, hvad fyrsterne og andre mennesker har
for planer og forehavender; ja det holder endog hårdt for
mig at vide og forstå mine egne råd. Men Djævelen er
såre listig, véd og forstår såre nøje alle kongernes, de
verdsligvises, lovkyndiges og teologernes rådslagninger;
kun dette kan han ikke vide, hvordan det er med min tro
og mit håb på Gud, hvordan jeg står mig med Gud. For
troen og Guds ord er ham ligesom et mørke og en sky,
hvortil han ikke kan komme med sit lys. Dette afbildes os
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ved de spejl, som kaldes specula mercurialia, hvori vi ser
en eller anden by eller person, men dog noget dunkelt,
overtrukket ligesom med en mørk tåge eller fugtighed;
hvoraf det også kommer, at man ikke så tydelig kan se eller forstå, hvordan det går til. Men sådan spotter han
mennesker og bekender dog også derved, at han ikke kan
se ind i menneskets hjerte; der brænder han sig på mund
og næse.
Ganske i samme mening siger også englen til Maria i
Luk 1, 31: Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Du skal undfange og
føde en søn; men på en sådan måde, som er ganske
skjult, og ved en sådan overskygning, at hverken engle
eller djævle kunne se og forstå noget deraf. Derfor siger
jeg, at Djævelen trods sit skarpe syn ikke kan se ind i ordet og et troende hjerte, og af den grund har jeg mere lyst
til ordet og troen end til drømme, og har også bedt Herren, at han ikke vil give mig drømme; for de snyder dog
som oftest. Men ordet er en sikker beskærmelse. Det er et
mørke, hvori de onde ånder ikke kan se, om de end farer
aldrig så højt.
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Skønt derfor spåmænd og drømmere ikke er at foragte, når deres spådom og drømme stemmer med Guds
ord og troen, så skal man dog først og fremmest især
lægge vægt på at studere Moses og profeterne vel og lære
at forstå dem, det er, fremfor alle ting at have ordet rent
og ret forstå det. Derved vil vi let kunne bedømme alle
syner, alle drømme og spådomme, ja både gode og onde
engle.
Nu vil vi atter komme tilbage til Josefs drøm. De
drømme, som han havde, er to, af hvilke den første er
simpel og jordnær. Der drømmer han kun om sit neg og
sine brødres neg. Hans neg rejste sig op og stod; de andre
bøjede sig for det. Denne drøm gjorde ikke særligt indtryk på Jakob; derfor talte han heller ikke imod den, men
tav ganske stille dertil. For det stemte også overens med
hans egne planer med Josef, idet han nemlig havde besluttet, at Josef skulle være hovedarvingen i hans hus,
fordi han var født af hans fornemste hustru, så derfor førstefødslen tilkom ham, herredømmet, præstedømmet og
dobbelt arv. Sådan stemmer denne Josefs drøm smukt
overens med Jakobs egne tanker og bekræfter dem. Den
er ligesom kun en forløber for den egentlige drøm. For
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her omtales endnu ikke forældrene, at de bøjede sig for
ham, men kun brødrene. Men nu var det både naturligt og
påbudt i loven, at den førstefødte søn skulle være herre
over sine brødre, som også de foregående eksempler bevidner.
Men nu havde Simeon og Levi allerede for længe siden tilegnet sig førstefødslens rettighed; derfor optændtes
de også sådan af misundelse og had mod Josef, uagtet de
ikke havde anden ret dertil end tidens, idet de nemlig var
født før Josef af Lea, som først var blevet gift med Jakob,
idet denne sådan på urimelig vis bedroges af sin svigerfar
Laban. Men førstefødslen skal ikke alene regnes efter tiden; ikke desto mindre tilegnede og anmassede disse to
sig førstefødslens herlighed. Sådan håbede Levi, at han
skulle blive den nærmeste dertil, hvis Simeon døde. De
havde også fået tjenerne i huset på sin side; de måtte se
hen til dem og rette sig efter dem. Derfor stemmer også
de andre brødre overens med dem og sætter sig endrægtig imod Josef, ligesom apostlene i Matt 26, 8 lader sig af
Judas alene overtale til at knurre imod Magdalena og
blive utålmodige over hende. Men Simeon og Levi fortørnedes mere end de andre.
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Alligevel gjorde denne drøm et stærkt indtryk på deres hjerte, og de kunne ikke agte den lige med andre almindelige drømme, som intet betyder. Heller ikke blev
deres fader harmfuld eller vred over den, men stadfæstede den meget mere i sit hjerte med sin dom og bifaldt
den i sin faderlige myndighed. Sådan kommer også faderens egen udtydning dertil, hvilken er af Gud og et sikkert bevis på, at drømmen også må gå sådan i opfyldelse.
Men Josefs anden drøm er ikke simpel eller ringe,
men høj og ligesom himmelsk. For den har solens, månens og stjernernes billeder; den taler ikke om neg, der
betegner deres hårde arbejde, som dyrker jorden, og andre menneskers hårde og ubehagelige gerninger. Og
denne drøm handler nu også om fader og moder foruden
brødrene, mens de slet ikke omtales i den foregående
drøm. Derfor bliver nu også faderen vred over denne
drøm og revser ham for den, som nu følger i teksten.
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v10-11. Da han fortalte sin far og sine brødre den, skældte hans
far ham ud og sagde til ham: »Hvad er det for en drøm, du har
haft? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og
bøje os for dig?« Hans brødre blev skinsyge på ham, men hans
far glemte ikke drømmen.

Ovenfor (v. 6.) blev fortalt, at Josefs brødre hadede ham
og bare misundelse til ham. Men her bliver de nu ganske
afsindige. For det kan hverken naturen, eller noget folks
skikke, hvem det nu end er, ja Gud selv tåle eller udholde, at forældrene skulle bøje sig for sine børn. Sådan
er denne drøm hel afskyelig at høre; den er mod al menneskelig fornuft og sund menneskeforstand. Men dog gør
den et heftigt indtryk; for solen, månen og de elleve stjerner omtales så tydelig i den, hvilket stemmer med faderens, moderens og brødrenes antal; noget andet tal forekommer ikke i den.
Lyra siger, at Jakob ganske foragtede og forkastede
denne drøm som åbenbart urimelig, og at han dertil i faderlig myndighed revsede denne ynglings dårskab, der i
barnlig letfærdighed drømte, at både forældre og brødre
skulle bøje sig for ham. Men teksten viser det modsatte,
nemlig at faderen ikke alene ingenlunde foragtede denne
drøm, men flittig bevarede disse ord, hvilket udtryk også
evangelisten Lukas bruger i kap. 2, 19, hvor han siger, at
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Maria bevarede alle disse ord, som hyrderne sagde, og
overvejede dem i sit hjerte.
Vistnok revsede Jakob sin søn; for det synes sandelig
ved første blik at være noget tåbeligt og urimeligt tøj;
men drømmen gjorde dog så stærkt indtryk på ham, at
han ikke ganske kunne foragte den, skønt han i begyndelsen modsagde den. For han tænkte på, at Josef var hans
førstefødte med Rakel, som også fra først af havde været
hans trolovede, hvem han også havde elsket inderlig, og
for hvis skyld han i hele syv år havde forrettet såre hårdt
og tungt arbejde og båret besværlige trællekår. Men
denne søn, på hvem han havde ventet i lang tid, blev endelig født ham langt om længe, i hans yderste alderdom.
Hvem skulle nu ikke disse og lignende grunde gøre indtryk på, medmindre Gud ville åbenbare ham noget andet?
Endelig havde også Jakob forjættelsen om det kommende afkom, i hvem alle jordens folk skulle velsignes, 1
Mos 22, 18. Denne holdt alle patriarkerne højt og i ære,
og Jakob håbede uden tvivl på, at dette afkom skulle
komme af Josef, og tænkte, at han skulle blive en sådan
herre, for hvem alle hans brødre skulle bøje sig, dertil
også alle fædre og mødre i hele hans slægt.
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Derfor overvejede han også hele sagen såre omhyggelig hos sig selv og tænkte: Hvem kan dog vide, hvad
denne drøm betyder? Hvem véd, hvad dette er for en
knælen, om den er nærværende eller kommende? Hvis
det forjættede afkom skal nedstamme fra Josef, så vil
ikke alene jeg og hans moder, men også alle vore efterkommere bøje os for ham og tilbede; som det da også sidenhen gik i opfyldelse i Kristus. David, som også var fader, tilbad også denne søn, endnu før han var født, Sl
110. Det samme gjorde også Adam og Eva og alle de
kære fædre fra verdens begyndelse af, hvilke endnu uden
ophør og i al evighed tilbeder denne søn.
Disse tanker faldt uden tvivl patriarken Jakob ind.
Derfor var det jo en underfuld drøm, i hvilken fader og
moder betegnedes ved solen og månen, men brødrene og
de efterfølgende fyrster og fædre ved stjernerne. Desuden
har han vel sluttet noget mere og højere deraf, nemlig at
de fornemste og højeste skabninger er billeder på os. Vi
betegnes derved, og så meget herligere som enhver ting
er end sit billede, så meget herligere er derfor vi end hine
skabninger. Anser nu Gud Fader og moder og brødre
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værdige til sådan stor ære, at de allerskønneste skabninger må være deres billeder, så følger deraf nødvendigvis,
at den menneskelige natur også må holdes i ære af Gud.
Solen er et tegn på en fader. Deraf følger, at det huslige
og borgerlige liv og end mere kirken må holdes i den højeste agt og ære af Gud. Dette og meget mere sådant sluttede Jakob af Josefs, sin søns, drøm.
Sådan var dette en såre skøn forklaring, som først
minder Jakob om det kommende afkom på grund af den
forjættelse, som var givet ham og de andre fædre. Min
slægt, tænkte han vel, skal tilbede den Kristus, som skal
komme; både sol, måne og stjerner, det er alle fyrster,
konger, fædre og mødre i riget og enhver regering, de
skal alle til hobe være hans rige underkastet. Sådan forkastede han jo dog sandelig ikke sin søn som en falsk
profet eller en anden unyttig, forfængelig drømmer; men
ihukom forjættelsen om det kommende afkom og overvejede hos sig selv, hvor stor dette afkoms majestæt og herlighed skulle være. Vistnok var han selv en stamfader for
dette afkom, ligesom også Abraham havde været; alligevel måtte han nødvendigvis bøje sig for ham og tilbede
dette afkom. Og dette var en rigtig tanke, skønt han tog
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fejl af personen, siden han mente, at afkommet skulle
nedstamme fra Josef. Gud forandrede sidenhen personen,
men lod dog navnet og denne udtydning forblive uforandret, og tillagde Judas rige denne ære, som også Jakob sidenhen erfarer.
Dernæst er udlæggelsen af denne drøm også efter den
ligefremme mening såre herlig. For det er det største
smykke for det huslige og borgerlige liv, at Gud ærer fader, moder, brødre og husfolk højere end sol, måne og
stjerner. Denne mening giver en skøn huslig lærdom og
behager mig såre vel. Det fjerde bud kunne ikke forklares
og prydes med større ære og herlighed. Endelig er der
også i kirken rette høje stjerner, nemlig kirkens tjenere og
lærere, hvilke dog alligevel er under Kristus, så han er
den øverste og den eneste konge over alverden.
Hidtil har vi udlagt og forklaret meningen. Men nu
giver også de sprogkyndige os noget at bestille. For her
spørges, hvordan dog dette, som siges i drømmen, kan
være opfyldt, og hvordan Helligånden kan forudsige, at
fader, moder og brødre skulle bøje sig for Josef, uagtet
moderen er død? På dette sted har alle pint og plaget sig
med, hvordan Rakel kan have bøjet sig for sin søn, uagtet
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hun var død to år, eller efter min mening ikke fuldt så
længe, efter Josefs fødsel. Før vi derfor svarer derpå, vil
vi først udregne, hvor mange år Jakob levede, fra brylluppet af til hans rejse til Egypten at regne. For i hele
denne tid blev han hårdt plaget og hjemsøgt med mange
forunderlige ulykker, som ramte ham, og som var så
store, at de ikke vel kunne udtrykkes med ord.
Josef er nu 17 år gammel; for han var født 7 år efter
brylluppet; efter hans fødsel forblev Jakob seks år i Mesopotamien og boede derpå otte år i Sikem, som man kan
se af vor tidsregning. Derpå drog han til Betel, og Benjamin fødtes nu efter Deboras død; ved hans fødsel døde
moderen ynkelig. Da Josef nu var omkring 16 år gammel, var sorgen og smerten over Rakels død endnu frisk.
For efter min mening lå der ikke mere end to år derimellem. Dog trøstede Gud atter denne mand med håbet i anledning af denne søns førstefødsel, just på den tid, da Debora, den fromme, hellige kone, der også var husbestyrerinden, kort i forvejen var død og Dina skændet, da hun
var en pige på 11 eller 12 år. For på den tid var menneskets natur langt stærkere og raskere; som vi da sidenhen
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skal hører, at Juda tog en hustru, da han blot var 12 år
gammel.
Efter så mange og store trængsler, nemlig sikemitternes mord, Dinas krænkelse, Rakels og Deboras død, ligeledes Rubens blodskam, giver nu Gud patriarken Jakob
en ny trøst ved denne søn Josef, som han visselig anså for
den førstefødte. For Benjamin var dengang endnu et barn
på ét år eller to, og i disse drømme loves herredømmet
åbenbart til Josef, dertil også det afkom, som skulle velsigne alle folk, som han selv udlagde det ved Helligåndens oplysning. Sådan blev nu Jakob atter ligesom opvakt og levendegjort fra døden og Helvede, og er nu atter
i himlen. Se, har han vel tænkt, denne din allerkæreste
søn vil Gud skal være den førstefødte og velsignelsens
rette arving. Derfor er han nu så glad og frydefuld derover og takker Gud af ganske hjerte. Men snart efter falder han atter ned i Helvedes afgrund ved en så forfærdelig ulykke, som ganske uventet kom over ham.
Efter den høje og store trøst, hvori Josef var erklæret
at skulle blive større og højere end sol og måne, stjerner
og himmel og jord, al den stund det afkom skulle ned-
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stamme fra ham, som sol og måne, alle patriarker og konger, ja englene selv skulle tilbede; mens han nu tænker:
Nu får endelig jeg også engang fred – da falder dette
skønne, liflige håb samt alle disse tanker i et øjeblik ynkelig omkuld, idet Josef blev bortført ved sine egne brødres synd og ondskab. For disse udlagte denne drøm på en
anden måde og sluttede deraf sådan: Rakel, som er død,
vil jo dog ikke kunne bøje sig for sin søn; derfor er denne
drøm falsk og et Djævelens bedrag; derfor udlo de med
høj stemme denne deres broders dårskab, som om han
selv havde opdigtet sig drømmen om sin afdøde moder.
Sådan voksede deres stolthed, hovmodighed og formastelige forventning om herredømmet.
For sådanne tanker falder sædvanligvis folk ind, når
Gud vil straffe synden hos dem, at de anser Guds ord og
den rette pålidelige sandhed for en sådan ting, som er afskyelig endog at høre. Sådan må det gå.
Disse brødre skulle, ligesom deres fader, have overvejet Josefs drøm noget omhyggeligere og holdt sine forbudte lyster i tømme. Men som om de var afsindige, falder de hen i denne store, forfærdelige synd, at de blive
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afskyelige mordere, ja af sin egen fader, broder og moder. For de gjorde sandelig sit for at dræbe sin gamle fader, som nu først ret var blevet glad og havde særlig lyst
og glæde af sin kære Josef. Mere ondt havde de ikke kunnet gøre ham, om de havde stukket et sværd eller spyd
gennem ham; større smerte havde de ikke kunnet volde
ham.
Vistnok formanes de tilstrækkelig ved drømmen, sådan som den fortælles af Josef, deres broder; heller ikke
manglede det dem på andre vægtige grunde, såsom naturen, loven eller retten, sagens egen beskaffenhed, dertil
den fromme ynglings uskyld, endelig også faderens revselser, som ofte formanede dem til broderlig kærlighed.
Ved alt dette skulle de jo rimeligvis være blevet bevægede og formildede, hvis de ikke havde haft stålhjerter.
Men når Gud ser, at Farao endelig vil forhærde og forstokke sig, giver han Djævelen tøjlen og lader anledning
indtræffe til stedse større forhærdelse og forstokkelse.
Sådan foragtede nu disse Josefs brødre ganske al formaning og tænkte: Josef er en nar, fader selv er også så
gammel, at han ikke længere er rigtig klog; de er begge

71

simple, enfoldige mennesker, som mangler både klogskab og god dømmekraft. Vi derimod er herskerne; os tilkommer herredømmet i vor faders hus og kirke. Derfor
vil vi ikke bryde os om denne løse drømmer, men give
ham en god dag.
Men hvad vil vi svare herpå, at det dog alligevel på
ingen måde synes at rime sig, da Rakel nu allerede var
død? Lyra siger, at faderen i begyndelsen foragtede
denne drøm. Men jeg er ikke tilfreds hermed. For skønt
han i begyndelsen lod, som om han ikke agtede særlig på
drømmen, ja endog irettesatte ham, så bevarede han den
dog og overvejede den i sit hjerte, så han altid havde den
i friskt minde. Augustin gør sig megen umage herved, og
kommer også frem med en teologisk mening, nemlig at
alt dette skal forstås om Kristus, som skulle komme, og
gå i opfyldelse i ham, hvem Adam og Eva, levende og
døde, ja Helvede selv, skulle tilbede, som Paulus siger i
Fil 2, 20, at i Jesu navn skal alles knæ bøje sig, deres i
himlen og på jorden og under jorden. Dette er teologisk
og sandt nok.
Men hvad skal vi svare, for at få det til at stemme
også med den ligefremme mening? Hvordan kan Rakel,
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som er død, bøje sig for nogen? Herpå svarer jeg ved den
figur, som i Den Hellige Skrift sædvanligvis kan løse sådanne spørgsmål, synekdoche nemlig. For skønt Rakel
ikke lever, så hun ikke kan bøje sig i egen person, så bøjede hun sig dog for ham i sine sønner, i sin ånd og i hele
sin slægt, ligesom vi også ved den samme figur synekdoche siger, at alle brødrene hadede Josef, skønt Juda efter min tro ikke hadede ham, og de andre blot indvilgede
i hadet, men ikke, sådan som Simeon og Levi, var hovedmænd derved.
Sådan er nu dette meningen af denne drøm: Sol,
måne og stjerner skal bøje sig for mig, det er, hele slægten, forældre, brødre, alle forfædre og efterkommere tilsammen. Men sidenhen skal vi hører, hvordan Jakob bøjede sig for sin søn Josef, idet han siger i kap. 47, 29:
Hvis jeg har fundet nåde for dig, da læg, kære, din hånd
under min lænd og bevis miskundhed og troskab mod
mig, at du, kære, ikke begraver mig i Egypten osv. For
her taler han med sin søn som med en fyrste, sådan som
når en beder en anden ydmygt om noget på undersåtters
vis. For skønt han sagde dette af faderligt hjerte, så befa-
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lede han ham det dog ikke, men bad ham, som sin overmand, derom. Og i Hebr 11, 21 står der: Ved tro velsignede Jakob, da han døde, hver af Josefs sønner, og tilbad, bøjende sig over knappen af sin stav. Skønt dette
sted også kunne udlægges på en anden måde, ser det dog
alligevel ud, som om Jakob tilbad sin søn Josef, det er,
bøjede sig for ham. For sådan siger teksten, at da Josef
kom hen til ham, bøjede Israel sig over hovedgærdet i
sengen, som om en stor fyrste var kommet til ham, og det
gjorde han ikke alene på grund af, at Josef dengang var
herre over hele Egypten, men også for det velsignede afkoms skyld, som han håbede skulle nedstamme fra Josef,
og om hvem han også før havde fået en åbenbaring.
Dette er et ganske enfoldigt og simpelt svar på dette
spørgsmål, nemlig ved denne talefigur synekdoche, som
er almindelig i Den Hellige Skrift.
Den anden knude, som her volder Augustin bryderi,
er beretningen om Isaks død, hvorom vi talte ovenfor ved
kap. 35, 29. Men også forklaringen heraf er let, nemlig
ved den talefigur eller talemåde, som kaldes hysteron
proteron, der på latin sædvanligvis kaldes anticipatio eller recapitulatio, det er, når man vender fortællingen om
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og det sættes sidst, som skulle stå først. Denne talefigur
plejer Den Hellige Skrift ofte at bruge, ligesom også de
hedenske historieskrivere hyppig bruger den. Når sådan
Livius beskriver en måneds eller et års historie, kan han
ikke på én gang fortælle, hvad der samtidig skete på flere
steder. Sådan har Moses først fuldført Isaks liv, derefter
Josefs; dog skete flere ting samtidig, hvilke ikke kunne
beskrives på ét sted. Sådan kan to godt synge samtidig
med hinanden, men ikke tale på éngang. Ja, et helt kor
kan synge på én gang, men de kan ikke alle prædike på
én gang.
Derfor har Lyra og Augustin regnet ganske rigtig, at
Josef blev solgt 12 år før Isaks død; men de forglemme
den talefigur, som er så almindelig i historien, nemlig at
det første sættes sidst. Ovenfor (kap. 35, 29.) bliver Isaks
død tilføjet og beskrevet i linje og flugt med hans øvrige
historie, hvori de ting, som var skete samtidig, alligevel
ikke kunne fortælles. Sådan havde Augustin let kunnet
klare sig ud deraf, hvis han havde forstået Isaks død, som
fortælles før Josefs salg, ved denne anførte talefigur hysteron proteron.
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For man må slet ikke tvivle på Den Hellige Skrift,
som om den ikke skulle være så sikker og sanddru, som
den anses for; men læserne må huske på, at Skriften også
plejer at fortælle sin historie efter historieskrivernes vis,
som jeg ofte har mindet om på andre steder.
Så har nu Moses hidtil fortalt om Josefs to drømme, i
hvilke Helligånden ligesom har forespejlet den herlige
historie om Josefs fremtidige herredømme i Egypten eller, som Skriften på et andet sted (Sl 105, 17) udlægger
det, om den mand, som blev sendt hen til Egypten foran
Israel, så han kunne holdes i live i dyrtiden. Deraf skal vi
lære at erkende den faderlige omsorg, som Gud nærer for
os, idet han længe i forvejen antyder det kommende og
også underfuldt kan styre, lede og skikke det sådan efter
sin godhed, at det får en sådan udgang, som vi kan tåle,
sådan som Josef selv sidenhen tyder det, idet han siger i
kap. 50, 20: I tænkte ondt imod mig, men Gud tænkte det
til det gode, for at gøre det, som ses på denne dag, at
holde mange folk i live. Ligeledes i kap. 45, 7: Gud har
sendt mig før jer, at lade jer blive tilovers i landet, og
lade jer leve til en stor befrielse. Så er det nu vist, at Gud
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trolig og omhyggelig sørger for os, før vi selv kan tænke
på vore anliggender.
Desuden revses også ved sådanne eksempler menneskers dårskab, at vi alle er så tåbelige, ja, så onde, at vi
ofte forhindrer vort eget gavn og er vore egne største
fjender, hvis ikke den nådige Gud efter sin uendelige
godhed forandrede vore planer og ledte dem anderledes,
end vi tænke. For så afsindige er disse Josefs brødre efter
at ødelægge og ganske udrydde sin broder Josef, der dog
skulle blive deres, ja hele Kana’ans lands frelser. Var han
omkommen, havde de måttet sulte ihjel. Men alt det
onde, som de har udtænkt, har Gud endog imod og før
deres tanker på en underfuld måde vendt til det gode, og
det er på en måde sådan blevet antydet og forordnet ved
disse drømme.
Nu vil vi fortsætte og gå over til det efterfølgende,
hvor vi da først i Jakob vil se og betragte et underfuldt
eksempel på den guddommelige styrelse, nemlig hvordan
Gud plejer at føre sine ned i Helvede og atter op derfra,
hvordan han trøster og bedrøver dem, så vi skal vænne os
til alene at forlade os på Guds ord og hænge ved det. Det
må komme derhen med de gudfrygtige, at de intet andet
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føler, intet andet forstår, intet andet ser, i særlighed i døden, som de kan holde sig til, end det nøgne ord alene.
Derfor må vi lære at dø efter kødet og holde fast ved ordet, så vi, skønt alverden skulle styrte sammen i en hob,
dog med fast fortrøstning kan sige: Jeg tror på Gud Fader, den almægtige osv., og på Jesus Kristus, hans enbårne søn osv. – Nu boede Jakob i Hebron, har en søn på
sytten år, hvem han satte sit håb og sin fortrøstning til i
sin alderdom og mener, at nu er ulykken forbi; men nu
først får han det værre, end han har haft det i hele sit liv.
v12-14. Engang var hans brødre taget ud for at vogte deres fars
får ved Sikem. Israel sagde til Josef: »Dine brødre vogter får
ved Sikem. Nu vil jeg sende dig til dem!« Han svarede: »Ja,
far!« Så sagde han: »Tag af sted og se, hvordan dine brødre
har det, og hvordan det går med fårene; bring mig så besked
tilbage.« Så sendte han ham af sted fra Hebrons dal, og han
kom til Sikem.

Efter denne tekst synes græsgangen hidtil at have været
ved Hebron, hvor Isak og Jakob boede med sin familie.
Og det er ingen tvivl om, at det har været gode, fromme
mennesker, som har overladt Jakob og hans sønner sine
marker til brug, eftersom disse selv ingen ejendom havde
i landet, og der her dog alligevel tales om deres neg og
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agerbrug. Landets indbyggere synes at have været efterkommere af de tre brødre, Aner, Escol og Mamre, som
var fromme og gudfrygtige, flittig hørte Guds ord og sluttede sig til Abrahams og Isaks kirke eller forsamling.
Det lader også til, at græsgangene ved Hebron dengang har været ganske afgræssede, hvilket var grunden
til, at de drog til Sikem; eller også drog de af den grund
til et andet sted, at de ikke længere kunne tåle Josefs nærværelse og omgang, idet de var optændt mod ham med så
stort had og misundelse, at de ikke engang kunne tale
venlig eller fredelig med ham, ja, de gad vel ikke engang
se ham for sine øjne. For det kan vel hænde, at en af
fjendskab og had til en anden flyer for ham, som der siges om Kain i 1 Mos 4, 6: Da blev Kain meget vred og
gik med sænket hoved; han kunne ikke se på sin broder
Abel i venlighed; men straks han så ham, forbitredes han
og viste ved sit ansigts sure miner, at hans hjerte brændte
i bittert had. Den samme grund kunne måske også drive
disse brødre til at søge græsgang på et andet sted; men
Josef blev hjemme hos sin fader, mens de andre sådan
flyede for ham og undgik synet af ham.
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Dernæst ser vi fremdeles, at hans slægt alligevel
endnu havde Sikem i besiddelse, siden de drog derfra
med kvæget. For efter sikemitternes mord kom Jakob
med sine sønner i deres sted, og sikemitternes enker og
hvem anden der var blevet tilovers af folket, forblev uden
tvivl hos Jakob der i deres fædreland, og det er min tro, at
også naboerne i Kana’ans land blev forligt og forsonet
med dem, nemlig på grund af svogerskabet med Juda,
som fortælles i kap. 38, 2. Derfor fik de også kærlighed
til de andre, som var tugtige og fromme. Men de onde
forbrydere, Simeon og Levi, sikemitternes mordere, har
de uden tvivl afskyet.
Men dette sted indtog dernæst Josef med sine efterkommere, just det samme sted, hvor han i virkeligheden
blev slået ihjel af sine brødre. For sidenhen skænkes dette
land ham af hans fader til en besiddelse, hvilket Jakob jo
ikke havde kunnet gøre, hvis han ikke havde haft det i
besiddelse som sin ejendom. Sådan drog de da fra den
ager, som de har forpagtet, til Sikem, til sin egen græsgang. Og atter, når de ikke længere fandt græsgang der,
drog de tilbage til Hebron igen. For de kunne og ville

80

ikke længere forblive hos den skændige, onde forræder,
som ville, at de andre skulle bøje sig for ham.
Endvidere kaldes efter dette Sikems land Israels og
Efraims rige også Josefs rige, og dets første konge Jeroboam var født af denne slægt. For de så hen til profetien,
i hvilken sidenhen herredømmet over dette sted skænkes
Josef, idet Jakob beholdt dette sted, skønt det var erobret
ved hans sønners grumme voldsgerning, idet Gud tillagde
ham det og sådan vendte hans sønners onde dåd til det
gode. For sådanne timelige og verdslige goder, hvorom
Gud intet særligt har forordnet eller befalet, er kun tilfældige; Gud uddeler dem til hvem han vil. Den, der har det,
han har det. Jakob havde ingen forjættelse eller befaling
om, at Sikems indbyggere sådan skulle slås ihjel; men da
Hamor og hans søn var blevet dræbt, beholdt han landet
med naboernes samtykke. Sådan går det endnu til på en
tilfældig måde, at mange få ejendomme, hvorom de dog
ingen særlige forjættelser eller befalinger har af Gud.
Hvad der nu herefter følger i teksten, er ikke vanskeligt at forstå, hverken hvad meningen eller hvad sproget
angår. Moses beskriver den gamle fader Jakobs omsorg
for husvæsenet; selv var han gammel og tung på grund af
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sin alder, så han ikke personlig kunne være hos sit kvæg;
men han bar dog omsorg for sine sønner og sit kvæg.
Men dette foreholdes os sådan af Helligånden til en lære
for vort levned, for at vi ikke aldeles skal opgive al omsorg for dette timelige liv, sådan som munkene, der kun
lever af andre folks arbejde og omsorg. For dette er et eksempel som angår det huslige liv, og såre skønt beskrives
her den faderlige omsorg, hvormed Jakob giver agt på
sine sønner og sit kvæg, at alt må forvaltes og beskikkes
rettelig. Derfor sender han Josef hen til dem og siger: Gå
og se, om det går vel. For ovenfor (v. 2.) er sagt, hvordan
Josef bragte det for sin fader, når der var noget ondt rygte
om dem. Men han har vel ikke alene fortalt sin fader,
hvad ondt hans brødre gjorde, men også når tjenerne og
pigerne handlede uret, og desuden om der skete nogen
skade på kvæget eller ellers i husvæsenet.
Og sandelig må denne omsorg ikke foragtes af dem,
som er forordnede og beskikkede til at forestå andre i kirken, i det borgerlige og huslige liv, så de også både er tilsynsmænd hjemme i sit hus og samtidig havde omhyggeligt opsyn med sine marker, sit kvæg og andet mere, sådan som Jakob her.
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Paven har skelnet mellem verdslige eller kødelige
ting og åndelige, og har lært, at man skal vogte sig for det
huslige liv, såsom Gud ikke særlig agter det, ja ganske
forkaster det; sådan har han villet, at hans gejstlige skulle
være ganske fritaget for denne huslige omsorg. For de
har sagt: Vi tjener Gud i himmelske og åndelige ting;
derfor vil vi lade de hedenske og verdslige ting fare, osv.
Men hvad skulle vi nu alligevel gøre? Jo, vi vil læse vore
syv bønnetider, vore messer og vespere og derfor fortære
verdens gods, herske over konger og fyrster, osv.
Derfor skal nu fromme, gudfrygtige husfædre vide, at
alle deres gerninger behager Gud vel, hvad enten de røgter kvæget, dyrker jorden, ja endog når de arbejder i gødsel og møg, eller når husmoren malker geder og køer
osv.; alle disse gerninger skal man anse for åndelige eller
tilbørlige, når de ske af kristustroende mennesker. For
hvor er vi ellers alle kommet fra uden fra ægteskabet og
det huslige liv, hvilket papisterne foragter, som om de
var født af stok og sten. Hvis ikke mødrene fødte børn,
diede, vaskede og opammede dem, måtte jo nødvendigvis hele menneskeslægten forgå.
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Men fordi nu Gud selv har indstiftet og forordnet
denne stand og disse gerninger, må man ingenlunde
mene, at gudsdyrkelsen derved forhindres, men skal anse
dem for såre gode og velbehagelige øvelser for gudsfrygten, både mod Gud og mennesker. For Gud vil, at livsfrugten skal bæres i moderlivet, dies og ernæres, ved
mødrenes omsorg sådan opammes og opdrages og stedse
tage til. Derfor har han givet moderen mælk i brystet.
Men har nogen fået kyskhedens gave, så han kan leve
uden det huslige livs møje og besvær, lad ham bruge sin
gave. Men ét er det, at være fri for denne stands møje, og
noget andet at forkaste og fordømme standen eller livet i
sig selv, som om det var ugudeligt eller hedensk.
Men hvis vi rettelig vil overveje denne sag, vil vi sandelig finde, at der intet ugudeligere og verdsligere, som
papisterne plejer at kalde det, er end de papistiske biskoppers hele stand; skønt de kan bedrage enfoldige,
ulærde folk med sin titel og sit navn, at de kalder sig
gejstlige dvs., åndelige personer; ja, de selv er meget
mere at forbande for den forkerte og ugudelige dom,
hvormed de fordømmer Guds ordning, idet de anser den
for fuld af fare og møje.
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Og man skal og må stedse flittig se hen til ham, som
har stiftet denne huslige stand, at det nemlig er Gud, som
har indsat disse huslige gerninger, at han priser, belønner
og pryder dem. For sådan har altid Den Hellige Skrift i
fædrenes historie sammenføjet disse tilsyneladende ringe,
tåbelige, foragtede og verdslige gerninger med troens og
korsets høje, store gerninger og andre åndelige øvelser,
for derved at vise og vidne, at Gud både har omsorg for
de største og de mindste ting. For både høje og lave, konger og trælle, mænd og kvinder har én og samme herre.
Vi alle har én og samme Gud, og vi er også enige om at
tjene denne ene Gud i enighed og på samme måde, om
end vort kald og vore gerninger er forskellige.
Men enhver skal gøre i sit kald, hvad deri tilkommer
ham. Sådan er også Jakob en hellig og åndelig mand, taler om Herrens lov, beder, regerer og underviser kirken;
men dog alligevel har han ikke foragtet andre, ringe, huslige gerninger angående mark og kvæg eller ganske ladet
dem fare. Dette foreholdes os til et eksempel, for at vi
skal vide, at alle vore gerninger i det huslige liv tækkes
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Gud vel, og at de er fornødne for dette liv, hvori det sømmer sig for enhver efter sin evne og i sit kald at tjene den
ene Gud, der er vor alles herre.
Dette må ofte indprentes med flid og især sådan foreholdes og indskærpes ungdommen, for at den kan lære at
dømme bedre om disse ting, end nogle retslærde og papister plejer, som ikke hører op med at foretrække munkenes og nonnernes ordener og regler fremfor de huslige og
borgerlige gerninger, hvor højt disse end prises og prydes
af Gud. Ungdommen skal vide, at Gud har ligeså meget
velbehag i en hustru, som opammer sine børn, eller en
pige, som fejer huset, som i en doven nonne eller karteusermunk, der har gode, magelige dage. Dette, siger jeg
atter, skal man vide imod pavens vederstyggelighed, som
før i tiden er blevet indført i kirken, idet man har kaldt
alle andre ordninger verdslige og unyttige og blot anprist
og rost sine kutter og kapper. Vi, sagde de, er de åndelige, vi beder for de andre. I borgere, bønder, fyrster, adelige og alle verdslige kan ikke tjene Gud. Derfor giv os
jeres guld, sølv, slotte, byer og lande, så vil vi bede for
jer dag og nat, mens I dyrker jorden, regerer jeres tjenestefolk og undersåtter. Sådan lærte jeg nemlig også selv,

86

mens jeg var munk. Men Gud har efter sin store nåde og
barmhjertighed forladt mig min synd.
Dog bør man endnu ofte betænke, hvor forfærdelig
alverden er blevet bedraget og bedåret ved de skændige
papister, kanonister og sofister, som har bundet påkaldelsen og anden gudsdyrkelse alene til klostrene, som om
Gud ikke også kunne påkaldes i det daglige liv. For de
holder ikke op, disse usalige jurister og munke, at besvære sig og endnu stedse anvende al flid på, at denne
skrækkelige gruelighed atter måtte oprettes i klostrene,
hvorved de gerninger, som Gud selv har påbudt, fordunkles og ophæves, såsom de huslige arbejder, som kvinderne forretter i sit hjem, eller som angår det borgerlige
liv, hvilke jo dog i virkeligheden er Guds gerninger, al
den stund jo hustruen, borgeren, fyrsten, adelsmanden er
Guds skabninger og enhver blandt os er skabt til en særlig gerning, så de, der flittig udretter den, skal vide, at de
derved tækkes Gud vel, såfremt de afholder og vogter sig
for at synde.
Dette lys har ganske været fjernet og borttaget fra kirken, og det har paverne gjort, så folk ikke har beholdt nogen erkendelse, hverken af skaber eller skabninger. Og
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de katolske biskopper og munke prøver endnu på atter at
udslukke dette lys, hvis ikke deres ugudelige rådslagninger og foretagender af Gud forhindres på den rigsdag,
som nu holdes. For det vil de visselig tragte efter og anvende al sin evne på, at pavedømmet og klostrene atter
kan komme på fode med alle pavelige bestemmelser,
skønt de selv foragter og bespotter disse dekretaler. For
de faster og beder ikke, men lever dag og nat i sus og
dus; men dog prøver de på at bedrage kejseren, idet de så
højt forstår at rose sine store gudstjenester, at disse atter
må oprettes i klostrene, ret som om de urene skalke munkene er de eneste, som kan vise Gud en velbehagelig tjeneste med sin hylen og brølen i kirken.
Imod disse pavedømmets unaturligheder skal man vel
mærke sig dette og andre lignende steder nemlig om de
kære patriarkers liv og gerninger, som Gud undertiden
har ført såre højt, sådan når Jakob kæmper med englen,
hvilket var en af de største gerninger; for da var der ikke
tid eller sted til at malke geder, men at kæmpe og sejre
over synden og døden, og det ved troen og håbet. Men
undertiden fører Gud dem også uden for sådanne høje
gerninger, ligesom jo den samme Jakob også var huslig
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og borgerlig, passede kvæget, tjenerne og huset. For gudfrygtige mennesker er jo ikke alene beskikket til én og
samme slags gerninger, sådan som munkene har bundet
og forpligtet sig til særlige, selvvalgte gerninger; men undertiden giver de sig af med åndelig øvelse, undertiden
har de også at bestille med borgerlige eller huslige anliggender.
Desuden prises på dette sted også Josefs lydighed,
idet han straks er rede, da hans fader kalder ham. For
denne lydighed har Helligånden fortalt med mange ord,
ikke alene for den følgende tildragelses skyld, men også
for at rose denne barnlige dyd hos den unge Josef; men i
papisternes øjne er det lutter legemlige og tåbelige gerninger, ret som om der slet ingen menneskelig svaghed
var i deres liv. Men disse gerninger er dog for Gud de kosteligste og bedste.
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v15-17. Da han flakkede om på marken, mødte han en mand,
som spurgte ham: »Hvad leder du efter?« Han svarede: »Jeg
leder efter mine brødre; fortæl mig, hvor de vogter får.« Så
sagde manden: »De er taget herfra. Jeg hørte dem sige, at de
ville til Dotan.« Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i
Dotan.

Josef drager afsted og iler med såre rede og villigt hjerte
til sine brødre, og da han en tidlang havde gået vild på
marken, viste en mand ham vejen, som han traf på marken; han véd ikke, hvilken stor fare der nu vil møde ham,
og hvor nær fordærvelsen er ham. For ingen har advaret
ham derom, og Gud selv har tilladt, at han faldt i sine
grumme brødres hænder. Sådan synes Gud ikke at agte
særlig hverken på Jakob eller Josef; han anstiller sig, som
om han ikke ser, hvad Josefs brødre for længst har i
sinde, som de også åbenlyst har ladt sig mærke med; han
lader det ske, at drengen sådan sendes hen af sin fader og
stødes ud i fordærvelsen. Hvor er da nu de hellige engle,
denne dobbeltlejr, som ovenfor (kap. 32, 1. 2.) sagdes at
stride for Jakob mod Esau? Her åbenbarer ingen af dem
sig for at advare Jakob og sige: Vogt dig, send ikke din
søn Josef til dine andre sønner; for de vil dræbe ham, og
du vil miste dit hjertes glæde. Alle engle og Gud selv tie
her stille. Alt dette er sandelig såre underfuldt og ganske
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uhørt; jeg kan hverken med tanker eller med ord nå eller
udtrykke det. For Gud tilsteder her, at både Jakob, faderen, og Josef, hans søn, havner i overhængende fare.
Men for os er dette en stor, herlig trøst, at vi ser, at
Gud ikke fører og leder de helligste patriarker anderledes end os. For denne patriark Jakob førte han jo ikke
alene gennem idel undergerninger og høje, åndelige øvelser, som kan overtræffe fromme, gudfrygtige menneskers
almindelige forstand; men han kaster ham også hen i almindelig fare, sådan som den kan hænde og møde enhver
af os. Josef var en god, from, uskyldig yngling på 17 år,
havde Helligånden. Gud er ham nådig og har velbehag i
ham; han førte også i Jakobs, sin faders, menighed et såre
helligt liv; og dog besværes han så hårdt med denne ynkelige ulykke, som, om den end ikke synes os at være
ualmindelig, dog ingenlunde passede for denne hellige
mand.
Derfor står dette eksempel her skrevet os til trøst og
minder os om, at vi er stakkels mennesker, og at vi derfor
må huske på, at alt, som er menneskeligt, også kan hændes os. For har denne modgang truffet den hellige patri-
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ark, som var fuld af Helligånden, hvordan kan da vi undre os, eller blive vrede og utålmodige over, om vi også
må erfare noget sådant? Hvorfor vil vi ikke meget mere
glæde os over, og takke Gud for, at vi føler, at vi også
øves og plages med lignende fare, hvormed Gud fra begyndelsen af også har prøvet de allerhelligste mennesker?
Men i denne store nød og fare ser vi, at Gud og englene holder sig ganske stille dertil og lader det ske, at Josef må gå i den bitterste elendighed og ligesom i døden
selv. De ser, at faderen vil blive såre elendig og fortvivlet
ved sin kære søns død, og dog har de ingenlunde forhindret disse brødres forehavende.
Derfor skal vi formane hinanden gensidig til tålmodighed ved disse menneskers eksempel, der også har været os lige i det kors, som de har båret. Disse eksempler
står os nærmere, hvorfor de også bevæger os mere, end
Guds egen søns eksempel, eftersom dette er højere og intet sidestykke har, skønt også han siger om sig selv i Matt
26, 24: Menneskesønnen går bort, som der står skrevet
om ham, ligesom om hverken hans himmelske fader eller
englene slet ikke havde noget øje med ham, al den stund
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han sådan overgives og kastes for de grumme jøder, så de
ynkelig sønderriver, sårer og korsfæster ham.
På samme måde går også disse to hen i døden, og
Gud tier stille dertil, englene også; ja, de glædede sig vel
endog derover. For det skete ikke til Josefs eller Jakobs
undergang, men meget mere til deres frelse. Men dette
Guds råd er endnu hemmeligt og skjult, skønt det var
såre godt og gavnligt. For ved denne prøvelse og straf forebygger Gud, at Jakob og hans børn dø af sult; udretter
derved også, at Egypten omvender sig og kommer til den
sande Guds erkendelse, og at sådan mange folk vindes og
bliver salige.
Dette er sandelig et såre gavnligt råd; men for deres
øjne var det ganske skjult. For sådan tænkte Gud: Jeg vil
først døde dem begge to; for jeg vil ikke alene gøre dem
godt, men vil også ved dem skaffe råd og hjælp for hele
Egypten. Det var dengang vor herre Guds mening og velbehag, hvor ynkeligt og sørgeligt det så end så ud, sådan
at foragtes og forlades af Gud.
Derfor skal vi, så ofte som vi bedrøves og anfægtes,
se hen til dette eksempel, komme i hu, navnlig at stå
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imod vort kød, når det er vredt og utålmodigt i anfægtelse, og sige: Hvorfor Gud nu sådan forlader mig, kan
jeg selv ikke vide, men det tvivler jeg slet ikke på, at den
kære, nådige fader gør det i et godt, klogt råd, så det til
slut også må blive godt og gavnligt for mig selv. Skønt
mit syndige kød ikke ser det, men knurrer og strider mod
ånden, så må dog alligevel dette kors bæres og overvindes med tro og tålmodighed; for jeg ser også hos de hellige fædre sådanne underfulde Guds råd, hvormed han
har ført og ledt dem. For alle disse tre døde på én gang,
bedstefaren Isak, faderen Jakob og sønnen Josef. Men se
og mærk, hvor meget godt vor herre Gud udrettede derved, hvor herlig han dog leder denne svære ulykke og
Djævelens ondskab, idet han gør denne elendige og ligesom dræbte hyrde Josef til konge i Egypten og til herre
over mange andre folk og, hvad der endnu er det fornemste, sådan lader den sande lære om Gud udbredes over
hele det samme rige; det kommer alt sammen af denne
lille prøvelse. Derfor, siger jeg, skal vi selv også slutte
sådan: Velan, Gud har nu også besværet mig med dette
eller hint kors; hvad er det så mere? Jeg vil lide det med
tålmodighed. Kødet er vel svagt dertil, sukker, hyler og
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veklager; men Gud siger: Du véd intet herom, du er en
dåre; mit råd og min vilje er, at jeg af dette dit kors vil
udbringe et stort gode.
Sådan siger også Kristus i Det Nye Testamente om
sine hellige og troende i Luk 18, 7-8: Skulle Gud så ikke
skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag
og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil
skaffe dem ret, og det snart. O, hvis vi kunne tro det og
holde fast ved disse Kristi, Guds søns, ord og have en sådan ånd, som kunne sige med glæde: Velan, lad kun mit
legeme og liv, dertil min ejendom fratages mig, lad det
alt fare hen; jeg er vis på, at Gud selv gør dette og tilsteder, at dette sker med mig, og mener det såre vel. Kunne
vi sige sådan, da var vi rette gode kristne og sejrherrer
over al verden. Og det var da i sandhed at overgive sig til
Gud i hans lydighed og velbehag, som Paulus formaner i
Rom 12, 2: Bliv forvandlet ved jeres sinds fornyelse.
(men dette bliv forvandlet gør ondt). Men hvorfor det? Så
I må skønne, hvad der er Guds gode og velbehagelige og
fuldkomne vilje. Da vil I ved lidelser, veklager og sukke
lære, hvad Gud har for med jer og har besluttet angående jer.
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Sådan nærer jeg ingen tvivl om, at jo det hjertelige
suk i vore mange gudfrygtige menneskers hjerter mod
paven, muslimerne og vore modstanderes gruelige bespottelser, som vi må høre til vort hjertes store sorg, idet
vi råber: Kom, kære herre! – at jo dette suk og skrig, siger jeg, skal udrette så meget, at Guds børns forløsning
nærmer sig og iler. Hvad gælder det, dette suk skal dog
sønderrive verden. Gud vil ikke længere kunne have tålmodighed, siger Kristus i Luk 18, 7, men vil skaffe sine
udvalgte ret. Han kommer, han bliver ikke borte; og når
han først begynder at dømme, vil han finde og træffe en
sådan måde, at modstanderne ganske skal gå til grunde,
men hans kirke opholdes. Sådan udryddede han ved
syndfloden hele menneskeslægten, mens folk var ganske
trygge og visselig mente, at der nu slet ikke var nogen
straf eller ulykke for hånden, fordi der dog syntes at være
nogle fromme, hellige og vise folk iblandt dem. Sådan
gik også kongeriget Babylon til grunde; Sodoma, Jerusalem og Rom blev også på samme måde hærget og ødelagt. Hvem ødelagde og forstyrrede dem? Det gjorde
disse sukke og tårer i de helliges hjerter. Moses råbte
også til Herren ved Det Røde Hav, og hvad skete der?

96

Havet deltes ad, og da Farao gik ind i det, måtte han
drukne deri; men Israels folk frelses på en underfuld
måde, 2 Mos 14, 15. ff.
Derfor var det såre nyttigt og godt, om vi kunne lære
og vænne os til at trøste os i vor jammer og trængsel med
sådanne eksempler, og vi deraf med vished kunne slutte,
at Gud Herren af vor jammer og ulykke vil samle og lade
komme over os en stor mængde godt, og at han også kan
gøre det. Lad os kun bære hans bånd og en tidlang følge
hans råd; lad os ikke knurre og vredes på Gud, sådan som
jøderne i ørkenen, om hvem Sl 106, 13 siger: De glemte
snart hans gerninger; de biede ikke efter hans råd. Han
mente at ville hjælpe dem; men de kunne ikke vente på
det; de ville have det straks. Derfor blev de i ørkenen og
kom ikke ind i Kana’ans land; for de foragtede det gode
land, troede ikke Herrens ord og knurrede i sine telte.
På denne måde var nu også den hellige patriark Jakob
i stor bedrøvelse og den højeste angst og havde ikke kunnet klare sig, hvis han ikke havde hørt trøst fra sin gamle
fader Isak og de andre husfæller, som vel har mindet ham
om den guddommelige forjættelse og dermed atter oprejst ham, så længe indtil han fik sin søn Josef tilbage, da
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han var blevet hævet til stor ære og herlighed. For det er
jo en såre høj og stor ting, at Josef sådan hæves til herredømme over hele Egypten; havde Gud i forvejen åbenbaret Jakob dette og sagt: Jeg vil styre det sådan, at tabet af
din søn skal blive dig en årsag til megen stor nytte og
gavn, så havde han visselig godvillig og med glæde ladet
sønnen fare. Men Gud skjulte dette for ham og fordulgte
det hele, for sådan først at døde det gamle menneske og
derefter atter glæde og fryde det nye menneske og overøse det med utallige nye velgerninger.
Men imidlertid måtte han opvække hjertet til tro og
håb, vente på Guds hjælp efter den lærdom i Sl 27, 14: Bi
efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit hjerte;
bi efter Herren. Gud véd godt, hvad fristelsen skal få for
en ende og udgang; men du selv kan ikke se det. Hold
fast; jeg vil sådan blande det med sukker, at om du end
må dø, skal du dog ved de dødes opstandelse atter krones
med evig glæde.
For dertil tjener disse øvelser, at vi derved skal lære
at forstå Guds nåde og barmhjertighed, dertil troens og
det rette håbs hemmelighed, og for at vi derved nogenlunde skal lære at begribe Guds uudforskelige råd med
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os, som der står i Sl 16, 3: Til de hellige er al min lyst; ligeledes i Sl 17, 7: Bevis underfuldt din miskundhed, du
som er deres frelser, som tror. Guds nåde og barmhjertighed og hans forjættelse er visselig til stede; men den
opfyldes underfuldt, over al vor tanke, vilje og begæring.
Derfor skal man sige med den kære Job i kap. 13, 15:
Vil han slå mig ihjel, skulle jeg dog ikke håbe? Og med
den hellige Paulus i 2 Kor 4, 8-9, hvor han såre herlig taler om denne sag som en duelig lærer: Vi trænges på alle
måder, men fortvivler ikke, tvivlende, men ikke fortvivlende, forfulgt, men ikke forladt, slået til jorden, men ikke
fortabt. Vort liv er såre ynkeligt og elendigt, fuldt af
ulykke og trængsel; men dog forlades vi ikke. Og sådan
tænker og slutter også et kristent hjerte i nøden: Jeg véd,
at jeg ikke skal blive til skamme; mit håb og min tro og
tillid til Gud vil ikke slå fejl for mig. For Gud selv, hans
forjættelse, nadver og absolution kan ikke slå fejl for
mig, for de er jo af Gud selv; derfor, om jeg end dør, vil
jeg dog atter leve; om jeg end omkommer, opholdes jeg
dog og bliver salig.
For sådan forkastes også Jakob, som det lader til,
men forlades dog ikke; han anfægtes, men fortvivler dog
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ikke, og til slut forbliver han alligevel Guds barn og Gud
forbliver i ham, men på en ganske skjult og underfuld
måde. Og til sidst, da dette spil kommer til ende, da Jakob ser, at hans søn endnu er i live og er blevet en så stor
regent, er det ham endnu dertil såre kært, og han glæder
sig nu over, at han i forvejen er blevet sådan omtumlet og
har lidt så megen ulykke; han tænker: Se, denne store
glæde var mig ikke overgår, hvis mit hus og min menighed var blevet ledet efter mit råd og min vilje; Josef var
da forblevet en fattig hyrde, som mine andre sønner; nu
derimod ophøjes han til kongelig herlighed, og mange
andre mennesker opholdes også ved ham, så de få hjælp
både til legeme og sjæl.
Når vi nu er bedrøvede, anfægtede og også omtumles
sådan, skal vi opvække vore hjerter imod følelsen af vor
ulykke og sige: Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve, Sl
118, 17, om end det modsatte synes at ske. Og om jeg
end ganske må fortvivle om mig selv, vil jeg dog håbe på
ham, der gør alt af intet; om jeg end bliver ganske til intet, kan han atter ophjælpe mig og det både til mit eget og
andres bedste.
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Derfor, jo grummere lidelsen er, desto større og underligere ting virker den i de hellige og troende, og det er
et sikkert tegn på Guds nåde og godhed, når de troende
anfægtes og besværes med kors og modgang. For hvis de
holder ud og forbliver i troen på de guddommelige forjættelser, da følger der snart store, utrolige goder efter,
som der står i Jak 1, 12: Salig er den mand, som tålmodigt lider fristelse; for når han er blevet prøvet, skal han
få livets krone, hvilken Herren har lovet dem, som elsker
ham. Og Joh 12, 24 siger Kristus: uden at hvedekornet
falder i jorden og dør, bliver det alene; men hvis det dør,
bærer det megen frugt; deraf, at kornet rådner og dør, opvokser der og kommer frem et skønt strå, som derefter
bringer snart tredive fold, snart tres fold frugt.
Dette er en sådan lære, som uafladelig indprentes i
Den Hellige Skrift, og det er også Guds vilje, at vi skal
dødes efter kødet og atter levendegøres efter ånden. Det
samme mener også Paulus, når han siger i 2 Kor 4, 11:
Skønt vi lever, hengives vi stedse til døden for Jesu skyld,
at Jesu liv også må åbenbares i vort dødelige kød. Ligeledes siger han også snart derefter v. 16-18: Derfor bliver
vi ikke trætte, men om endog vort ydre menneske går til
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grunde, fornyes dog det indre dag fra dag; for vor trængsel, som er stakket og let, bringer os en evig og over al
måde underfuld herlighed, idet vi ikke har de synlige ting
for øje, men de usynlige; for de synlige er timelige, men
de usynlige evige.
Dette er de kristnes sande og eneste kunst, hvortil de
er kaldet og udvalgt af Kristus, som han siger til sine disciple i Joh 15, 16: I har ikke udvalgt mig; men jeg har
udvalgt jer og sat jer, at I skal gå hen og bære frugt, og
jeres frugt skal blive ved. Derfor øver han dem også sådan og døder dem, så deres frugter derefter skal blive så
meget desto rigere og større.
På denne måde omgikkes han også med disse hellige
patriarker, ret som om han ikke kendte dem, og dog udgød han så rigelig sin nåde og barmhjertighed over bedstefaren Isak, over Jakob, faderen, og Josef, hans søn; for
de var uden al tvivl Gud såre velbehagelige og kære.
Men denne Guds kærlighed og nåde skjules og holdes
hemmelig, så Gud endog aldrig har straffet nogen af sine
fjender grummere og hårdere, ikke engang de fadermordere her, som solgte Josef, eller de israelitter eller medianitter, som købte ham.
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Sådan opvækker og vænner han nu sine hellige og
troende til at betænke hans underfulde råd; men den øvrige hob lader han vokse og blive stor, leve i sine lyster, i
al tryghed drive alle slags åger og røveri, lader dem få al
sin vilje frem, så de gør alt, hvad de lyster, tugter dem
ikke, holder ikke styr på dem eller forhindrer dem fra det
ugudelige, som de i største tryghed foretager sig. Men o,
hvilken sørgelig og usalig overseen er ikke det, når Gud
sådan ser på, at de gør, hvad de kun selv vil!
Derimod er de meget saligere, som Gud kaster i bedrøvelse, elendighed og død, men som han tillige giver
sin forjættelse og siger: Du har min forjættelse, lad det
være dig nok. Havde jeg forkastet eller forstødt dig, så
ville jeg ikke give dig min forjættelse og ville ikke byde
dig forlade dig på mig; ville jeg, at du skulle være evig
fordømt, ville jeg ikke absolvere og løssige dig fra dine
synder, ville ikke døbe dig og kalde dig til min kære søns
Jesu Kristi samfund. Men eftersom du har den hellige
nadver og evangeliet, så tænk på mine ord i Matt 5, 4:
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Ligeledes v.
11-12: Salige, er I, når man bespotter og forfølger jer og
taler al slags ondt imod jer for min skyld og lyver om det;
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glæd og fryd jer; for jeres løn skal være stor i Himlen
osv.
Men Josef fik ikke alene himmelsk og evig, men også
timelig løn, der langt overtraf alle tanker og forhåbninger. For ved denne korte og lette anfægtelse blev han en
fader for kongen af Egypten og biskop og lærer for
mange folk. Dette er også en kostelig og herlig, stor løn
for hans tålmodighed og standhaftighed i trængsel og
modgang. Og sådan plejer Gud at skjule sit ansigt og
unddrage sine hellige og sine kære børn sin hånd, lader
dem lide sorg, sælges, kastes i fængsel og dø, ret som om
de var Guds fjender; men selv på disse giver han mere
agt, end på disse sine elskede; dog ikke som han i virkeligheden var sådan sindet, som det ser ud, men fordi han
ligesom har lyst til denne leg med sine hænders gerninger. For sådan siger han i Åb 3, 19: Alle dem, jeg elsker,
straffer og tugter jeg.
Dette skal vi flittig mærke os og betragte, så vi, efter
at vi nu er begyndt at tro og håbe på det evige liv, som allerede er givet os ved ordet og den hellige dåb, også kan
lære med tålmodighed at bære al ulykke, som derefter vil
møde os, og for at vi skal blive ganske visse på, at alt
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dette ikke sker tilfældig eller forgæves, men efter Guds
faderlige råd og vilje, til vor egen frelse og salighed, som
vi først da ret vil forstå, når anfægtelsen har ende. Midt i
nøden, når kampen med anfægtelsen er på det heftigste,
forstår man det ikke; for vort køds følelse river os bort
fra forjættelsen, og det menneske, som er i angst og nød,
falder det ikke ind at tænke: Jeg er dog døbt og har Guds
forjættelse; men hjertet overlæsses ganske med klager,
hylen og gråd efter kødet.
Men nu må kødet korsfæstes og dødes; for det hindrer os fra rettelig at forstå Guds ords forjættelse og
sandhed, som spores i anfægtelsen, hvis man holder fast
derved med sand tro; og derpå følger da det, som står i Sl
34, 9: Smag og se, at Herren er god. Gud lader os anfægtes på denne måde for at få lejlighed til derefter atter at
mætte, trøste og husvale os, når vi er ganske kraftløse og
udmattede, og der hos os selv ingen hjælp eller trøst er at
finde. For ellers er vi så søvnige. Og hvis vi hører Guds
ord med kedsomhed, bliver vi derover ganske dovne og
sikre. Sult er den bedste kok, siger ordsproget.
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v18-20. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem,
lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden: »Dér
kommer den drømmemester! Lad os slå ham ihjel og kaste ham
i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så
se, hvad der kommer ud af hans drømme!«.

Gud tier ganske stille til Josefs brødres ugudelige og blodige anslag, onde råd og forehavende; han ødelægger eller forhindrer dem ikke, er blind og døv, ser og hører
ikke, forstår heller ikke, hvad de tænke på; og dog har
han sagt til Jakob: Jeg vil bevare dig osv.
Nu er det sandelig en stor jammer, at man i det hus
og den menighed, som dengang var den helligste i hele
den vide verden, skal se denne skændige og utrolige
frugt; den menighed, i hvilken den store, høje patriark
Isak var præst og lærer, hvor Guds ord og forjættelsen
om Kristus var i fuld gang, hvor Helligånden herskede,
og hvor desuden også mange skønne eksempler på gudsfrygt, på tugt og en skøn huslig vandel lyste, fra den menighed kom dog sådanne skrækkelige uhyrer og onde forbrydere. For Jakob er med sin hele kirke og menighed
underkastet Djævelen og alle hans engle, i den grad, at
ikke fremmede folk, ikke fjender eller kættere, men hans
egne kødelige børn, som han med flid havde opdraget og
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undervist i Guds ord, dræbte sin stakkels uskyldige broder.
Dette er sandelig forunderligt, ja så højt og svært, at
ingen, hvor veltalende han end kan være, kan udsige det,
ja, intet menneske kan tænke det. Mig synes, det er
endnu værre end Kain og hans broder, og at disse brødre
er langt grummere end Kain, den brodermorder. For disse
mange brødre bar et så urimeligt og umenneskeligt had
mod den ene unge Josef, der endnu ikke havde nået sin
rette ungdomsalder, og det uden al grund, uden al hans
brøde. For, du gode Gud, hvad er dog det for en synd, at
han havde to drømme, at han var sin fader særlig kær og
bragte sine brødres onde rygte for ham? Der var dog intet
andet hos ham end lutter uskyld og gudsfrygt; han var enfoldig og uden al falskhed, hvilket jo alt sammen er
grunde, hvorfor de selv med rette skulle have elsket ham.
Hvad kan han gøre for, at han har haft drømme? Og dog
var disse brødre, som var født og opdraget i dette patriarken Jakobs hellige hus, som han dertil også med alvor
havde optugtet, så forheksede, at de dræbte denne sin
broder, der var så from og gudfrygtig, og tillige med ham
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også sin gamle fader. Dette er rette fader-, moder- og
brodermordere, hvorom Paulus taler 1 Tim 1, 9.
Den gode gamle fader Jakob sidder i Hebron, er vel
tilfreds i sit hjerte, tænker ikke andet, end at alt er godt
og vel. Mens han nu sidder i denne ro og i dette gode
håb, omkommer hans kære søn Josef ved sine brødres
had, og han selv, faderen, omkommer sådan tillige. Hvad
skulle da vi stakkels elendige folk ikke også have at
vente i dette liv, når der kan tilføjes os mere skade og
ulykke af vore husfæller, vore børn, vort eget kød, end af
naboer eller fremmede? Zacharias synger i sin lovsang i
Luk 1, 71: En frelse fra vore fjender; men denne kære
patriark Jakob måtte vel hellere ønske og bede om frelse
fra sine kæreste venner og børn. For sådan beskrives og
afmales vort liv, at det er underkastet forfængeligheden,
Djævelen og al ulykke, ja så, at vi selv af vore kære venner, børn og husfæller må frygte for, at de skal blive os
en årsag til døden eller til bestandig veklage, som er
endnu værre, end døden selv.
For sådan havde jo Jakobs børn de allerhelligste lærere i kirken og profeter, af hvem de daglig hørte Guds
ord, forjættelse, lov og andet, hos hvem de stedse så en
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god vandel og såre mange eksempler på al hæderlighed;
og dog havde disse giftige edderkopper af disse skønne
blomster og dejlige roser ikke suget andet end gift. Om
de end hverken havde villet bedre sig ved formaning eller
eksempel, og derved ladet sig afskrække fra denne gruelige synd, skulle de dog rimelig have forskånet sin
fromme fader og hellige bedstefar derfor. Men denne
verdens Gud forblindede dem, så de hverken kunne høre
eller se.
Dertil kom endnu også den store, svære forargelse,
som ved denne deres synd opstod hos naboerne, ismaelitterne, midjanitterne og andre, til hvem rygtet herom
måtte komme. For til disse folk blev Josef solgt af sine
brødre; derfor tænkte de uden tvivl: Se, dette er velsignelsens børn; vi derimod er ganske udstødt af Abrahams
kirke eller menighed, eller ligesom de forkastede, fremmede for forjættelsen og Guds kirke; disse derimod, som
have begået denne store synd, er de skønne arvinger dertil!
Dette var sandelig en såre stor forargelse i deres hjerter, hvoraf de ikke kunne slutte andet, end at praleriet af
den velsignelse, som var skænket Abraham, måtte være
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forgæves, og at de og deres meget mere var den sande
kirke, såsom jo sådanne grusomme eksempler på en så
skændig synd jo ikke fandtes hos dem. For på frugterne
skal man kende træet. Den forargelse, som i forvejen var
kommet af Dinas krænkelse, var heller ikke meget mindre. Derfor har også disse forargelser uden al tvivl bedrøvet Jakob mere, end ulykken i sig selv; ligesom vi nu til
dags også græmmer os og klager mere over, at der også i
vor kirke desværre er så mange forargelser, end over papisternes og tyrannernes forfølgelser. For papisterne gør
ikke kirken så stor skade som de falske brødre, der roser
sig af samme tro, lære, håb og påkaldelse som vi, også
bruger de samme sakramenter og i næsten alt ligner os.
Derfor bevæges og foranlediges papisterne ved disse forargelser også til at spotte os og sige: Der er ugler i mosen; de bider hinanden indbyrdes, derfor vil de vist også
fortære hinanden.
Sådan er nu Jakob et eksempel på tålmodighed og de
tanker, som man skal gøre sig om Guds underfulde råd
med os, og Gud har villet, at dette skulle optegnes og læses og læres i kirken, for at vi deraf kunne lære, hvor underlig han fører sine hellige og leder dem sådan, at end
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ikke de hellige selv kan forstå eller begribe dette Guds
råd, hvorved de føres, og det ikke af nogen anden grund,
end for derved at døde vort kød, vort sind og vor forstand, dertil også vor visdom, og for at vi skal vænne os
til ganske at lukke øjnene og tro på Guds forjættelser,
selv om han anstillede sig, som om han ikke agtede os,
ja, om end det modsatte synes os, som bruden siger i Salomos Højsang kap. 2, 9: Han står bag vor væg, han
gemmer og skjuler sig bag forhænget, og ligesom Jesusbarnet, da det var tolv år gammelt, også unddrog sig sine
forældre, Luk 2, 43. Sådan forholder han sig endnu mod
de gudfrygtige og fromme, så det ser ud, som om han slet
ikke kendte os; selv om han i forvejen har givet os store
forjættelser, og efter at han visselig har oprettet sin pagt
med os, lader han os dog omkomme sådan, som om han
ganske havde glemt sin forjættelse, slet ikke agtede på os
og ganske havde forkastet os.
Da er det nu de kristnes visdom, at holde stille for
dette guddommelige råd og holde ud i troen på den forjættelse, som er os givet. For denne forjættelse er jo sikker og vis nok, og Herrens pagt står også fast, som Sl
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121, 4 siger: Han skal ikke slumre og ej sove, han, som
bevarer Israel.
Men derpå svarer den menneskelige fornuft sådan:
Alt dette er vel herlig og smukt sagt; men jeg erfarer og
fornemmer alligevel det modsatte. For han sover ikke
alene, men snorker vel endog dertil; ja, der er intetsteds
nogen Gud, som sørger for os eller agter på os. Sådan er
nu Jakob vis på den guddommelige forjættelse, véd også,
at Guds pagt vil stå fast; og dog omgås Gud sådan med
ham, at det ser ud, som om hverken han selv eller hans
søn Josef har de hellige engle til vogtere og til at modstå
hans brødres grumme vrede; alle tier de bumstille, lader
Djævelen storme løs på den hellige kirke og menighed,
raser og larmer mod den. Hvor er da nu Gud henne?
Derfor påmindes vi nu ofte om dette, så vi af dette
eksempel skal lære, at man slet ikke skal tvivle på Gud,
når han forjætter noget. For ligesom Gud ikke kan lyve,
sådan kan han heller ikke andet end sørge for os, især når
vi holder fast ved hans forjættelse. For når denne gribes
fast, er det umuligt, at vi skulle forlades, fordi jo Gud er
sanddru. Hvis han derfor tilsteder, at vi anfægtes, føres
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ned i Helvede eller dræbes, som vi ser i dette Jakobs eksempel, skal vi altid fly hen til hans forjættelse og ganske
lukke øjnene for den skrækkelige forargelse, hvormed vi
sådan korsfæstes og plages.
Jakob og hans søn Josef prøves og besværes sandelig
såre tungt, hvilket var ganske og aldeles imod den guddommelige forjættelse, og det ser ikke mindre ud til noget, end til at Gud skulle agte på dem og sørge for dem.
For han sender dem jo ingen engel, ja ikke engang et strå,
hvorved Djævelen kunne opholdes og drives tilbage; men
lukker dør og vindue op for ham, for at han ret kan rase
på det grummeste både mod fader og søn.
Jakob har vistnok en såre stor og rig forjættelse, som
også allerede var gået i opfyldelse, den velsignelse nemlig, at han havde fået tolv sønner. Men alligevel må han
endnu bestandig kæmpe med mange store besværligheder, som møder ham, som om han ingen Gud eller ingen
forjættelse havde. Dog må vi slutte og alligevel være
visse på, at han ingenlunde var forladt af Gud. For den
forjættelse står endnu altid fast i Es 49, 15-16: Kan også
en kvinde glemme sit diende børn, at hun ikke forbarmer
sig over sit livs søn? Ja, om nogen af dem kan glemme,
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da vil jeg dog ikke glemme dig; se, jeg tegnede dig på
begge hænder.
Men hvorfor møder der os alligevel så megen forfærdelig kummer fra vort eget kød, vore børn og vor slægt?
Svar: Det er sådan den guddommelige styrelses vis, og
sådan er det fat med de helliges og troendes liv i denne
verden. Derfor hører dertil en sådan visdom og lære, som
overtræffer al menneskelig fornuft og forstand, at jeg
nemlig kan sige: Jeg er døbt, er absolveret og har fået
mine synders forladelse; jeg har spist min herre Kristi legeme og drukket hans blod; jeg har Guds sikre ord, han
kan ikke lyve for mig eller bedrage mig, om det end ser
ud til, at alt til hobe vil få et ganske modsat udfald.
For sådan tænkte også Jakob: Vistnok ser det ud, som
om jeg er ganske forladt, eftersom min søn er frataget
mig, om hvem jeg især forstod den forjættelse, som nu
ser tvivlsom ud; dog det er kun en prøvelse. Men hvor
mange mener du vel man kunne finde, der kunne gøre det
samme.
Derfor, siger jeg, er det fornødent, at vort kød dødes
og kødets forstand og fornuft tilligemed al menneskelig
visdom ganske tilintetgøres. Det må dog komme derhen.
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Alt er gjort ved ordet, derfor må det atter gøres derved; vi
er skabt ved ordet, derfor må vi også atter vende os til ordet. Sådan har også sofisterne sagt, men uden selv at forstå det: Den begyndelse, hvorfra vi er kommet, må vi atter vende tilbage til. Dette er vel let sagt sådan, at man
kan spekulere derover; men når man skal udøve det i gerningen og sådan blive til intet, dø og ganske gå til
grunde, så intet synes os at være tilbage af livet, eller
man intet kan føle eller forstå ved kødet, kun ordet alene,
det koster møje og arbejde. Når jeg dør, farer jeg ned i de
dødes rige og omkommer ganske og aldeles. Hvad skal
jeg da gøre? Her er ingen hjælp tilbage uden alene det
ord: Jeg tror på Gud osv.; dertil holder jeg mig fast, hvor
heftig han så end vredes, om han forlader mig, dræber
mig, ja fører mig ned i Helvede. Og hvorfor det? Fordi
jeg er døbt og absolveret, dertil har brugt den hellige nadver. Ordet tror jeg. Om så end himmel og jord styrter
sammen, så må man dog derfor ikke bortkaste eller fornægte ordet, forjættelsen og sakramenterne, om jeg så
end skulle kastes i Helvede.
Men dette er ikke sådanne ting, som alene er til at
gøre sig tomme tanker om; de er taget midt ud af livet og
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erfaringen, og man må ikke alene høre og overtænke dem
én gang i livet, men ofte gentage dem og flittig øve sig
derpå. Jeg er engang døbt, antaget i den guddommelige
forjættelse, bliver daglig absolveret og hører, at syndernes forladelse forkyndes mig; jeg oprejses og trøstes med
Guds ord, er i nådens og salighedens rige. Men hvad
sker? Der møder mig daglig så megen ulykke og så
mange forunderlige ting, at havde jeg ikke anden hjælp
eller råd end min egen fornuft og mit kød, ville jeg snart
ombringe mig selv på en eller anden måde. Så fuld af
utallig megen list er Djævelen, og alle kroge er fulde af
mange slags dødsmåder, efterstræbelser, sværd osv. Dog
må man, hvor mange sådanne mørke skyer der end ligge
i vejen, alligevel bryde frem til ordets og den guddommelige forjættelses lys og sige sådan: Nu, i Guds navn, jeg
har syndet, det bekender jeg; dog tror jeg, at jeg er døbt,
og at min herre Kristus sidder ved Guds højre.
Dette er de sukke, som Gud vil skulle opvækkes i de
troendes hjerter, så de ikke skal blive trygge og dovne og
omkomme og gå til grunde af lede og åndelig dovenskab.
For sådan opvækkes ånden, skærpes troen; gudserkendelsen vokser, det nye menneske fornyes fra dag til dag, og
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man lærer derved, hvad der er den Guds gode, fuldkomne
vilje.
Sådan gik det også denne mand. For denne hellige
mand dødes nu, og dette var den sidste og yderste anfægtelse, der også uden tvivl dræbte ham. For hele sit foregående liv havde han tilbragt i den højeste bekymring, i
mørke, ulykke og dødens skygge. Men et liv, som tilbringes under stadig, bedrøvet veklage, er intet liv, men døden; når solen bliver sort, når hverken søvn eller mad og
drikke smager, når man ingen lyst har til de ting, som
dog ellers sædvanlig plejer at glæde mennesker, dette er
sandelig den rette, uafladelige død. Derfor går nu Jakob
her til grunde. Den sidste anfægtelse ramte og traf ham
nu, og den dræbte ham også, for han mistede sin kæreste
søn, som var den førstefødte af hans rette hustru, og derved fornyedes også hans tunge sorg over sikemitternes
mord og hans datter Dinas krænkelse. Tillige var hans
smerte over Josefs moders ynkelige død endnu ny hos
ham, ligeledes over, at Ruben havde krænket Bilha og sådan begået gruelig blodskam. Disse fire tunge anfægtelser fulgte snart efter hinanden i løbet af tre år, uden nogen pause. Han er i sandhed en ulykkelig mand, i hvis
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hus, skønt det var såre helligt, og skønt Guds ord og Helligånden herskede der, alligevel endnu Djævelens store
magt havde overhånd, så der ikke let kunne overgå endog
en skændig hedning større hjertesorg. Jeg véd ikke, hvordan det skulle kunne gå en hedning værre, var dette
hændt Julius Cæsar, Octavius eller Alexander den Store,
havde det sandelig været skrækkeligt og grusomt nok.
Dette er på alle måder store, forfærdelige ting, som
jeg ikke engang kan behandle som de fortjener; det er
mig for højt. Derfor skal vi ikke frygte; der komme, hvad
der vil, så kan det dog ikke gå os så ilde, som denne hellige mand. Nej, siger jeg, hårdere og tungere kan det ikke
gå os. Vi er endnu ikke kommet til sådanne tunge lidelser
og korsfæstelser, som denne patriark havde dem. Om end
muslimerne kom, røvede og hærgede alt, ja dræbte os
dertil, så kunne dog denne elendighed på ingen måde
sammenlignes med al den jammer og trængsel, som Jakob led. Ja, end ikke den store kval og pine, som de kære
martyrer led, kan sammenlignes dermed. For de led fulde
af Helligånden og glæde, uden klage og sorg; ja, de
kunne endog trodse voldsmændene og spotte dem. Deres
lidelse varede et lille øjeblik; men her var der en stadig
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dødelse, som varede uden ophør i hele tyve år, lige til
han drog ned til Egypten.
Sådan er nu Guds råd såre underfuldt, hvorved de
hellige eller troende ledes, idet Satan gruelig larmer og
raser, og dog Helligånden også er der til stede, der bevarer den hellige kristne kirke, lærer, formaner og opholder
den imod Djævelen. For skønt her både fader og søn forlades, holdt de dog, som sagt, fast ved ordet i hele tyve
år; i ordet levede de begge, selv midt i døden, det er,
alene i forjættelsens ord.
Men dette er et såre sørgeligt liv efter kødet. For den
stakkels fader dør i sandhed, ser intet for sine øjne uden
sine børns og sin egen død. Derfor siger han også i v. 35:
Jeg må sørgende fare ned i graven. Men Josef kastes
endnu dertil i fængsel og anklages for ægteskabsbrud, ret
som om det ikke var ulykke nok, at han måtte leve i landflygtighed og trællestand, bortslæbt og adskilt fra sin kæreste fader og hele sin slægt. Sådan blev han overfaldt af
død efter død, Helvede efter Helvede, og dog lever han.
Men hvorfor eller hvordan levede han da? Jo, fordi han
havde hørt Guds forjættelse og sin faders prædiken: Gud
har forjættet Abraham og Isak, min fader, at han vil være
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deres slægts og børns Gud evindelig. Disse forjættelser
opretholdt Jakob, faderen, og hans søn Josef. For Josef
var ligesom et godt tønder, der let fatter ild, og afveg aldrig fra sin faders ord; han holdt sig omhyggelig efter
hans lære. Han tænkte vel: Jeg er Jakobs søn, hvem Gud
har forjættet at ville sørge for mig; det tror jeg fast, om så
end alt går anderledes til og det modsatte viser sig.
Men dette de kære fædres liv og eksempler forstår
slet ikke de elendige papister. De hører vel, at Jakob
havde en hustru, dertil også køer og andet kvæg, og dette
foragter de ganske som lutter kødelige ting. Velan, kære
herrer, hav dog den godhed at bese og betragt dette eksempel lidt nøjere, nemlig hvilken stakkels, elendig mand
Jakob var efter kødet, og betragt dog ved siden deraf den
skønne lampe, som på det mørke sted skinnede for Jakobs og Josefs øjne. For dertil holder de sig; deraf kommer det, at de i så lang tid, hele tyve år, levede i elendighed, ja i Helvede selv. Dog blev Josef ti år før forløst af
Helvede, men måtte dog imidlertid alligevel undvære sin
kære faders selskab. Derfor må man ved de kære fædre
betragte Guds forjættelser og deres tro på dem, at de har
kunnet bære og tåle sådan stor jammer og elendighed
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uden nogen anden hjælp end at de har haft dette ord: Jeg
er Herren din Gud, din skat; frygt ikke, sæt kun din lid til
mig; jeg er med dig, jeg skal nok beskærme og frelse dig.
Sådan siges der også til os i den hellige dåb, absolutionen og nadveren: Jeg er Herren din Gud, du skal ikke
bekymre dig; jeg vil skaffe råd, kast kun din omsorg og
dine anliggender på mig; i mig har du jo en sådan Gud,
som har forjættet, at han vil sørge faderlig for dig. ”Ja,
men jeg ser jo dog det modsatte?” Det er sandt, kære
barn; du ser det modsatte; men det er kun en anfægtelse,
som dertil er dig god og tjenlig, at du deraf kan lære og
erfare, hvor venlig Herren er. For var ikke denne anfægtelse kommet, så ville du blive ganske rå og uforstandig i
dit kød, ville aldrig kunne forstå, hvad det er, at jeg har
sagt: Jeg er Herren din Gud. Sådan må du tugtes og undervises, så du ved sådan øvelse og erfaringen af så
mange anfægtelser kan lære at erkende, at jeg er Herren
din Gud, som skrevet står i 5 Mos 8, 7: Han gav dig
manna at spise, hvilket du ikke kendte, og ej dine fædre
kendte, at han ville lade dig vide, at mennesket ikke lever
af brød alene, men mennesket lever ved alt det, som udgår af Herrens mund.
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Det er jo ikke meningen, at du skal gå fortabt eller
fordømmes. For dåben er jo sikker nok, forjættelsen og
absolutionen kan jo heller ikke slå fejl for dig. Hvad er
det da så mere? Det er Guds mening og øjemed, at du
skal lære, hvor kraftigt livet i ordet er, og at du hos dig
selv med vished skal slutte sådan: Skønt jeg såre hårdt
tumles omkring og ængstes, så jeg rent går til grunde derved, så sker det dog blot for, at jeg skal tænke på min
kære dåb og Guds forjættelser. For jeg har jo en sådan
nådig Gud, der sørger for mig; derpå tvivler jeg slet ikke.
Skønt alt synes at være imod mig, så er det dog blot anfægtelser, hvorved min tro øves og prøves, om jeg også
tror fast, at Gud er min beskytter og beskærmer.
Dette er de kære fædres eksempler, om hvilke jeg har
sagt, at man i dem skal give agt på forjættelsen og deres
tro, hvormed de har holdt på disse forjættelser, dernæst
også på det kors, som de bærer; for dette er de fornemste
stykker i de helliges historie. Derefter ser Gud også
gerne, at de omgås med det huslige liv og andre ringe
ting, som dog verden og papisterne ganske foragter. For
de var også mennesker ligesom andre og gør samme gerninger som andre, ja de samme, som vel endog ugudelige

122

mennesker kan gøre, så der ingen særlig forskel var mellem Jakob og enhver anden hyrde. Men dette alene er
forskellen, som ikke let noget kødeligt menneske kan se,
nemlig at Jakob har forjættelsen, er Guds barn, er under
hans beskyttelse og beskærmelse og kan forlade sig på
denne Gud, hvorfor også Gud har velbehag i alt, hvad
han gør, i at han avler børn eller malker gederne. Hvorfor
det? Jo, fordi forjættelsen råder her. Han er under den
guddommelige forjættelses himmel og tror på den.
Men når nu anfægtelserne kommer hobevis, da ser
man, hvad for virkelige dyder de hellige havde hos sig;
sådan her: Her malkes ikke geder, men både fader og søn
dødes, hele huset forvirres, og Guds kirke bedrøves dybt.
Hvad sker nu her? Der opstår stort skrig og hylen: Ak nu
er alt ude med os, vi er i bund og grund ødelagt! Men
herimod siger troen så: Du er ikke ødelagt; husk på, at du
endnu har guddommelige forjættelser, som udbreder sig
over dig så vidt, som himlen rækker. Gud sørger endnu
for dig, om du end hverken, ser eller føler det. Der er kun
draget en ringe sky forbi, der ser ud, som om den ganske
havde slugt Gud Herren.
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Om disse ting må der tales ved fædrenes historie og
disse må gentages ofte, så vi deraf kan lære at stå fast i
troen og agte den forjættelse højt, som vi har fået af Gud.
Du skal ikke agte dig ringe: Er du døbt, har du Guds ord,
er absolveret, kaldet, så husk på, at Himmerige er udbredt over dig, og at ikke alene Gud, men også alle engle
har sine øjne henvendte på dig. Om nu end alt går til
grunde, himmel og jord kastes sammen i én hob og alle
Helvedes porte rører sig, paven, kejseren, muslimerne
larmer og raser på det grummeste, så sig du sådan: Jeg er
døbt; da er det nok. Ved denne tro og tillid skal du sejre.
For eftersom Gud sørger for dig, vil han ikke forlade dig,
og der skal ikke overgå dig nogen skade, som kan hindre
dig i din salighed.
Det hebraiske ord nokel vil jeg anbefale til hebræerne, for at de kan forklare og udforske, hvad det egentlig
betyder. Så vidt jeg forstår, betyder det at udrette noget
med list, at bruge kneb, som vi siger; sådan som nu til
dags alle, fra den højeste til den laveste bærer sig ad.
Disse brødre lagde sine råd op med listige anslag, tragtede på en bedragerisk måde efter at dræbe Josef, for at
faderen ikke skulle mærke deres råd, for at de ikke skulle
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bære skylden derfor. I Mal 1, 14 står der: Forbandet den
bedrager, der har lovet Herren et handyr af sin hjord,
men i stedet ofrer et lemlæstet dyr! Ordet nokel betyder
listig, underfundig, bedragerisk, sådan som biskoppen af
Mainz og andre sådanne gamle skælme, som bruger kneb
og forstår at vinde alle fordele ved dem, som også kan
skjule det på en listig og snu måde. Hvem har gjort det?
Ingen, den skælm ingen er det, som forvirrer og ødelægger alt både i det huslige og borgerlige liv.
Sådan bærer disse svende her sig også ad; de dræber
den fromme yngling, og gør det dog sådan, at de kan holdes for de uskyldige, der slet ingen andel har deri. Desuden kan de også anstille sig sådan, som om deres faders
sorg går dem nær til hjerte og gør dem meget ondt. De
kunne ikke ombringe ham med åbenlys vold; for faderen
ville have fået det at vide, og for ham ville de med flid
skjule denne gerning. Derfor lægger de nu dette onde råd,
at de vil ombringe ham, men dog uden at anses eller holdes for dem, som har begået mordet. Vi vil bære os sådan
ad, tænkte de vel: Vi vil dræbe ham og sige, at et vildt
dyr, en løve, bjørn eller ulv har sønderrevet ham. Vi véd
naturligvis intet om hans død; vi vil sige, at vi undervejs
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har fundet hans blodige kjortel; den ville vi sende til vor
fader, for at han kan se, om det er Josefs eller ikke. Men
vi véd på ingen måde, hvor eller når han kan være omkommet.
Men dette er et såre skønt billede på det israelitiske
folk. For jøderne er ret egentlig sådanne noklim, som
man kan se på kong Saul og de jøder, som stod for Pilatus og sagde i Joh 18, 31: Vi må ingen aflive. Dette er, siger jeg, de rette noklim og den skælm ingen; de gør skaden og tragter dog alligevel ikke efter andet end at roses
højt for sin uskyldighed og fromhed. Dette synes mig at
være betydningen af dette ord.
Men se til, om ikke disse brødre var besat af den arge
djævel, siden de så snu tragtede efter at ombringe sin
broder Josef og så ilde bedrage sin gamle fader. Dog kan
jeg uden synd tro, at de ikke alle var lige onde, men at Simeon og Levi var formændene for denne synd. For Juda
og Ruben synes ikke gerne at have indvilget i denne gruelige synd. Sådan undskyldes jo Ruben i Moses’ fortælling om, hvordan alt gik til; og Juda rådede til, at man
hellere skulle sælge ham. Men disse to, Simeon og Levi,
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havde i sit hjerte fuldt og fast besluttet, at de i alle tilfælde ville dræbe og ganske skaffe af vejen sin broder Josef; de andre derimod, Gad, Asher, Zebulon, Issakar,
undskyldes ved, at de endnu var så ganske unge. For
dette skete, da Josef var 17 år; Juda var 20, Levi 21, Simeon 22, Ruben 23 år gammel; de andre efter Josef derimod var endnu yngre. Men Simeon og Levi var to store
herrer, de var junkerne i gården, ja, de allerværste forbrydere i Jakobs hus. De andre satte sig ikke imod dem, og
bliver sådan også indviklede med disse to fortvivlede,
onde forbrydere i den samme synd. Ja, du kære herre
Gud, det hænder ofte, at én skælm fører en hel by på gale
veje.
Ruben søgte vel noget at forhindre, at dette urimelige
foretagende blev fuldført; men hans brødre foragtede
ham ganske. For han havde nu mistet sin anseelse hos
dem på grund af sin blodskam; og de andre var så meget
trodsigere og formasteligere, fordi de roste sig af at være
fromme og hellige, så derfor regimentet både i huset og i
kirken skulle tilkomme dem.
Det er nyttigt og godt, at man fremstiller denne Josefs
brødres synd som rigtig stor, for at den kristne kirke kan
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forbedres og trøstes derved, al den stund denne herlige,
store, hellige mands børn i sådan tryghed overlagde og
udførte en sådan gruelig, ond gerning, og tillige fik sine
brødre med sig deri og indviklede dem i den samme
synd, så de måtte forene sig med dem om at ombringe Josef, blot af den grund, at han fortalte sine to drømme, og
at hans fader elskede ham mest. Her hos dem udslukkes
nu alle gode gerninger, som påbydes både i den første og
den anden tavle, der begge intet gjaldt hos dem. Hos dem
var der intet andet tilbage end det alleryderste barbari og
idel hårdhed, som endog de værste hedninger kunne have
hos sig. Gud frygtes ikke af dem; nej, han bespottes og
korsfæstes.
Derfor kan man med al ret kalde sådanne knægte modermordere, fader-, bedstefar- og oldefarmordere. For jeg
tror, at Isak havde kunnet leve meget længere, hvis han
havde sluppet for denne trængsel. Sådan også de fromme,
hæderlige koner Rakel, Rebekka og Debora; havde de
endnu været i live, så havde de måttet dø af hjertesorg;
det var såre vel for dem, at de tog afsked med dette liv
før denne elendighed. For havde de endnu levet dette år,
havde det ikke været dem muligt at bære sådan smerte og
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kummer; de havde under hede tårer revet håret af sit hoved og ville snart være døde af sorg og bekymring. Sådan
indviklede de ulydige børn sig ved denne ene synd, som
de begik mod sin broder, tillige i mange andre store,
svære synder og gjorde sig skyldige i dem.
Derfor lær her, I unge! Altid at adlyde jeres forældre,
lærere og andre foresatte. For det er en stor, forfærdelig
synd og en årsag til utallig megen ulykke, når børnene er
ulydige, al den stund denne synd dræber både forældre,
brødre, bedsteforældre og hele familien, og dertil korsfæster Guds søn. Vogt jer!
På hvad måde Simeon og Levi måtte bøde for denne
synd, kan man ikke med vished vide af Den Hellige
Skrift; men jeg tænker, at størsteparten af deres bod og
straf var, at drengebørnene i Egypten sådan blev druknet.
Og Gud har kunnet straffe enhver af dem i sin tid og
plage dem, så de også har måttet græde og hyle, dertil
rive håret af sit hoved; måske har de sådan lidt sværere
straf, end vi kan tænke os, skønt det ikke er skrevet. Dog
synes det rimeligt, at Gud har pålagt dem en straf, som
svarede til deres synd, nemlig at kongen af Egypten har
ladet det bud udgå, at alle drengebørn af Israels folk
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straks efter fødslen skulle kastes i vandet og druknes.
Som om Gud ville sige: I kastede jeres broder Josef i en
grav, hvori der intet vand var; nu vil jeg igen lade det
komme derhen, at jeres børn skal kastes i vandet og på
denne måde omkomme deri!
For sædvanligvis følger dog til slut efter synden gengældelsen; ikke en papistisk fyldestgørelse for synden,
men Guds straf. for Gud tilgiver og forlader ganske vist
synden, dog sådan, at synderen ikke skal sove ind eller
blive ganske tryg derved og måske endog rose sig af sine
synder, som om han havde handlet vel og alt var godt
gjort; da kommer Gud med jernriset, hjemsøger og straffer fædrenes synd på børnene i tredje og fjerde led.
Men hvorfor gør han det? Ikke gør han det på den
måde, som om man ved sådan straflidelse kunne gøre fyldest for synden; for han lader sig ikke sådan mætte med
vor straf, og ser ikke hen til denne vor fyldestgørelse;
men han straffer, for at synderen ikke skal snorke og
blive ganske sikker eller endnu rose sig af sin begåede
ondskab og synd; men for at den begåede synd skal bide
og døde os og tvinge os til at erkende, hvor stor og svær
synden er, for at vi derved skal græde, sukke og påkalde
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Gud om nåde, så den må tilgives os uden fortjeneste, af
nåde, for Kristi Jesu skyld, eftersom jo Gud har forjættet
dem denne nåde, der græder over sine synder, bekender
dem, sørger over dem og sådan gør sand bod.
Hvis Gud ikke straffede synden sådan, ville vi ikke
alene snorke og ganske foragte synden, men ville endnu
dertil daglig ophobe den mere og mere og gøre den
stedse større end den var. Vistnok ligger synden for døren og sover, som der siges til Kain i 1 Mos 4, 7; men
den forbliver ikke stille eller skjult, men engang skal den
pludselig vågne, plage og korsfæste dig, dog ikke til fordærvelse eller fordømmelse, men for at du skal komme til
bod og bedring, så du bekender din synd, sukker og skriger til Gud og beder ham om nåde. Sådan har vel også
disse måttet bøde derfor. På denne måde, siger jeg, har
vel uden tvivl israelitterne lidt hård straf nok for sine synder, som man kan se af beretningen i 2 Mos 1, 11 ff. For
ligesom de dræbte sin broder, fader og moder, sådan
måtte de igen lide utallig megen ulykke og plage i Egypten under Faraos tyranni. Farao mønstrede dem ret i
Egypten, for at de alligevel skulle komme i hu, hvilken
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stor synd de havde begået, og ikke skulle anse synden for
en ringe sag.
For hvis vi ikke med ret flid betænker synden, hvor
stor den er, så vil Gud selv agte den stor. Dømmer vi os
ikke selv, så vil Herren dømme os. Og dog alligevel er
det endnu en stor velgerning, at Gud dømmer og straffer
os til vor egen salighed og ikke til fordømmelse, sådan
som Judas og Saul blev dømt. Men hvis du er tryg og
tænker sådan: Hvad er det så mere, om jeg end har fortørnet mine forældre? Da, siger jeg dig forvist, sover din
synd og er endnu skjult. Men visselig, den skal vågne og
drive dig til, til sidst at sige: Ak ve mig arme synder,
hvad har jeg gjort! Hvorfor har jeg sådan foragtet Gud,
min fader og moder og lærer? Hvorfor har jeg ikke været
dem lydig i det, som de har befalet mig? Sådan vil det gå
til sidst; det kan ikke udeblive.
Sådan har vi ofte alvorlig formanet angående de hemmelige forlovelser, at man på begge sider skal fly dem,
og at både jomfruer og unge mænd skal vogte sig derfor.
Men man ser mange, der går hen i storm, ret som om de
var ganske blinde af kærlighed, endog mod sin egen sam-
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vittighed, idet ynglingene ikke bejler ordentlig og i lydighed mod sine forældre, og de unge piger heller ikke lader
sig bejle til på denne måde, men den ene part ligesom
med magt røver den anden, enten det er forældrene kært
eller ej. Men hvad gør nu disse andet end at besmitte sig
med en forfærdelig dødssynd, som vel en tidlang ligger
skjult og sover. For pigen behager ynglingen vel, og hans
hjerte er ganske optændt af kærlighed til hende, så han
hverken dag eller nat husker på andet eller drømmer om
andet. Men når en måned eller to er forløbet, da følger
derefter en ynkelig sukken og klagen, som Abigael siger
til David i 1 Sam 25, 29-31: Min herres sjæl skal være
bundet i de levendes knippe hos Herren din Gud osv.;
dette skal ikke være en årsag til at snuble eller min herres hjerte til et anstød, at han har udøst blod uforskyldt
osv. Sådanne anstød og forargelser plejer uden ophør at
plage samvittigheden, idet man tænker: Jeg har dog taget
denne pige mod hendes forældres vilje. Da kommer angermanden, den sorte, onde hund; den bider dig alle dine
levedage, hører ikke op dermed, selv når synden er forladt.
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Men hos dem er smerten eller samvittighedsnaget
endnu større og sværere, som nu kender Guds vilje, at
man ikke skal gifte sig uden forældrenes samtykke. For
forhen, da vi ikke kendte Guds bud, kunne denne uvidenhed måske tjene til undskyldning; men hvor meget bedre
var det ikke nu at gifte sig med forældrenes vidende og
vilje, så du kan forenes med pigen med glæde og en god
samvittighed, uden anstød og forargelse, mens både Gud
og hendes forældre under dig det vel, smiler dertil og
glæder sig derover? Dette, siger jeg, var jo dog meget
bedre, end om du sådan ville forene dig med hende på en
hemmelig og stjålen måde, mens dit hjerte vil anklage
dig og med bestandigt nag knurre sådan mod dig: Gid jeg
dog havde fået denne pige vel og kunne holde mig til
hende sådan, at også hendes forældre gav sit samtykke
dertil og glædede sig med os og var vel til mode derover!
Hvorfor har jeg dog sådan bedrøvet og fortørnet min
kære Gud og mennesker? For den sorte hund, angeren,
holder ikke op med at gø og bide samvittigheden, selv
når den véd, at dine synder er dig forladt.
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Vi præster, som skal beklæde det kirkelige embede,
har ofte meget at bestille med sådanne forvildede samvittigheder, som er besværede med sådanne synder, før vi
atter kan få dem oprejst og trøstede. Derfor er vi med
rette vrede på juristerne og deres love, som egentlig har
anstiftet denne forvirring og fået den i stand. De tænder
husene i brand, og lader så os sørge for at få dem slukket.
Vi gør, hvad vi kan: Absolverer og trøster dem, som er
besværet med sådanne synder, og dog bliver angermanden ikke borte: Smerten kommer dog igen og fornyes
hver gang der indtræffer en ulykke eller modgang i det
huslige liv, når et barn bliver sygt, når det går hustruen
ilde med fødslen eller hun dør osv. Dette er årsagen til al
ulykke: At man har foragtet forældrene; med denne foragt gør hin sorte hund dig under øjnene og foreholder dig
den; var det ikke sådan, da kunne vi med større tålmodighed tåle og lide al slags besværlighed og modgang. For
da er hjertet roligt og vel tilfreds, véd, at denne stand behager Gud vel, leger eller spøger i fred og ro med sin
kære ægtefælle og er vis på, at alle gerningerne tækkes
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Gud og er ham velbehagelige. Og selv om nogen modgang skulle indtræffe, bliver dog hjertet ikke let bevæget
eller forskrækket derved.
Dette siger jeg sådan til et eksempel; men man må
også anvende det på alle andre synder; efter dem alle
sammen følger uden tvivl til sidst sådant samvittighedsnag, selv hos de mennesker, som er ganske trygge,
grumme og umenneskelige. Denne tilstand kan ingen
undgå, som handler sådan. Derfor, kære børn, se jer for;
det kommer engang, vogt jer! I er endnu unge; I véd
endnu ikke, hvad en ond samvittighed er for et grueligt
dyr. Væn jeres hjerter til lydighed mod jeres forældre og
lærere! Det er skønt, som Juvenal siger, når man ikke behøver hverken at blegne eller at rødme over nogen synd.
Intet er bedre eller fortjener mere at eftertragtes, end at
føre et sådant liv, som er Gud tækkeligt og velbehageligt,
som også fromme forældre har lyst og glæde af. Jeg
kunne her godt anføre mange eksempler, som jeg både
selv har erfaret og set hos andre, på, hvilken stor ulykke
en ond samvittighed er; men jeg lader det for kortheds
skyld være.
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For det må man være vis på, at synden visselig er døden og fordømmelsen til døden. Men der er to slags fordømmelse: Vredens fordømmelse og nådens. Er det vredens fordømmelse, da føler man syndens kraft og magt så
stor, at den uden nogen hjælp og trøst overfalder og ganske ødelægger samvittigheden, sådan som det er gået Judas, Saul og alle andre, som har fortvivlet. For sådan fordømmelse fri og bevare Gud os i nåde. Den anden fordømmelse er nådens; derom siger Paulus i 1 Kor 11, 31:
Hvis vi dømte os selv, dømtes vi ikke. Dem, som sådan
dømmes, opholder Gud ved ordet og forjættelsen, ved ordets og prædikenens trøst.
Når præsten eller en anden ordets tjener kommer og
oprejser en sådan forskrækket samvittighed, går det gerne
sådan, at selv om han oprejses og trøstes, kommer dog alligevel sukket bestandig tilbage, selv imod hans vilje og
trods al hans følelse af trøst. Jeg véd vel, hvordan det går
mig, når jeg betænker, hvordan jeg har ført hele mit forrige liv. For skønt jeg véd, at mine synder er mig forladt,
så kommer dog alligevel anstødet altid tilbage; jeg kan
ikke være uden anstødet; jeg må blive skamrød og sige:
Fy, hvad har jeg dog gjort! Vistnok véd jeg mig ikke
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skyldig i utugt, i mord eller andre sådanne grove synder;
der kan den sorte hund ikke bide mig; men for andre synder bider den mig, for hvilke min samvittighed allerede
var stillet tilfreds og arret tilgroet og helet.
Sådan opvågner nu synden hos nogle til fordømmelse, hos andre til tugtelse og bod, så de kan tugtes og
omvende sig, så de råber og skriger til Gud og til slut bliver salige, sådan som kong Manasses synd også åbenbaredes for ham, men af nåde og til hans salighed. Sådan
gik det også Peter, Paulus og Magdalena.
Men de havde det endnu bedre og er så meget desto
saligere, som lever uden anstød og suk for nogen svær
synd, sådan som fromme og gudfrygtige ægtefolk, der er
visse på, at de er blevet gift med sine kære forældres
samtykke. Disse kan langt lettere tåle og bære alle slags
ulykke og overvinde det alt sammen med en glad og god
samvittighed, fremfor andre, som heri har overset sine
forældres myndighed.
Men disse listige forbryderes synd er endnu stille og
ganske skjult, mens de pønser på, hvordan de skal få udført denne gruelige synd. Dette eksempel foreholdes sådan både os til trøst og de ugudelige og trygge til skræk.
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For disse Josefs brødre fik vistnok nåde, da de til sidst
sukkede, sørgede og gjorde bod, ikke med papistisk men
gudelig bod, der vel er en fordømmelse til døden, dog sådan, at synderen derved opvækkes til at skrige til Gud og
påkalde ham om den nåde, som han viser i Kristus, sin
kære søn. Sådan omvendte ninevitterne sig og fastede;
men denne faste var ikke deres rette bod og fyldestgørelse, men det suk, at de sagde: At vi ikke forgår, Jonas 3,
9; det blev dem til salighed, så det for dem ikke var en
fordømmelse til døden.
Men de lader det endda ikke blive ved dette gruelige
anslag, men lader sig også forlyde med bitre og uvenlige
ord: Se, sagde de, denne drømmemester kommer. At de
kalde ham en drømmemester, viser en såre bitter foragt.
For både deres hjerte og tunge var fuld af djævelsk ondskab og bitterhed. Disse noklim ligner meget biskoppen i
vort nabolag, som ved sit hof selv underholdt den
fromme, gudfrygtige præst mag. Georg og hørte ham
prædike, men sidenhen ynkelig lod ham ombringe på
snigmorderisk vis. Og da han nu var blevet dræbt og ombragt, anstillede biskoppen sig, som om han slet intet vidste om mordet, og lod sig i det ydre forlyde med, at det
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gjorde ham hjertelig ondt, at den fromme mand var omkommet på en så urimelig måde.
Straks da de nu så sin broder, som de skulle have elsket, modtaget med venlighed og beskyttet, især da han
endnu var ung og ganske uskyldig, begyndte de straks at
tale fjendtlig og giftig om ham og sagde: Se, denne
drømmemester kommer, denne skændige løgner, denne
drømmer kommer; de beskylder ham for, at han selv har
opdigtet drømmene.
Ba’al betyder en herre, en ægtemand, eller egentlig
en husfar; Es 1, 3: En okse kender sin ejermand. Deraf
fik afguden Ba’al sit navn ved sin dyrkelse. For de afguderiske jøder havde selv udvalgt en sådan gudstjeneste,
som skulle være herlig og langt kosteligere og bedre end
den almindelige gudstjeneste. For de ville have en sådan
husherre, som skulle være deres elsker, ba’ala betyder en
elsker. Vi kan ikke lade os nøje dermed, sagde de vel, at
Gud er vor herre, sådan som han også er andre folks
herre; vi vil, at han skal være vor ba’al, det er, vor elsker;
vi vil være bedre end andre. Derfor indrettede de også
fest- og helligdage og bestemte ofre. Sådan har også
munkene gjort hos os, som ikke har kunnet nøje sig med
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den rette åndelige gudstjeneste med tro, håb og kærlighed, men desuden har opfundet særlige og nye klædedragter, forskel mellem spise, mellem tid og sted; det har
de kaldt en fuldkommenhed, som om de nu ikke længere
var almindelige kristne men ligesom englene, langt ophøjede over de kristnes almindelige hob.
Sådan ser vi nu her hos disse Josefs brødre, hvor bittert og uvenlig de udlagde og tydede den enfoldige,
fromme ynglings drømme, ret som om han havde opdigtet dem med list, for sådan at berøve de andre herredømmet og præstedømmet. Sådan blev det had, som de så urimelig havde lagt på ham, opflammet og stedse forøget
hos dem. For Simeon og Levi kunne ingenlunde tåle
dette; men Ruben var ganske foragtet på grund af den
synd, som han havde begået, og Juda var den yngste
iblandt dem. Derfor har de vel sagt: Herredømmet tilkommer ingen anden end os to, og når jeg, Simeon, dør,
vil det komme til Levi. Disse var de rette skurkagtige
mestre, som spillede dette sørgespil. Derfor skildres de
også sidenhen af patriarken Jakob med sin rette farve og
får sin tilbørlige straf i kap. 49, 5. 6. 7: Simeons og Levis
sværd er voldsvåben; min sjæl skal ikke komme i deres
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hemmelige råd, min ære skal ikke forenes med deres forsamling. Jeg vil fordele dem i Jakob og adsprede dem i
Israel. Hele Levi stamme havde ingen ejendom, og i Simeons stamme var der kun fattige skrivere og skolelærere, som jøderne endnu den dag i dag siger, at der i hele
det øvrige folk ingen skriftlærd er uden i Simeons
stamme. Sådan gik denne fattigdommens og tiggeriets
straf over begge stammer, skønt deres synd blev forladt,
da de gjorde bod.
Og mens de sådan begærede at sidde øverst og have
kongemagten alene fremfor de andre, blev de ynkelig
stødt ned og ført i bestandig varende fattigdom. For striden gjaldt førstefødslen eller den kongelige og præstelige
værdighed. Det var årsagen til den store vrede og det
bitre had, hvorved disse brødre dreves til at begå denne
umenneskelige synd, som langt overgik Kains brodermord. For denne Kain dræbte sin broder Abel af samme
grund; fordi Gud fandt behag i Abels offer men forkastede Kains, derfor må han dø. Sådan drømte Josef, at
han skulle være husets fyrste og præst, og drømmens ud-
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tydning er i sig selv klar, derover blev de så heftig forbitrede og fortørnede, at de sagde til ham: Skulle du regere
over os? Eller skulle du herske over os?
Sådan plejer det også nu til dags at gå mellem brødre,
når de skal dele arven med hinanden. For da blive brødre
sjælden godt forligt, og fremmede kan langt lettere
komme ud af det med hinanden end brødre. Josef måtte
dø for dette fortrins skyld, der dog med al ret og rimelighed tilkom ham; for han var den førstefødte af hende,
som var Jakobs fornemste ægtehustru, og som han også
først havde ønsket til ægte og elsket. For Lea blev påtvunget og givet ham efter hende på bedragerisk vis, ligesom med magt, uagtet han aldrig havde begæret eller elsket hende. Og dog, uagtet alt dette, formaster disse to
forbrydere sig til at tilrive sig denne herlighed og tilrane
sig den, uagtet den efter faderens vilje og også efter fødslen tilkom Josef. Derfor var de sandelig værre end Kain,
og de synder, som de begik, er langt værre end Kains
mord. For de tænker ikke på, at de ville bedrøve sin
gamle fader, der dog fra sit ægteskabs begyndelse havde
lidt så megen ulykke for deres skyld. Der må ikke have
været nogen eftertanke hos dem. De gå lige på; han må
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dø. Det er Djævelen! Det samme gjorde sidenhen også
deres efterkommere, jøderne. For uagtet de mange undergerninger, som den herre Kristus gjorde, gentog de dog
stedse det ord i Luk 19, 14: Vi vil ikke, at denne skal regere over os. Han vil lære os, vil være vor ypperstepræst
og konge, siger, at han er Guds søn. Bort med ham, korsfæst ham! Sådan forhærdelse er der altid hos dem, som
modstår Guds sandhed og orden. Med det samme lader
også papisterne sig forlyde nu til dags: Vi vil ikke på nogen måde lade nogen herske over os eller lære os osv.
Men Josefs andre brødre var ikke de første til at få i
stand eller udtænke dette djævelske anslag, men kom dog
med i legen, som det plejer at gå i verden. Og da de nu
tilsammen i sine hjerter havde besluttet at dræbe sin broder, lagde de desuden endnu en anden meget listig plan,
nemlig til at skjule denne sin onde gerning og sin dræbte
broders lig. Og kære, se dog, hvor forfærdelig forblindede og besatte af Djævelen de må have været. For foruden at de dræbte sin broder, kom de også frem med en
skændig løgn; ja, der er ingen synd i den første eller anden tavle, med undtagelse af det sjette bud om horeri,
uden at de begik den.
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Den, der derfor vil fremstille deres synd i dens rette
lys og gøre den stor, han vil dertil have rigeligt stof her.
For de forgriber sig på alle ti bud, berøver sin fader alle
hans efterkommere, hans arv og gods, dertil hans ære, og
havde det stået til dem, havde de dertil vel også berøvet
ham forjættelsen. Imod det sjette bud syndede de vistnok
ikke; men i alle andre synder, som er forbudte af Gud i
De Ti Bud, var de ganske forkomne, lå deri til over
ørerne. Ligeledes bedrøvede de hele familien og bragte
dem i en ynkelig sorg og veklage, især sin fader og bedstefar, der så den jammer, hvori hans søns børn kom, og
dog ikke kunne vide, hvem der var ophavsmanden dertil.
ismaelitterne og midjanitterne vidste det vel, men til stor,
svær forargelse for hele kirken.
Derfor forstod disse brødre hel skønt at besmykke sig
og sige: Vi vil kaste ham i en grav og sige, at et vildt dyr
har spist ham. At han var deres broder, bryder de sig slet
ikke om. Den allergrusomste fjende havde det vel måttet
falde ind at tænke på, at det jo var hans broder, og den
ene broder ville vel have skånet den anden og ikke have
forgrebet sig på ham. Men disse knægte dræber sin bro-
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der og kaster ham derpå i en grav og opfinder en formentlig undskyldning for denne onde dåd for faderen og
andre, idet de siger: Vi har sandelig ikke dræbt ham, men
et vildt dyr har spist ham.
Her er atter et sådant sted, på hvilket man må tænke
på, hvor underligt vor herre Guds råd dog er, som vi slet
ikke kan se og forstå eller i al fald kun lidt og i mørke.
For når det ser ud, som om Gud vredes, så vredes han
dog ikke af hjertet, men bevarer stedse sin barmhjertighed og trofasthed mod os, som Den Hellige Skrift allevegne vidner om ham. Sådanne forjættelser lyser altid i
dette trængslens mørke.
Dernæst er her også et andet Guds råd, når han tilsteder disse brødre hemmelig at efterstræbe Josef og med
stor klogskab skjule dette mord, ligesom Kain også
mente, at det var ganske skjult, at han havde dræbt sin
broder Abel, og at hverken Gud eller mennesker vidste
noget derom. Sådan tvivler heller ikke disse på, at det vel
kan skjules for deres fader. Men i alle disse sine anslag
og listige rænker, som de højlig glædede sig over hos sig
selv, er de ganske bedårede og forblindede.

146

Sådan lader Gud nu til dags muslimerne og paven
være sikker og omgås med idel list, og giver dem derhos
en forunderlig stor lykke. Men just derved gør han dem
ganske gale og dårlige, idet de mener, at de er viseste.
Men hvem forstår vel dette? For vi er meget mere svage,
er narre og ganske foragtede i verden. Vi må stedse være
bedrøvede og sørge; de derimod er glade og trøstige på
grund af sin hæder, nemlig at de alene er vise og mægtige, ja at de har herredømmet over al verden. Men de,
som har Helligånden og kender Herrens sind, de dømmer
sådan derom, som der står i Sl 73, 18. 19: Du sætter dem
på glatte steder; du lader dem falde for at ødelægges
osv. Derfor er alle de forvirrede og forrykte, som forlader
sig på sådan deres visdom og kløgt. Biskopperne og kardinalerne er med alle sine rænker blevet til idel narre;
men der er ingen, som kan se det. Vi ser vel, at de er ganske gale og afsindige i alle sine anslag og foretagender;
men at det er sådan, det får vi dem aldrig til at tro.
Når nu de ugudelige heftig truer os med døden, galgen, ild og sværd, hvormed de mener at dræbe og ganske
begrave os, skal vi være visse på, at Gud, som har sagt:
Jeg vil være din beskytter – vil le af dem og vende det til
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det modsatte. For sådan tænkte disse Josefs brødre: Kom,
lad os dræbe ham; Gud derimod siger: Jeg vil lade ham
leve og beskytter ham, så han bliver uskadt. De sagde: Vi
vil begrave ham i graven; men Gud siger: I skal opvække
mig ham fra de døde. De håber derved at få ros for retfærdighed og uskyld; men Gud siger sådan: Anklag jer
selv og styrt jer ind i den evige fordømmelse. For sådan
forandrer og fordrejer Gud mennesker deres anslag. Og
det forstår alene de, som har Helligånden og forhen har
mødt og erfaret guddommelig hjælp og redning fra nøden.
Dette er også lærdommen i Sl 2, 2-4, der skildrer
begge parters rådslagninger og planer: Jordens konger
fremstiller sig og sige: Lad os sønderrive deres bånd og
kast deres reb fra os; vi vil ikke bryde os om deres Kristus. Men den, som bor i himlen, ler ad dem; Herren bespotter dem. Kære herrer, siger han, hvem I forkaster og
sønderriver, ham vil jeg ophøje, opvække, krone og sætte
til konge. Det er jeres vinding deraf. Hvem I begraver,
ham vil jeg opvække fra døden, og når I undskylder jeres
synd, da vil jeg evig fordømme jer.
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Når derfor disse brødre med stor trods siger: Så vil vi
se, hvad hans drømme bliver til, da fik de sidenhen til sin
egen fordærvelse se det, da de allerede for længst havde
mættet sit bitre had mod broderen med det gruelige mord.
For Gud så godt deres raseri og grumme vrede, skønt de
mente, at de prægtig kunne skjule den for ham. Lad os
derfor lære at foragte vore fjenders trusler og gruelige anslag og være visse på, at Gud oppe i himlen allerede har
besluttet ganske det modsatte, og at han allerede nu ler ad
dem, men leger hel venlig med os for at øve og prøve vor
tro og vort håb, skønt denne leg for os ikke er behagelig,
men tung og sur. Men dem, som Gud sådan ler ad, dem
vil det blive en sur og sørgelig latter.
v21-22. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra dem og
sagde: »Lad os ikke slå ham ihjel! I må ikke udgyde blod,«
sagde Ruben til dem; »kast ham i cisternen her på marken, men
læg ikke hånd på ham!« Han ville nemlig redde ham fra dem
og bringe ham tilbage til faderen.

Moses frikender Ruben fra at være enig med de andre
brødre i at ombringe Josef; efter evne satte han sig imod
deres grumme vrede og skønt han ikke ganske kunne
frelse ham, udrettede han dog så meget, at han ikke blev
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dræbt. For det var heller ikke hans mening, at Josef
skulle kastes i graven, skønt han synes at have tilrådet
dette; men han gjorde sig umage for at redde sin broders
liv. Derfor tilregnede Gud ham også dette for en gerning
og en virkelig redning, så vidt det stod til ham, eftersom
han havde en god og fuldkommen vilje og gerne havde
forhindret, både at Josef dræbtes, og at han kastedes i
graven. I denne mening siger også Augustin: Gud kroner
indre den gode vilje, hvor han ikke finder den ydre evne.
Og Kristus udlægger selv det femte bud sådan i Matt 5,
22: Hver den, som er vred på sin broder uden skyld, skal
være skyldig for dommen. Hver den, som hader sin broder, er en manddræber, 1 Joh 3, 15. For her er viljen fuld
færdig, som ikke begærer andet end broderens tilintetgørelse eller død. For da er allerede gerningen fuldbragt,
når viljen er færdig til at fuldbringe den, det være nu til
det onde eller det gode.
Derfor er Ruben uskyldig i sin broders blod, skønt
hans uskyldighed heri ikke befrier ham fra den blodskam,
som han forhen havde begået, og det lader til, at han ved
denne handling ville undfly eller formilde den straf, som
han havde fortjent derfor, om han herved måske atter
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kunne vinde sin faders gunst. Men faderen agtede ikke
denne Rubens flid og ydmyghed, og skønt han forlod
ham synden, blev dog straffen alligevel liggende på ham,
som man siger i ordsproget: Gammel skyld ruster ikke.
Sådan måtte også de andre brødre til slut endnu lide
sin fortjente straf for den synd, at de havde begået mord
på sin broder, og dette var straffen, at deres efterkommere og børnebørn i Egypten måtte bære den tunge trællestand, og at deres spæde drengebørn måtte kastes i vandet og omkomme; men især blev de to stammer Simeon
og Levi særlig forbandede af faderen. For synden tilgives
eller forlades ikke på den måde, at jo straffen for den begåede misgerning og den onde samvittighed bliver tilbage. Sådan med David: Skønt hans synd var ham forladt, for han hørte af Natan det ord i 2 Sam 12, 13: Herren har borttaget din synd, så fulgte der dog alligevel på
denne synd en svær straf fra Gud, nemlig hans søn Absalons oprør, der berøvede faderen riget og alt hans gods,
og endnu dertil drev utugt med hans medhustruer.
Derfor må vi med al flid og årvågenhed vogte os for
synder; for de bliver aldrig afskaffede, medmindre straf-

151

fen ved en stor, alvorlig bodfærdighed og Guds barmhjertighed ophæves og afskaffes; ellers hedder det: Gammel skyld ruster ikke. Og når der er stor nød og fare for
hånden, plejer vi at bede: O Gud, hævn ikke gammel
brøde! Herre, tænk ikke på vor misgerning! Sådan syndede Simeon og Levi frit hen og uden al frygt, og denne
deres synd holdes også en tidlang hemmelig; men den sover lige uden for døren, for at den engang efter straffen
atter kan vækkes. Da indfinder den sig straks og bider så
hårdt, at synderen begynder at skrige: Ak ve mig arme
mand! Jeg har desværre vel fortjent straffen ved denne
eller hin synd! O ve, hvad har jeg dog fortjent! Derfor siger jeg atter, at synden er en forfærdelig, bedrøvelig og
elendig ting, på hvilken der visselig altid følger guddommelig hævn, især hvis vi ikke dømmer os selv, ligesom
også på den anden side gode gerninger heller aldrig bliver uden sin løn.
Sådan var vistnok Rubens blodskam dengang endnu
skjult, den sov, og nu ønsker han atter at blive forligt og
forsonet med faderen; men det er endnu ikke tid dertil.
Derfor opnåede han heller intet. Før, da han vel havde
kunnet afholde sig fra den gruelige synd, gjorde han det
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ikke; nu, da han vil indsmigre sig hos sin fader, vil han
ikke lade ham komme til dermed. Men for Gud var det
alligevel en god gerning, at han beflittede sig for at redde
sin broder, og sådan slipper for brøde, ligesom også Juda;
men de onde forbrydere Simeon og Levi var de rette hovedmænd og anførere for denne store misgerning; derfor
måtte også Simeon bøde allertungest. For han kastes sidenhen i fængsel, fordi han havde været den fornemste
ophavsmand til denne synd. Og det er min tro, at Kristus
ikke blev dræbt af nogen anden end af disse to stammer,
nemlig af de øverste og skriftkloge. Ypperstepræsterne
var af Levi stamme, de skriftkloge af Simeons. Derfor, ligesom de pinte og plagede sin broder Josef, sådan korsfæstede atter deres efterkommere Kristus; disse to tilligemed alle deres efterkommere var de allerværste.
Hieronymus siger et steds, at ved opregningen af de
tolv stammer udelades Simeon, på grund af forræderen
Judas. Om ypperstepræsterne er det sikkert, at de var af
Levi stamme; men Annas og Kajfas nedstammer fra Simeon og dertil også Judas, deres vejleder, som Peter kalder ham i ApG 1, 16. Sådan frikendes nu Ruben for andel
i brøden, fordi han bad for Josef, at de ikke skulle dræbe
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ham. Tag ikke livet af ham! Sagde han. Sådan er også
Issakar, Zebulon, Gad, Asher uskyldige; men de blev ført
med ind i legen ved sine ældste brødres anseelse og myndighed og indvilgede sådan deri. Sådan fik også på Kristi
tider ypperstepræsterne jødernes folk over på sin side og
til sin mening, så det råbte, man blot skulle korsfæste
ham. Men nu følger den rette hårde kamp, som de holdt
med Josef.
v23-24. Da Josef kom hen til sine brødre, rev de kjortlen af
ham, den lange ærmekjortel. Så tog de ham og kastede ham i
cisternen; den var tom, der var ikke vand i den.

Brødrene følger Rubens råd og kaster Josef i den tomme
grav, hvori der intet vand var, og som kort beskrives af
Moses på dette sted. Men sidenhen, når de kommer til
Egypten, gentager Ruben selv det noget vidtløftigere og
tilføjer en alvorlig daddel over sine brødre, idet han siger: Talte jeg det ikke til jer, da jeg sagde: Synd ikke mod
drengen, og I hørte det ikke? Uden tvivl var Josef en såre
skøn yngling, da han var sytten år gammel, hvilket er
ungdommens rette blomst og livets allerskønneste tid.
Men pludselig, mens han intet ventede, tager hans brødre
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fat på ham og stormede ind på ham: Du forræder, du forbryder, nu skal du dø! Og skønt han faldt dem til fode og
knælede for dem, med foldede hænder ynkelig sukkede
og græd, bønfaldt dem for Guds skyld, dertil også ved
den kærlighed og ærbødighed, som børn er skyldige, at
vise sine forældre, så ser han dog, at hverken hans inderlige bønner eller hans bitre tårer udrette noget hos dem,
som de sidenhen selv bekender, idet de siger indbyrdes til
hinanden i 1 Mos 42, 21: Vi forskyldte sandelig dette på
vor broder, at vi så hans sjæls angst, idet han bad os, og
vi ville ikke høre; derfor kommer denne angst over os;
hans blod udkræves også.
Tænk dog, hvilket ynkeligt syn det måtte være, da
drengen opløftede sine hænder og øjne til himlen og bad
sine brødre med bitre tårer og hjertelige sukke, da han så,
at de omringede ham og straks ville dræbe ham. For hvad
er dog ikke det for en stor jammer, at slås ihjel og dræbes, ikke af fremmedes eller fjenders, men af sine egne
brødres hænder! Men disse brødre er hårdere end sten eller diamant; de lader sig ikke røre, hverken ved drengens
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angst eller ved hans suk og skrig, uagtet man véd, at erklærede fjender ofte har ladet sig røre og formilde derved.
Derfor kan man ikke gøre disse to brødres grusomhed
stor nok, som sådan larmede og rasede mod sit eget kød
og blod. Vistnok var også vor herre Kristi lidelse og kors
ynkeligt og sørgeligt nok, skønt vi véd, at denne lidelse
overgik og pålagdes ham efter hans himmelske faders
gode vilje; men disse brødres grumhed er endnu større.
For de havde dog vel rimeligvis skullet lade sig røre ved
den naturlige ømhed for sin broder. Dog prøvede alligevel Ruben på, atter at opvække denne ømhed og kærlighed, som var ganske udslukket, da han bad for sin broder,
at de ville lade ham leve og ikke dræbe ham; men han
kunne derved ikke udrette noget hos dem. For skønt de
ikke så hastig dræber drengen, som de havde besluttet
hos sig selv, så kastede de ham dog i graven, hvilket er
langt sørgeligere og grusommere. For de mener på denne
måde at dræbe ham her i ørkenen ved sult og tørst. Hvor
langt bedre havde det ikke været for ham at dræbes med
én gang, end at kastes i så langvarig pine og plage? Hvis
ikke deres forehavende og anslag var blevet forhindret af
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Gud. For vi ser ellers, at de, som pines hårdt, endog begærer at dræbes straks, for at de jo før jo hellere må
slippe den pine, som de lider.
Sådan forøvede Satan den højeste grusomhed i disse
brødre, som i fremtiden endnu skulle blive ypperstepræster. For Josef var et billede på Kristus, og på dette sted
hentydes der til nedfarten til Helvede eller, som Zakarias
siger i 9, 11, at han For dit pagtsblods skyld slipper jeg
dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand.
Først trak de af ham den brogede eller uvævede kjortel, ikke af begærlighed efter dette bytte, men for derved
at narre og spotte sin fader, den gamle, fromme, kummerfulde mand. For denne kjortel, som forhen var et tegn på
faderens kærlighed til Josef, må nu også blive et hårdt og
ondt tegn til sorg og pine for den stakkels fader, der
havde stor kærlighed for kjortlen og med særlig flid
havde prydet sin søn Josef dermed; i den samme skulle
han nu også dræbes. For sådan siger han sidenhen: Det er
min søns kjortel, et ondt dyr har spist ham.
Da de nu havde trukket kjortlen af ham, kastede de
ham i graven, lader ham ligge der og tænker: Nu er han
afvejen. For det var deres hensigt, at han i graven skulle
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dø af sult og tørst, dertil også af stank og urenhed. Og det
var sandelig ved Guds forsyn, at der ikke var vand i graven, så han ikke straks druknede deri; ellers var han omkommet i samme øjeblik. Men af den grund går de ind på
Rubens råd, at de vil pine ham flere dage og vel mætte
sin ondskab og sit had.
På denne måde regerer Djævelen i den hellige patriark Jakobs hus blandt Guds børn, som Job siger. Men
imidlertid var Benjamin et lille barn og lå i vuggen. For i
løbet af to år skete alle disse ting: Dinas krænkelse, Rakels og Deboras død, Rubens blodskam og Josefs salg.
Sådan kom bestandig den ene ulykke efter den anden.
Ruben kan vel undskyldes, som ovenfor blev sagt, dertil
også de andre, såsom Naftali, Issakar osv.; jeg tror, disse
var uskyldige. Men Annas, Kajfas, Judas, de er de rette
ophavsmænd og mestre for denne synd, hvilke også selv
jublede derover og takkede sin herre, Satan, for, at deres
planer havde sådan lykkelig fremgang; de er glade og
fornøjede over denne sin onde sag, og tænker imidlertid
slet ikke på sin gamle fader eller på Josef, sin broder, der
imidlertid ynkelig sukkede og græd, ja plagedes i døden
og Helvede, uden nogen trøst og noget håb om befrielse.
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For der var ingen, som trøstede den bedrøvede dreng og
formanede ham til at forlade sig på Guds godhed, hjælp
og bistand, som visselig ville være hans beskytter og
beskærmer i den allerhøjeste angst og nød; men han
måtte forblive i ensomhedens og Helvedes alleryderste
elendighed. Men hans kjortel tog de med sig, for at denne
endnu skulle blive den fromme faders gift og dødelige
ulykke, som forhen så ofte og så liflig havde glædet ham.
Men derom siges her intet i teksten, om de sønderskar eller sønderrev kjortlen eller ikke, før de dyppede
den i blodet. Sønderrev de den ikke, så handlede de sandelig såre tåbelig, og det gik da dem, som det plejer at gå,
og som man siger i ordsproget, at dårskaben altid hænger
ved synden og det ugudelige væsen. Hilarius siger:
Kunne ugudeligheden råde sig selv så klogt, som den er
dristig, da var det vanskeligt at tage sig af sandheden og
beskytte den. Derfor siger man også i ordsproget: Den
der vil lyve, må have en god hukommelse og forstand.
Lod de nu den kjortel, som de ville dyppe i blodet, forblive hel, var det en stor dårskab, hvormed de forrådte sig
selv. For faderen havde da kunnet slutte sådan: Se, de siger, at et vildt dyr har spist Josef; men hvordan går det da
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til, at det ikke også har sønderrevet hans kjortel? Eller,
hvis de sønderrev kjortlen, så havde det kunnet falde ham
ind, at man dog med rette skulle have undersøgt, om dyret ikke havde levned noget af hans ben eller kød.
Sådan, siger jeg, må det ugudelige væsen og løgnen
stedse forråde sig selv, og havde Jakob været fornøjet og
rolig i sit sind, havde dette også uden tvivl faldt ham ind.
Men den gode mand var så forskrækket og ligesom fra
sig selv, som om han skulle dø; ligesom folk ved en pludselig glæde eller sorg heller ikke er ved sig selv, idet alle
deres sanser og deres forstand står stille, og de bliver så
forskrækkede og betaget, at de hverken kan se eller
tænke. Sådan gik det også Jakob, da først tidenden om
hans søns død kom for ham; da blev han så aldeles overvældet med veklager og stor sorg, som om han ganske
blev opslugt: O herre Gud! Er han død! For ellers havde
han, da man bragte ham kjortlen, kunnet spørge, om der
da slet ikke var blevet noget tilbage af Josefs lig, og
hvordan det dog gik til, at hans kjortel var forblevet hel,
da jo dog de vilde dyr plejer at sønderrive både klæderne
og legemet. Ja, han ville vel også have bedt dem følge
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ham til stedet, for at man dog kunne lede efter mærker efter denne gruelige død. Men når hjertet er forfærdet, betænker det ikke dette, kan heller ikke give agt derpå.
Sådan er dette et mærkeligt eksempel på dårskab hos
løgnerne, idet de aldrig er enige med sig selv, og derfor
let kan gribes og straffes af dem, som omhyggelig lægger
mærke til deres udsagn. Disse brødre mener, at de her har
udfundet et såre kløgtigt og fint råd; men når du ret betænker det, er det meget dumt og udsætter dem for at opdages. Det ville have kostet dem deres liv, hvis ikke den
gode gamle fader havde været så lettroende.
v25. Så satte de sig ned og spiste. Da de så op, fik de øje på en
ismaelitisk karavane, der kom fra Gilead; kamelerne var læsset
med tragakant-gummi, storax-balsam og ladanum-harpiks,
som de skulle ned til Egypten med.

De satte sig ned for at holde måltid, som om det alt sammen var ret gjort. Deres samvittighed er ganske tryg; synden sover og er endnu skjult; men Gud ordnede og beskikkede det alt sammen underlig. Den stakkels ulykkelige fader sidder hjemme, véd ikke, hvordan det står til
med sin søn; heller ikke kan Josef se, hvad udgang eller
ende der skal blive på hans ulykke. Men Gud ser alt, og

161

leger kun på det allervenligste både med faderen og sønnen; for det er egentlig en leg, fuld af guddommelig
barmhjertighed og godhed; for os derimod er det en såre
tung og sørgelig leg, uagtet den skaffer os en evig og
over al måde rig herlighed, 2 Kor 4, 17.
Mens de nu sad der, lader Gud selv en anledning indtræffe til at frelse Josef op af graven og ligesom kalde
ham frem igen fra Helvede og døden. Dog bliver den
elendighed liggende på ham, at han fremdeles er fanget
og verdslig eller borgerlig død, al den stund han er adskilt og bortrevet fra sin kære fader, ligesom også faderen
selv næsten tager sin død af denne ulykke, at han må miste sin søn, som han elskede så højt. For havde han blot
beholdt denne søn frisk og sund, havde han så meget lettere kunnet tåle tab af sine andre sønner og på alt, hvad
han ejede og havde. For han var jo den førstefødte, på
hvem alt faderes håb og al hans velfærd beroede, som
man håbede skulle få mange arvinger og efterkommere,
hvoraf både kirken og det borgerlige samfund såre skulle
tiltage og vokse. Sådan blev hele Josefs slægt besværet
og overvældet med ynkelig veklage og stor sorg, der var
hårdere og bittere end døden selv.
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Fremdeles: De ismaelitter, som nu købte Josef, var
Josefs og hans brødres slægtninge; for Ismael og Isak var
brødre; derfor er nu også disse brødre og fætre i tredje og
fjerde led; de er søskendebørn og nærpårørende. Sådan
var også midjanitterne deres slægtninge i samme grad, og
det lader til, at det gamle had mellem disse slægtninge
endnu vedvarede. For de købte Josef straks med stor begærlighed, og var købmænd, som handlede med urter,
balsam og ladanum.
Men hvad nu egentlig disse tre ord på hebraisk betyder, ville vi ikke kunne forstå, hvis vi ikke nogenlunde
kunne skønne det af 2 Mos 30, 23 ff. De drev handel med
krydderier, og landet var på den tid særlig velsignet af
Gud, så det havde megen balsam, myrra og kanel, som
man kan se af 2 Mos 30, hvor den kostelige hellige olie
beskrives, som blev tilberedt af myrra, kanel, kalmus og
kasia. Men hvad forskellen er mellem disse ord og af
hvad art de var, véd jeg ikke.
Ordet nachat har nogle udlagt og tydet om krydderier, andre om andre kostbarheder, nogle også om voks.
Ordet zori, på latin resina, er et fælles ord for alt, som
flyder eller drypper ud af træer, harpiks, som man kan se
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på vore kirsebærtræer. Men dette er dog kun vild harpiks;
røgelse og myrra derimod er den allerkosteligste. Beg,
hvormed man besmører kar, er af alle den groveste. Vort
rav er også en harpiks; for det drypper også ud af et træ
og bliver hårdt. Men hvor mange forskellige slags de
havde, kan vi ikke vide.
Balsam er det bedste af anden harpiks eller gummi,
hvad art det nu end er. Skriften forstår sådan balsam, som
ikke er flydt ud af træet ved et indsnit eller en åbning.
Lægerne og historieskriverne skelner også derimellem og
siger om denne slags balsam, at den på grund af træets
overordentlige frugtbarhed skal flyde ud af sig selv.
Den såkaldte opobalsamum eller balsamsaft, som flyder ud af sig selv og uden at træet åbnes, er den allerkosteligste og ædleste balsam. Sådan nævnes i Højs 5, 18.
Den flydende myrra, det er den, som først drypper ud,
som ikke trykkes ud, men af sig selv flyder ud gennem
træets bark, uden anvendelse af magt. Det samme ord
står også i Jer 8, 22: Mon der ikke er balsam i Gilead?
Eller er der ikke læge? Hvorfor tager mit folks datters
lægedom ikke til? Andre har forstået det om dråber af røgelse eller balsam. Men profeten mener her de krydderier
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eller lægemidler, som kom af træerne, hvorved Jerusalem
havde kunnet helbredes, ligesom der står i kap. 51, 8,
hvor han spotter babylonierne og siger: Tager balsam til
dens smerte, om den måske kan læges.
Ordet Lot har også mere end én betydning. Undertiden udlægger man det om en strengeleg, i hvilken betydning det ofte bruges i salmerne. Undertiden forklares det
også om en kastanje eller egenød. Det være nu som det
vil; vi forklarer det om en ædel saft, som flyder ud af træerne, og lader os nøje med det almindelige kendskab til
disse ting, nemlig at disse folk var krydderihandlere, som
bragte til Egypten kostelige salver og andre vellugtende
ting, som man brugte til lægemidler, ligesom bernstenen
hos os, der har stor kraft ved kvindernes fødsel og imod
sten eller slag. Har nu en sådan saft hos os, som dog er
langt grovere, så stor kraft, hvor meget mere måtte da
krydderier og saft fra disse lande være mennesker tjenlige og gavnlige for deres helbred. Og sidenhen befalede
Jakob sine sønner, at de skulle tage noget med af landets
frugter og bringe til herren over Egyptens land, 1 Mos
43, 11, hvilke frugter enten slet ikke voksede i Egypten
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eller i al fald i ringe mængde og derfor var i så meget højere pris der. Sådan ofrede også de tre vise Jesusbarnet
guld, røgelse og myrra, Matt 2, 11. Vi hertillands har intet sådant, eller hvad vi har deraf, er alt forfalsket og ødelagt.
Nu følger fremdeles i teksten Judas frikendelse, der
benyttede den lejlighed eller det middel, som forefaldt,
og virkelig reddede sin broder fra døden.
v26-27. Da sagde Juda til sine brødre: »Hvilken fordel har vi
af at slå vores bror ihjel og skjule drabet? Kom, lad os sælge
ham til ismaelitterne. Vi vil ikke lægge hånd på ham; han er jo
vores kødelige bror.« Det gik brødrene med til.

Juda formildede nogenlunde sine brødres grumme vrede.
Måske angrede det ham, at også han forhen havde indvilget i Josefs død; dog er det en dårlig fromhed, som han
kommer frem med. Han bekender ligefrem, at Josef er
deres broder og deres kød og blod. Dog overtalte han
dem herved til at behandle ham noget lempeligere. Han
er, siger han, vor broder, vort kød, og den søn, som vor
fader særlig elsker. Dette er sandelig såre stærke og vægtige grunde, så der end ikke i alverden kunne findes stærkere hos fornuftige folk, som endnu have almindelig
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sund forstand. For de indeholder i sig al den naturlige
ømhed eller kærlighed, som er den menneskelige natur
indplantet.
Derfor skulle disse brødre ved denne tale rimelig
have ladet sig bevæge og formilde, så de afstod fra sit
onde foretagende. Men det bevægede dem mere, at han
sagde: Lad os sælge ham til ismaelitterne, at vor hånd
ikke skal være på ham osv. Han kunne ikke ganske berolige dem eller overtale dem til at blive anderledes til
sinds og afstå fra sit forehavende. For så vidt gav de vistnok efter, at de ville forandre noget deri; dog kun så meget, at den legemlige død ombyttedes med den borgerlige. For de holder endnu fast ved dette forehavende, at
han, den fribårne, skal bortføres, gøres til en træl og sælges, og sådan slæbes bort fra sine forældre. Nu ville en
mange gange hellere lide den legemlige død end denne
borgerlige, eftersom det endnu er usikkert, hvad for
ulykke der kunne møde ham i denne borgerlige død og
trællestand; det er jo et bestandigvarende kors, en jammer og trællestand uden ende, at man skal rives bort fra
sine kære forældre, brødre og hele sin slægt. Jeg ville
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langt hellere straffes på livet end sådan leve i evig trællestand og elendighed.
I denne angst og nød er nu de hellige patriarker Jakob
og hans søn Josef kastet; et sådant tungt kors pålægges
dem ved disse brødres hemmelige rænker og træskhed.
Det er skændige tømmermænd, som tømrer sin egen fader og broder dette tunge kors. Dette må ingen lide, uden
sådanne fromme, hellige forældre.
Gud tier endnu bestandig stille dertil, som om han
ikke så det, ja som om han endog ville hjælpe dem, som
har fattet denne plan; og dog ser han, at de har så ondt i
sinde. Men hvorfor tillader han det? Hvorfor slår han
dem ikke med lyn og torden og træder dette ugudelige forehavende under fode tilligemed dem, som har anstiftet
det? Eller hvorfor lader han ikke mordere, voldsmænd og
horkarle pines og straffes sådan og forskåner sådanne
hellige folk derfor? Svar: Gud vil, at vi skal betragte og
lære, hvor stor den kærlighed er, som forældre nærer til
sine børn, for at vi deraf også kan slutte og lære at forstå,
hvor stor Guds kærlighed er, hvormed han har elsket os
sådan, at han endog har villet lade sin enbårne, kære søn
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lide og korsfæstes for os. For Josef er et billede på Guds
søn.
Men her må man alligevel endnu ikke tie stille om
det hykleri, som endnu findes hos Juda. For han kommer
vel frem med en gudelig grund, men den er dog dårlig, ja
hyklerisk og djævelsk. At vor hånd skal ikke være på
ham, siger han. Denne hykleriske, farisæiske teologi har
varet og hersket fra verdens begyndelse af. For sådan
ville Kain heller ikke anses for den, der havde dræbt sin
broder Abel, når han siger i 1 Mos 4, 9: Mon jeg skal
være min broders vogter? Ej, hvem ville vel bære sig sådan ad mod sin broder? Sådan siger også Saul om David
i 1 Sam 18, 17: Min hånd skal ikke være på ham, men filistrenes hånd skal være på ham. Sådan står der også i
Kristi lidelseshistorie i Joh 18, 28, at jøderne ikke ville gå
ind i domhuset, så de ikke skulle besmittes; eller for at de
ikke skulle anses for mennesker, der ville dræbe et menneske mod ret og rimelighed.
Sådan var disse talmudiske og farisæiske meninger
fra begyndelsen af i dette hellige hus og Jakobs menighed. For de var sådanne teologer, som mente, at den ikke
var nogen morder, som med hånden afholdt sig fra mord.
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Og dog havde disse brødre med egne hænder kastet Josef
i graven; hvorfor tillyver de sig da endnu sådan trøst og
sådant stort skin af hellighed? Fordi de ikke lagde hånd
på sin broder, men kun dræbte ham. Ej, hvilken skøn, retfærdighed er dog ikke det, at du dræber en, ikke med
hånden, men dog ved din vilje og dit ønske, med råd,
hjælp og samtykke! Lad os sælge ham, siger de, så er vi
uskyldige. O Juda, du er endnu ikke ren. Det er talt på
godt talmudisk eller jødisk vis.
Men sådan plejer det at gå til i verden. Også i den
hellige kirke og menighed må der endnu være hyklere.
Det er derfor intet under, at der endnu nu til dags er så
mange, og dog revsede Kristus, vor herre, som man kan
se af evangelierne, ingen slags folk hårdere end netop
hyklerne; ve jer, I øjenskalke! siger han i Matt 23, 13 ff.
Men med de arme syndere spiste og drak han, talte og
omgikkes venlig med dem, gjorde undere for dem; men
med hyklerne vil han intet have at bestille. Se, siger David i Sl 51, 8, du har lyst til sandhed; hader hykleri. Kristus selv blev også sidenhen dræbt af hyklere.
Ja, sådan en skøn bod gøre disse hellige fædre: de
forandrer det legemlige mord til et borgerligt, trække et
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mosaisk dække for øjnene med dette skønne påskud, at
de dog ikke har lagt sine hænder på ham, uagtet de synder langt sværere deri og også forøgede Josefs trængsel
og jammer derved. Sådan skal det gå de ugudelige, når de
vil besmykke sig, at de gør det syv gange værre. For efter
sin mening er de de eneste vise. Gud forstår ikke deres
hykleri, kan ikke se så skarpt; deres fader Jakob ser det
heller ikke, vil heller ikke nogensinde erfare det. Sådan
kunne de smigre sig selv; og jo mere de prøver at besmykke sig og tilhylle sin gruelige synd, desto mere
åbenbarer de sin egen grumhed.
Men Moses siger ikke, hvordan Josef opførte sig derved, og hvad han sagde under denne store fare; han taler
om ham som om en stum eller en træstok eller sten, der
intet sagde, ikke bad, ikke skreg; der slet intet gjorde for
at stille sine brødre tilfreds og forsone dem; men alt dette
har Moses villet overlade læseren selv at udfinde, fordi
ord dog alligevel ikke havde kunnet udtrykke eller beskrive alt tilstrækkelig. Men hvor ynkelig Josef har gebærdet sig, hvor jammerlig han har grædt, hvor bittert
han har klaget, med hvilke sukke og skrig han har bedt
for sig, kan enhver for sig selv betænke og overveje. For
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han var af naturen meget blød og havde en særlig ømhed
og kærlighed til sin fader, fra hvem han så pludselig og
uventet må rives bort; dertil berøves han den dragt, som
hans fader havde givet ham; kastes i graven; trækkes atter op og sælges og fjernes langt fra sine kære forældres
øjne og arme, så han slet intet håb mere havde om, nogensinde atter at komme til dem. Hvor har han da ikke
grædt og sukket: Ak min kære fader! Hvordan går det
mig nu! O hvor vil du skrige og klage!
Disse dele af Josefs historie er såre sørgelige og
burde rimelig have været fortalt. Men Moses forbigår det
og viser dermed, at også Gud selv tav stille dertil. Men
sidenhen fortælles det af Josefs brødre selv med stor
smerte, idet de siger i 1 Mos 42, 21-22: Vi så hans sjæls
angst, idet han bad os, og vi ville ikke høre; derfor kommer denne angst over os; hans blod udkræves også. Han
klagede sig vel ynkelig; han lo ikke eller tav stille dertil.
Dette var sandelig et sørgeligt skuespil, uden nogen
hjælp og håb om redning. Jakob, faderen, er ikke til
stede, véd intet om de ting, som sker, uagtet dog hele den
jammer til slut skulle komme over ham. Sådan bliver
ulykken stedse større, og Josef måtte dø på mange måder.
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Se, sagde han vel, jeg slæbes bort og må forlade Hebron,
dertil min stakkels elendige fader, som nu også må miste
mig! For Josef forudså allerede dengang, hvordan hans
fader ville sørge over ham og hvor kummerfuld han ville
blive. Sådan overvælder altså Gud de hellige og troende
og dem, som han elsker allermest, med stor jammer og
trængsel. Og dette skal man anvende på Kristus, så vi
kommer i hu, hvad det er, at Gud har hengivet sin søn for
os, så han blev kastet i graven, hvor der ikke er vand i,
Zak 9, 11. Profeterne har ikke uden grund prist disse ting
så højt og undret sig over, at sønnen sådan blev overgivet
i egypternes hænder.
Dernæst må man på dette sted også behandle et
spørgsmål, som angår det sproglige, nemlig om ismaelitterne er de samme, som også kaldes midjanitter. Dette
spørgsmål afhandles uden nødvendighed her af Augustin
og andre. Jeg ville vistnok hellere, at man kom frem med
andre spørgsmål, som er noget nyttigere og vigtigere,
nemlig om Guds vilje og hans underfulde gerninger, om
de kære fædres kors og tro og om, hvad dog Gud mener
med, at han stedse øver de hellige og troende sådan med
så stor jammer, nemlig os til trøst og for derved også at
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afbilde Kristi lidelser. Dog vil også vi betragte det. Lyra
siger, efter jødernes mening, at Josef blev solgt tre gange.
Først solgte hans brødre ham til ismaelitterne, dernæst ismaelitterne til midjanitterne, og disse igen til Potifar i
Egypten. Og jeg synes ganske godt om, at den djævelske
ondskab på denne måde gøres stor, til foragt for hyklerne
og for derved at gøre disse brødres misundelse afskyelig.
Men jeg tror dog, at han kun blev solgt to gange, som
man let kan forstå af historien, der vidner, at Potifar
købte Josef af ismaelitterne; dog vil jeg dermed ikke forkaste den anden mening, at han skulle være blevet solgt
tre gange. For om midjanitterne siges der også, at de
solgte ham til Potifar. Men spørgsmålet om Ketura og
Hagar, om dette er den samme, er forklaret ovenfor.
Moses har blandet det sammen, så han snart kalder
dem midjanitter, snart igen ismaelitter. Jeg tænker, at
dette var ét selskab, som dog blev kaldte med to navne,
sådan som det plejer at gå til i handel. Dertil bevæger
mig især denne årsag, at Moses før sagde, at de ikke så
ismaelitter, men en hob ismaelitter. For det hebraiske ord
(ochim) betyder egentlig sådanne, som rejser omkring
gennem landet, eller meget mere et følge vandringsmænd
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eller bekendte, som der i Luk 2, 44 siges om Kristus: De
ledte efter ham blandt slægtninge og bekendte. Det hænder ofte, at folk af forskellige stænder og folkeslag kommer sammen og rejser sammen gennem landene. Et sådant rejsefølge var også dette af ismaelitter og midjanitter, som rejste i handelsanliggender sammen, købte og
solgte, som det plejer at ske hos mange folk, som bor
langt fra hinanden. Enten nu disse eller andre solgte Josef, derpå ligger ringe vægt; det véd man og det er tydeligt, at han blev solgt.
Dette grammatiske spørgsmål har ikke så meget at
betyde som det, der atter skal afhandles på dette sted,
nemlig hvordan dog ismaelitterne eller midjanitterne
kunne købe Josef af hans brødre? Mon de vel i forvejen
spurgte Simeon, det er Judas den forræder, og Levi, det
er Kajfas og Annas, hvem denne dreng var, som de ville
sælge, eller hvordan han var kommet i deres hænder, om
han var stjålet eller bortført fra nogen? For der er ingen
tvivl om, at de efter købmænds almindelige skik spurgte
ikke alene om prisen, men også om varernes beskaffenhed og mængde. Er det sådan, da har uden tvivl Judas,
Annas og Kajfas faret til med hårde og heftige anklager
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mod Josef, sin broder. Og hvis købmændene spurgte: Er
denne jeres broder, hvorfor vil I da sælge ham? Så svarede de vel sådan: Var denne ikke en forbryder, havde vi
ikke overgivet ham til jer. De påduttede ham vel alle
slags synder og misgerninger, ligesom jøderne også
gjorde mod den herre Kristus for Kajfas. På samme måde
skreg vel også disse, at denne Josef var en ond, fortvivlet
forbryder, der stedse satte sig op imod sine brødre, var
ulydig mod sine forældre, forvirrede og forværrede alt
hjemme, efterstræbte de fromme og tragtede faderen efter
herredømmet og sine brødre efter deres arveret; når han
havde fået underkuet dem, ville han alene have magten.
Når ismaelitterne eller midjanitterne hørte dette, og gik
ind på denne uretfærdige og falske anklage, så indvilgede
de vist også i Josefs blod.
Men brødrene har uden tvivl højlig glædet sig over
disse købere, såsom de var åbenbare fjender af Jakobs
hus og menighed. For foruden dem var i nabolaget
kana’anæerne og amoritterne; til dem havde de vel også
kunnet sælge Josef; men de ville heller anbringe ham hos
dem, som først førte ham så langt bort, at han kom langt
nok bort fra sine forældres øjne og derefter omgikkes
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uvenligere og hårdere med ham end de nærmeste naboer
ville gøre. På denne måde ville jeg gerne gøre Satans gerninger og disse brødres uhørte ondskab stor nok. Solgte
vi ham til naboerne, tænkte de vel, så er vistnok også
disse fjendtlige mod vor slægt og ville være ligeså begærlige efter at købe ham; men der er dog denne fare derhos, at vor fader snart kunne erfare det og da atter få ham
tilbage. Derfor er dette en såre skøn anledning til at sælge
dette urolige, oprørske menneske langt bort til fjerne
lande, så han ikke mere skal gøre alarm og tragte efter
magten i faders hus.
Dette er Pilatus’ og Kajfas’ sammensværgelse mod
Josef, og fejler jeg ikke, så har Helligånden ved David af
dette sted digtet Salme 2, hvor han i v. 2 siger: Jordens
konger fremstiller sig og fyrsterne rådslår sammen imod
Herren og imod hans salvede. Jøder og hedninger plejede
råd med hinanden, midjanitter og ismaelitter, Herodes,
Pilatus, Kajfas, Annas, som forhen var hinandens bitterste fjender. For vi hørte ovenfor (1 Mos 21, 14.), hvordan
Ismael stødtes ud af Abrahams hus, og at også midjanitterne tilligemed Keturas andre børn blev affærdigede
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med gaver og ikke fik del i fædrenearven, hvoraf der opstod et bestandigt had mellem disse folkestammer, uagtet
de alle var af samme herkomst.
Sådan var hedningerne og alle folkeslag stedse optændt af had og forbitrelse mod Abrahams herlige, hellige hus og slægt, som dog bestandig beholdt de guddommelige forjættelser, som man kan se af den ynkelige
klage og brændende bøn i Sl 83, 6-9: I enighed lægger de
planer, de slutter pagt imod dig, beduiner fra Edom og
Moab,
ismaelitter og hagritter, Gebal, Ammon og Amalek, Filistæa tillige med Tyrus' indbyggere. Selv Assur har sluttet
sig til dem som støtte for Lots efterkommere. Her forenede også Josefs brødre sig på samme måde og sluttede
pagt med sine og sin faders fjender, og jublede endnu
dertil højt over denne pagt.
Men hvis der ikke faldt sådanne ord iblandt dem og
de ikke sluttede nogen pagt med hinanden, så kunne ismaelitterne og midjanitterne nogenlunde undskyldes.
Men det er min tro, at de indvilgede deri og forbandt sig
mod ham med Josefs brødre. For ellers ville de har revset
brødrene for denne gruelige gerning og vendt sig fra dem
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med mishag og afsky. Sådan blev da Josef solgt til sine
egne slægtninge og søskendebørn, mod hvem han uden
tvivl også foldede sine hænder og påkaldte dem med tårer om nåde og redning, bad og tiggede dem om at skåne
ham og føre ham tilbage til hans fader, da de jo dog var
hans nære slægtninge. Ak kære, jeg er jo jeres slægtning;
hjælp til at frelse mig! Jeg er deres broder, som har solgt
mig til jer! Men han finder ikke dem mildere end sine
brødre. Sådan forbinder ismaelitterne og midjanitterne
sig med Israel og dræber Guds søn, som det er beskrevet
i Sl 2.
Moses har på dette sted vistnok ikke talt om Josefs
ynkelige skrig og gråd; men der er ingen tvivl om, at han
skreg ynkelig og bad ydmygelig og indtrængende om
redning og søgte at formilde sine brødres vrede og had
mod sig. Ak nej, sagde han vel, ak forhindr dog mine
brødre derfra! Da skulle sandelig disse ismaelitter og
midjanitter have modstået hans brødre og holdt dem tilbage fra at rase så grumt mod denne fromme yngling,
skulle ikke have købt sådan ilde erhvervet vare eller dog i
al fald have bragt drengen tilbage til hans fader. De
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havde rimelig skullet sige: Kære, hvad gør I dog nu? Simeon og Levi, hvorfor vil I dog rase sådan mod jeres
eget kød og blod? Dette er jo en urimelig gerning, er mod
al menneskelig ømhed og kærlighed. Dette havde passet
sig vel for ismaelitterne.
Men sådan kan verden ikke bære sig ad. For den er
ikke værdig til at gøre noget godt, men kun til at gøre sig
selv og andre skade eller til, når den ser andre gøre ondt,
da at se gennem fingre dermed og hjælpe til med sådanne
synder og fortsætte dem, for sådan fuldkomment at tjene
sin herre og denne verdens Gud. Sådan ville nu, siger jeg,
hverken brødrene eller slægtningene, ismaelitterne og
midjanitterne, høre på Josef, da han sådan ynkelig hylede, bad og græd. Ja, Gud selv hører ham heller ikke.
Dette eksempel tjener, som ofte sagt, til vor trøst, så
vi også skal styrke os dermed i vor nød og trængsel og
ikke straks lade modet falde, når der indtræffer skade eller fare. For vi kan ikke vente nogen værre ulykke fra
muslimerne eller andre fjender, de være hvem de vil; de,
som nu til dags lider overfald af muslimerne, erfarer eller
fornemmer dog derved intet, som kunne lignes med disse
kære fædres jammer og trængsel, og vor lidelse er endnu
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langt ringere end disse stakkels folks, som daglig må
vente overfald af muslimerne. For af alle ulykker er dog
denne en af de tungeste, når børnene slæbes bort fra sine
kære forældre eller forældrene fra sine kære børn. Det er
døden selv, langt hårdere end de allergrueligste plager,
som de kære martyrer har lidt, som kun har varet én time
eller i det højeste to. Men Gud har villet, at hans hellige
og hans kirke skulle lide sådan forfærdelig trængsel, for
at deres hjerter derved skulle opvækkes til at betænke,
hvor stor en ting det var, at Guds søn selv også blev slæbt
bort (så at sige) en tidlang for vor skyld, sendt ud i elendighed og kastet i Helvede, for sådan at befri os fra den
tunge synds og den evige fordømmelses elendighed.
Derfor er det ikke uden grund, at Moses her nævner
midjanitterne og ismaelitterne sådan med navn. For han
kalder dem ikke blot købmænd eller amoritter osv.; han
forbigår de nærmeste naboers navne, men nævner med
flid de beslægtede stammer, for derved at vise, at de alle
gik ind på sin slægtnings undergang, og for at enhver af
dette eksempel kan lære, hvor stor verdens ondskab er.
For sådan gjorde sidenhen også jøderne, skønt de også
var vor herre Jesu Kristi slægtninge, rasede gruelig mod
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ham og lod sig ikke bevæge ved nogen bøn eller medynk.
Og de var ikke ismaelitter, men israelitter, så det skulle
opfyldes, som siges i Mika 7, 6 og Matt 10, 36: Et menneskes fjender skal være hans husfolk. For mens Pilatus
og hedningerne forbarmede sig over den herre Jesus og
havde medlidenhed med ham, anså ham for uskyldig, ser
vi, at hans slægtninge, jøderne, er grummere end slanger
og de grummeste vilde dyr.
Dette er nu det rette billede af den kristne kirke til
alle tider, som Gud sådan har afbildet i sin søn Kristus og
sine hellige. Vil I være kristne, så må I finde jer deri. Lad
os derfor lære at adlyde Gud i sådan trængsel og modgang og vende vore øjne mod himlen. For Gud har jo
ikke lyst til vor ødelæggelse, elendighed og anden
ulykke; men det er en stærk og bestandig trøst, som står i
Sl 36, 6: Herre, din miskundhed er i himlene; din sandhed når indtil de øverste skyer osv., og v. 9: De skal blive
drukne af dit huses fedme, og du skal give dem at drikke
af dine vellysters bæk. Og Sl 37, 18: Herren kender de
fuldkomnes dage, og deres arv skal blive evindelig.
Dette var også denne gang vor herre Guds mening
med Josef og Jakob. Min kære Jakob, min kære Josef, jeg
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ser vel, hvad for ulykke I har på jer og trykkes af. Jeg
slumrer ikke; dog vil jeg ikke nu borttage denne ulykke
og trøste jer. For forløsningens tid er endnu ikke kommet, først må I erfare og lære, hvad Djævelen og verden
er, hvad børn, hvad brødre, ja endog hvad døden er, så
min nåde skal, være jer så meget desto sødere og velbehageligere, og for at I skal se, at jeg dog alligevel altid
har sørget for jer, selv i nøden og midt i døden. For der
skal end ikke falde et hår af jeres hoved uden mit vidende
og min vilje, når I kun ikke fortvivler, men lærer at have
tålmodighed og bærer korset. Jeg vil visselig trolig holde,
hvad jeg har forjættet jer. Jeg har forjættet at velsigne jer;
det vil jeg også holde, vil ikke lyve for jer. Jeres kød vil
vel knurre og blive utålmodigt derover; men modstår det
og hersk i troen og håbet på frelse.
v28. Nogle midjanitiske handelsmænd kom forbi. De trak Josef
op af cisternen og solgte ham for tyve sekel sølv til ismaelitterne, som tog ham med til Egypten.

Josef sælges for en endnu ringere sum penge end Kristus
og jeg formoder, at denne pris omtrent svarer til tyve daler. For jeg vil ikke gøre alt for nøje undersøgelser om
disse sekel. Uden tvivl har Zakarias af dette sted taget sin
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profeti om Kristus, når han siger i Zak 11, 12: De vejede
så meget, som jeg agtedes værd: Tredive sekel sølv. For
sagen og alle omstændigheder stemmer meget skønt
overens dermed, og der kan heller ingen bedre sammenligning være end den mellem Kristus den korsfæstede og
Josef. For ligesom Esajas i kap. 53, 8 siger om Kristus:
Han er fraskilt fra de levendes land, sådan blev også Josef slæbt bort fra landet og sin faders øjne, som om han
aldrig mere skulle komme tilbage og gense sin fader.
v29-30. Da Ruben vendte tilbage til cisternen og så, at Josef
ikke var der, flængede han sine klæder og gik tilbage og sagde
til sine brødre: »Drengen er der ikke! Hvad skal jeg dog
gøre?«?

Det hebraiske ord jeled betyder en ringe dreng, som der
står i Es 9, 6: Et barn er født os. Men dette er nu en anden formaning af Ruben, der virkelig opfører sig sådan,
som om det var hans alvor, og derfor også med rette må
undskyldes. For han frygtede slet ikke for sine brødres
had eller uvilje, men beskytter drengen Josef af sin højeste evne, og vredes, da han ser, at han er borte. Hvor er
drengen? Siger han; han er ikke der!
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Den tanke faldt ham ind, at han måske kunne være taget bort af andre, idet jo hans brødre havde skånet ham
og ikke villet dræbe ham, enten af Djævelen, eller af
mordere, eller af naboerne, af amoritterne eller
kana’anæerne, som også forhen hemmelig havde efterstræbt Jakobs familie; eller at måske en hyrde havde fundet ham og overgivet ham til sikemitterne eller andre
nærtboende hedninger til at dræbes. Sådan mente han, at
drengen var omkommen, efter at hans brødre havde kastet ham i graven. For Ruben synes at have frygtet for naboernes urimelige vold og had; og dog bekender han, at
han havde villet frelse Josefs liv, fordømmer også sine
brødres onde dåd; ja, han anklager også sig selv, idet han
siger: Hvad skal jeg dog gøre? Og sidenhen gentager han
endnu engang den samme daddel. Dog ikke som om han
på denne måde havde gjort sin blodskam god igen; han
beholder endnu den svære straf, idet han nemlig mistede
førstefødslen og andre store forrettigheder; men siden
han erkender denne synd og vogter sig for at samtykke i
de andres synd og ikke vil gøre sig delagtig deri, tragter
han især efter at vise, at Josef er uskyldig, for sådan at
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frelse hans liv. Men Simeon og Levi foragtede ham ganske på grund af hans blodskams synd; derfor farer de lige
godt frem og fortsætter sit forehavende.
Men den daddel, som Ruben udtaler over sine brødre,
var alligevel retfærdig og rimelig, idet han siger: Hvad
har I gjort? Se, drengen er nu ude af vore hænder og vor
magt, og om vi nu end alle ville gøre ham sund, fri og
løs, kunne vi dog ikke udløse ham med nogen pengesum,
hvor stor den end var. For hvis kana’anæerne måske
skulle have truffet ham, ville de uden tvivl bortføre ham
til fjerne lande og enten ombringe ham eller dog plage
ham med ynkelig og bestandig trældom.
Sådan frikender nu Moses Ruben, men fortæller dog
ikke, hvad hans brødre svarede ham. Dog synes han at
antyde, at Simeon og Levi overtalte ham til at tie stille og
som de andre brødre samtykker i Josefs gruelige mord.
Dette kom alt sammen af den forbandede teologi, som sidenhen jøderne også bestandig holdt på, idet de nemlig
mente, at den, der ikke slog ihjel med hånden, ingen morder var. Med denne grund overtalte de ham til blot at tie
stille, for at ikke han ved sin forbøn blot skulle gøre
spektaklet større, om måske hans ord og rygtet derom
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kom for deres fader; og de truede ham med, at hvis ikke
han sammen med dem holdt denne dåd hemmelig, skulle
han få at føle samme behandling og sine brødres bestandige had. Det havde sandelig ikke været forunderligt, om
de herrer havde såret eller dræbt hinanden indbyrdes.
Herefter tragtede vel uden tvivl Djævelen med al flid;
han ville også have fået det i stand, hvis ikke Gud havde
forhindret det. Derfor tier Ruben nu stille og samtykker
deri, da han så, at de andre ville tie stille og skjule det,
for at han ikke skulle give anledning til desto større sorg
og kummer for faderen og for at hans brødre ikke ovenikøbet skulle komme i indre klammeri derover. Men på
denne måde gjorde han sig nu også delagtig i dette mord,
som de havde begået både på sin fader og sin broder.
Skønt nu dette ikke udtrykkelig skrives af Moses, så
antydes det dog alligevel ikke utydelig i teksten. For han
sønderriver sine klæder og bliver heftig bekymret over
denne sin broders fare og død. Men da han frygter for
endnu værre spektakel eller mord og også for sine brødre,
tier han stille. Hr. Iskariot, Simeon og Levi, Kajfas og
Annas, har vel turdet slå ham på munden og sige: Ti,
hjælp til at skjule det, eller du skal få al landsens ulykke!

187

Pas på, at denne vor gerning forties for vor fader, for at vi
ikke skal anses for at have dræbt vor broder. For hvis han
erfarede det, kunne han måske straks støde os alle ud af
sit hus og sin menighed og sætte os i band; som han da
også sidenhen gør.
Sådan er dette en stor visdom, som vi ser er skænket
dem af Gud, at de sådan fordulgte denne gerning for sin
fader. Alt andet i historien er blot i højeste grad ondt.
Dette råd alene er godt (hvis der kan være noget godt i
denne store synd), nemlig at de får den gamle fader til at
tro, at Josef er blevet sønderrevet af et vildt dyr. Derfor
trådte de frem for faderen og anstillede sig vel også, som
om de selv var bedrøvede over hans kummer og elendighed, og talte om, hvor såre de længtes efter sin døde broder. Men det var alt sammen kun falskhed og hykleri; og
dog er alligevel dette deres hykleri ikke så ondt, som om
de havde åbenbaret sin fader hele sagens sande sammenhæng.
Ruben synes dog at kunne undskyldes, skønt dårlig
nok. Som han da også sidenhen er den eneste, der går i
rette med de andre: Talte jeg det ikke til jer, da jeg
sagde: Synd ikke mod drengen, og I hørte ikke? 1 Mos
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42, 22. Og det synes sandelig, som om han har givet dem
et vist og godt råd. Men hykleriet ligger dog skjult derunder, hvorom jeg forhen talte, idet de nemlig mener, at der
ikke gives noget andet mord end det, som fuldbringes eller begås med hånden. Men havde Ruben ganske villet
være uden al skyld, så skulle han hemmelig have løbet til
sin fader og opfordret ham til flittig at undersøge blandt
sønnerne selv, hvem det var, som havde begået mordet
på Josef. Men han frygtede alt for meget for dem og lod
sig overvinde af deres trusler, så han endelig også samtykker med de herrer, Simeon og Levi, med Judas, den
forræder, og Kajfas. For disse havde magten over de andre, gav dem bud og forbud.
Sådan turde Juda og Ruben og alle de andre ikke
lukke munden op mod denne misgerning, og på denne
måde betyngede og besmittede Ruben lige så vel som de
andre sin sjæl og samvittighed med dette gruelige mord,
både på fader og broder. Imidlertid kunne de skønt besmykke sin sag og bedrage faderen, for at han ikke skulle
erfare noget om denne sag.
Men jeg undres meget på, hvad dog disse brødre kan
have tænkt i sine hjerter i alle disse toogtyve år? For så

189

mange år var der fra Josefs salg til Jakobs rejse til Egypten. Det var sandelig en stor forargelse, og jeg tror fuldt
og fast, at de i hele denne tid slet intet godt kunne gøre,
heller ikke med god samvittighed opsende et eneste suk,
bøn eller påkaldelse til Gud Fader i himlen; det er sikkert. For Josefs blod, deres faders død og hele familiens
veklage lå dem altid på sinde. Men når samvittigheden er
betynget med en sådan tung byrde, kan den ingenlunde
påkalde Gud eller bede.
Jeg for min part ville ikke kunne bede, om jeg vidste
mig skyldig i en ringe krænkelse eller misundelse. Hjertet må være ganske frit for al uvilje, alt had og misundelse mod næsten, så det ikke under nogen ondt men enhver godt og gerne tilgiver. For om vort embede kræver,
at vi må revse folks laster, fordi vi ved denne revselse
gerne vil bringe dem til bod, må man dog ikke tro, at
kærligheden her er ophørt. For sådan revselse sker ikke
af had eller for derved at tilføje nogen skade, men alene i
den hensigt at forbedre folk.
Derfor, siger jeg, når man vil bede og påkalde Gud,
må hjertet være frit for alt had, skønt vi må hade og afsky
menneskers synder og laster. Sådan beder vi også rettelig
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for de ugudelige katolske biskopper. For vi skal jo ikke
være sådan sindede, at vi vil ønske dem ondt, nemlig deres fordærvelse eller fordømmelse; men dog revser vi deres ugudelige væsen og synd, men kun i den hensigt, at
de derved måtte forbedres.
Derfor undres jeg meget på, hvad dog disse brødre
kunne have gjort i disse toogtyve år, hvori de så sin fader
bestandig sidde i sæk og aske, ynkelig græde og klage
over sin kære søns død. Jeg havde ikke så længe kunnet
se på denne store og ynkelige klage; jeg havde ikke kunnet holde mig fra at sige: Ak vi arme, elendige mennesker! Hvad har vi dog gjort! Men nu hører disse knægte
daglig sin fader lære og prædike, anses også for medlemmer af Jakobs kirke og hus, og dog er der ingen af dem,
som kan påkalde Gud for at gøre noget godt; eller, om de
end gjorde noget godt, er det dog idel ugudeligt og forkasteligt væsen. For de stikker endnu dybt i en svær dødssynd, det mord nemlig, som de havde begået på sin fader,
broder og bedstefar. Sådant skændigt væsen kan hykleriet
begynde og drive; ja, hykleriet, siger jeg, kan udrette sådanne skrækkelige ting og endnu forblive i sådan stor
ondskab.
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Var Ruben død i løbet af disse år, havde han måske
erkendt synden, skriftet den for sin fader og bedt om
nåde og tilgivelse. Men den øvrige hob ville have fordulgt synden og ville være død uden videre. For i så lang
tid gjorde alligevel ingen af dem bod; de blev med tiden
stedse mere og mere forhærdede i samvittigheden, idet de
i den følte sin synd. Skønt nu samvittighedsnaget ofte
kom tilbage, idet de ikke kunne ganske udrydde eller undertrykke det, så de ganske skulle have glemt synden, eftersom daglig deres gamle faders veklage og bitre tårer
stod for deres øjne og hjerte, foragtede dog disse sønner,
som var hårdere end sten eller diamant, ganske dette
samvittighedsnag; for de var ganske besat og forhærdet
af djævlenes øverste, al den stund de i så lang tid kunne
tåle, at deres samvittighed stedse anklagede dem for
denne synd.
Men nu er der ingen tvivl om, ligesom også Skriften
viser det på andre steder, at Gud heftig må have været
vred derover og afskyet dem, som havde begyndt og
fuldført sådanne store, gruelige synder, nemlig at dræbe
sin egen fader og broder. Det er derfor hårdt og forfærdeligt at læse og betænke dette om disse, store, fornemme
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mænd, kirkens øverster, Guds forjættelsers børn og arvinger, hvilke de havde hørt i sin faders hus fra ungdommen af blive sig indprentet med stor flid og alvor både af
sin bedstefar Isak og sin fader Jakob; alligevel skal det gå
sådan!
Vi er også fordærvede ved arvesynden, så vi desværre er hel tilbøjelige til at synde sådan. Men her må vi
gøre ét, nemlig at beflitte os på i denne vor fordærvede
naturs store svaghed alligevel at beholde et broderligt og
barnligt hjerte og naturlig ømhed eller kærlighed, for at
vi ikke skal pådrage os selv straf og fordærvelse. For
mens disse brødre beflitter sig på at undertrykke sin
uskyldige broder, fordi de så heftig hadede ham, blev de
just derved sine egne værste fjender og djævle, så de tilføjede sig selv langt større skade, end Josef nogensinde
havde kunnet gøre, om han var blevet deres herre.
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v31-33. Så tog de Josefs kjortel, slagtede en gedebuk og dyppede kjortlen i blodet. De sendte den lange ærmekjortel hjem
til deres far med den besked: »Vi har fundet denne her. Se nøje
efter, om ikke det er din søns kjortel!« Han genkendte den og
udbrød: »Det er min søns kjortel! Et rovdyr har ædt ham! Josef
er blevet sønderrevet!«.

De prøvede endnu et andet listigt bedrageri for desto lettere at skjule sin onde gerning og bedrøve og plage sin
fader desto tungere og hårdere. For de tager Josefs kjortel, og efter at have dyppet den i blodet af en gedebuk,
sender de den til faderen for derved at få ham til at tro, at
Josef er blevet sønderrevet af et vildt dyr.
Men hvor langt er vel Gud borte fra deres øjne? Hvor
trygt og uden al frygt udretter de dog alt dette! Det falder
dem ikke ind at tænke på, hvordan deres gode gamle fader vel blev til mode, da han ganske uventet fik dette sørgelige budskab. De skulle dog have vogtet sig for at
skræmme ham med det pludselige og forfærdelige syn af
den blodige kjortel, da der jo ikke kunne bringes den
stakkels gamle mand noget sørgeligere. Det havde jo dog
været mildere, om de havde fortalt ham, at drengen undervejs var blevet overfaldet og bortført af mordere, eller
at de ikke havde set ham, heller ikke kunne vide, hvordan
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han kunne være omkommet; han kunne måske være faldet i hænderne på de nærtboende fjender eller ismaelitterne eller midjanitterne, til hvem de dog havde solgt
ham. Men intet sådant faldt dem ind; heller ikke skåner
de sin gamle fader, men formerede og forøgede ved at
vise ham dette forfærdelige syn endnu mere hans hjertes
smerte.
Sådan er dette en stor og rent djævelsk ondskab,
hvoraf Satan har sin lyst og glæde, fordi han på denne
måde rigtig kunne udøse al grusomhed og raseri over den
fromme gamle mand. Men de havner derved ganske i
gruelige, forskrækkelige synder og bliver stinkende i dem
mod sin egen samvittighed, uden nogen bod, uden nogen
kærligheds følelse, og levede derefter i alle de toogtyve
år uden sand påkaldelse, uden gudsfrygt og nogen åndelig øvelse, på hvilken de ikke med gudsfrygt kunne beflitte sig uden først at have erkendt sin synd og forsonet
sig med sin fader og broder.
Men hvad gør nu imidlertid vor herre Gud dertil?
Hvor er nu, de store, herlige forjættelser i 1 Mos 15, 1:
Jeg er dit skjold og din meget store løn; kap. 35, 11: Vær
frugtbar og former dig; kap. 31, 3: Jeg vil være med dig?
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Ikke sandt, alt synes her ganske at være modsat disse
store forjættelser? For vor herre Gud synes nu ikke at
kende Jakob og Josef, heller ikke at agte på dem; han synes meget mere at have overgivet dem til Djævelen, al
den stund han tillader, at den hellige fader Jakob så ynkelig pines og plages af sine forbitrede sønners raseri.
Skulle vi nu sige, at Gud her tænkte på sine forjættelser?
Man kan jo ikke sige eller mene noget mindre end dette.
Men David så det og talte allerførst rettelig derom; ellers,
i den tunge anfægtelses rette kamp kunne det ingenlunde
ses. For sådan siger han i Sl 105, 17: Han sendte en
mand frem for dem; Josef blev solgt til en tjener.
Men hvordan blev han sendt? Hvad er dette for en
måde at tale på? Han sender en hjælper eller frelser til
Egypten, der skal hjælpe Jakob og hans ganske hus.
Hvordan sendes han? Han kastes i graven, sælges; også
hans fader dræbes. Er det at sende en frelser? Ja, det er
det; men efter vor herre Guds talebrug. For Josef indsættes jo til en stor konge. Men Gud alene ser det, Jakob og
Josef ser det ikke; de er i den største angst og har kun
smerte. Derfor er dette et særligt og himmelsk sprog, at
sende en hjælper eller frelser og sætte ham til konge, just
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derved, at han kastes i graven og i Helvede. Til dette
sprog må vi vænne vore hjerter for at lære at forstå, hvad
David siger på et andet sted i Sl 37, 12-13: Den ugudelige tænker ondt over den retfærdige og skærer med sine
tænder over ham. Herren skal le ad ham; for han ser, at
hans dag kommer. Det kan vi ikke gøre; vi kan ikke se så
langt og holde fast ved troen uden i stor svaghed; men
Gud holder såre fast over sine forjættelser, så han ikke
alene ikke glemmer dem, men også styrer alt derefter og
ler ad modstanderne. Desuden udtaler han også den dom
over dem, som står i Sl 2, 4: Den, som bor i himlen, ler
ad dem; Herren bespotter dem.
Ja, siger du, men jeg ser det jo ikke? Ganske rigtig;
derfor foreholdes disse eksempler os, så vi i vore anfægtelser skal komme i hu, at vore modstandere allerede nu
udles og der allerede fældes dom over dem; men vi,
skønt vi er bedrøvede og plagede, elskes dog af Gud; han
bærer visselig omsorg for os og giver nøje agt på os, men
på en skjult måde, som Es 45, 15 siger: Sandelig, du er
en Gud som skjuler sig, Israels Gud, en frelser.
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Derfor skal vi lade os nøje med at have ordet og sakramenterne, hvori Gud åbenbarer sig for os; men frugten og virkningen af disse nådetegn vil følge i sin tid.
Imidlertid skal vi opretholde og trøste os med disse tanker: Jeg har nådetegnet og dertil ordet; derved vil jeg
holde fast, hvor heftig så end verden og Satan larmer og
raser imod mig og overøser mig med alle slags jammer
og ulykke; blot at vi passer på at lide det alt sammen,
hvad det så end er, med god samvittighed. For der er ingen tvivl om, at vi jo er i Guds nåde, og at han har os såre
kær; modstanderne derimod udles og bespottes af Gud og
opbevares til at lide den tungeste straf og plage. For vor
herre Guds latter volder Helvedes ild, som der står i Sl 2,
5: Da skal han tale til dem i sin vrede og forfærde dem i
sin grumhed. Ja vogt dig for sådan latter!
Sådan er nu Jakob og Josef for Gud nådens børn;
men de, som sælger ham, er spottens, vredens og fordømmelsens børn. Og Gud give, at vi kunne lære dette og kun
nogenlunde beholde det. For kødet ligger os stedse i vejen, og dog er det vist, at det liv, hvori man stedse må lide
så meget, er det allerbedste og kosteligste liv, endog sådan, at det ingen syndernes forladelse tiltrænger. For det
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er uden synd. Men dette siger jeg om de fromme og gudfrygtige, det er om dem, som lider i den rette tro på Kristus Jesus. For de synder jo derved ikke, men bærer dette
og lider ved andres synd; og det er vel talt af Sokrates:
Bedre at lide uret end at gøre uret. For den, som lider,
synder jo derved ikke; men den der gør andre uret og bedrøver dem, han synder. Den, der véd sig uskyldig og
forstår, at han bedrøves og plages urimelig, han kan
holde sig til sin uskyldighed og ser tillige hen til forjættelsen om frelse. Derfor frygter han ikke, fortvivler heller
ikke i sit hjerte; for han véd, at han ingen krænker, men
kun bærer andre folks uret og synd. En god samvittighed
er ligesom den hårdeste klippe, hvorpå fromme og gudfrygtige forlader sig i sin trængsel og foragter med stort
og højt mod alle modstanderes trusler, som skrevet står i
1 Pet 3, 13-14: Hvem er den, som kan skade jer, hvis I
beflitter jer på det gode? Men om I også lider for retfærdigheds skyld, er I salige; men frygt ikke og forfærdes
ikke.
Og på den anden side, når de bedrøves og straffes,
som urimelig har krænket andre, da frygter de og forfær-
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des gruelig, som digteren siger: de blegner og forskrækkes endog for et lyn. Ak, råber de, ve mig! Denne straf
har jeg fortjent ved min ondskab, trods og ulydighed.
Hvad skal jeg nu gøre? Hvorhen skal jeg dreje eller
vende mig? Dette er da sandelig en ynkelig plage for
samvittigheden, når den sådan anklager og fordømmer
sig selv.
Derfor går det Jakob og Josef såre godt, skønt de ikke
kunne le eller fornemme lykke og tilfredshed, så længe
den tunge trængsel varede for dem. For den er sandelig
ret salig, der i anfægtelsen er sådan til sinds, at han, selv
om der vendes op og ned på alt for ham og verden brager
og styrter sammen, ja hvor heftig end verden med sin fyrste og Helvedes porte larmer og raser, dog hos sig selv
kan tænke sådan: Hvad kommer det mig ved? Jeg ved
mig her uskyldig, for jeg bærer andre folks kors, idet jeg
plages urimelig af dem. Jeg gør ingen noget ondt, synder
ikke derved. Desuden har jeg min absolution og de hellige sakramenter. Lad gå, jeg vil ikke lade mig bevæge
eller frygte derfor. Men ve dem, som synder sådan og
plager mig! For det sømmer sig for kristne, ikke at vredes
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eller blive utålmodig, om der overgår dem sorg. Dog plejer kødet stedse at knurre efter sin måde; men ånden vredes ikke, men tænker meget hellere sådan: Ve dig! Mig
har du ikke gjort noget; dig selv har du gjort det; du har
ikke krænket mig, men allermest dig selv. Sådan havde
Jakob og Josef også kunnet sige: I sælger, forkaster og
dræber ikke mig, men jer selv. Kødet forstår det vel ganske anderledes; men ånden er sådan til sinds.
Men nu kunne nogen spørge: Hvad skal man da nu
gøre? Skal man derfor give det ugudelige væsen frit spillerum og slet ikke sætte bom for menneskers harme og
ondskab, hverken med love eller straffe, men ovenikøbet
takke en ond forbryder, fordi han gør os skade, og sige til
ham: Du har slet ikke gjort mig noget ondt; gør kun, hvad
du lyster, jeg vil gerne finde mig i det alt sammen? På
denne måde lokkes forbryderne til stedse at forøge sine
synder og ophobe dem, når vi lærer, at man med glæde
og god samvittighed skal bære den skade, som tilføjes os
af andre.
Svar: Os er overgivet både lovens og evangeliets embede efter Paulus’ lære i 2 Tim 4, 2: Straf, forman, i tide
og i utide. Kun frejdig; at revse og straffe, at vredes over
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synden og være uvillig over den, det hører med til lovens
gerning og er også fædrenes, lærernes og øvrighedens
embede. Ja, det tilkommer også simple privatpersoner for
den broderlige revselses og formanings skyld, som er os
alle især pålagt af Gud, nemlig at vi af al vor evne, enhver på sit sted skal holde styr på det onde og forhindre
forbryderne fra at gå ustraffet hen og larme og rase mod
os og andre. Når jeg har gjort det, og det alligevel ikke
hjælper, da skal jeg give mig tilfreds og sige: Du gør ikke
mig noget ondt, jeg som har undervist dig, men kun dig
selv. Og om vi end med alt dette intet kan udrette, har vi
dog endnu det for os, at vi er tilfredse i vore hjerter og
kun venter på den guddommelige straffedom; for de
onde, trodsige forbrydere skal erfare det til sin egen fordærvelse, at de ikke har gjort andre, men sig selv allermest ondt; Djævelen skal nok pine dem.
Men vi har denne trøst: Jo mere de bekymrer, piner
og plager os, desto højere gør de vor krone og ære i himlen. Men imidlertid må de revses, ikke som om vi ville
gøre dem skade, men for at bringe sådanne onde mennesker på den rette vej, så de må bedre sig og ikke falde i
Guds tunge vrede og unåde, der er en fortærende ild for
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de ubodfærdige mennesker. På denne måde modstår vi
det onde, nemlig ved ordets og det verdslige sværds embede, og dog finder vi os i den ulykke, som vi ikke kan
forebygge, hvilket vil blive os til stort gavn, dem derimod til skade og fordærvelse.
Dette er de kristnes teologi og visdom, og skønt vi
endnu ikke ganske har nået den, skal vi dog daglig øve os
deri og vænne os til, i den åndelige kamp og trængsel,
som vi lider, at kunne sige med et standhaftigt og stille
hjerte: Du kan ingen skade gøre mig; jeg er en kristen; du
skader mig ikke, du gavner mig, se dig for! Hvad skadede det Josef, da han blev solgt og drevet ud i elendighed? Ja, hvortil var det ham ikke godt og gavnligt? Eller
hvordan havde hans brødre kunnet bringe ham til større
ære og herlighed? For just ved det, hvorved de prøvede at
undertrykke ham, hævede de ham just til højhed, så han
blev en stor herre, som han kort i forvejen havde drømt.
I denne mening fortjener også det ord af Gregor at roses: De ugudelige gør os godt, selv når de gør os ondt.
Og Augustin siger om de umyndige spædbørn, som Herodes dræbte: Den grumme Herodes havde ikke med al
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sin magt og alt sit riges højeste evne kunnet gøre mere til
disse børns gavn end derved, at han dræbte dem.
Sådan fornedrer nu Gud sine for at ophøje dem; han
dræber dem for atter at levendegøre dem; han gør dem til
skamme, for at bringe dem ære; han nedkaster dem for at
hæve dem i vejret. Men det er en kunst over alle kunster
og en visdom over al visdom, der ikke plejer at læres og
forstås uden stort arbejde og det af ganske få; dog er den
sand og pålidelig, som dette eksempel vidner. For Gud
satte virkelig, som der står i Sl 105, 21, Josef til konge i
Egypten, til herre og hjælper for mange. Og hvordan det?
Ved at sælge, forkaste og dræbe ham; det er Guds gerninger, der ikke kan forstås, før de er fuldbragt. Men mens
de sker, kan de ikke begribes og forstås uden med troen.
For det må man ene og alene holde sig til, som vi siger:
Jeg tror på Gud Fader, himlens og jordens almægtige
skaber.
Når jeg skal fare bort fra dette liv, holder jeg mig ligeledes til denne trøst, at jeg tror på Guds søn. Og dog
begraves jeg i jorden, opædes af orme og forrådner og
fortæres med stank, som Job siger i kap. 17, 14: Jeg siger
til forrådnelsen: Du er min fader! Til ormen: Min moder
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og min søster! Her ser jeg ikke Guds råd, at jeg, om jeg
end må dø og forrådne, dog alligevel engang igen skal
blive levende. Men Gud har forjættet det og sagt: Du skal
atter leve; for jeg lever, og I skal leve, Joh 14, 19. Jeg er
Herren din Gud. Men hvordan skal vi leve? Svar: I det
evige liv, og det i et sådant liv, som er skønnere og klarere end solen. Dette ser eller føler jeg nu ikke; men jeg
tror det og finder mig i denne korte opsættelse. For livet
er allerede beredt, og imidlertid er retfærdighedens krone
henlagt til mig, som Herren, den retfærdige dommer skal
give mig på hin dag, dog ikke alene mig, men også alle
dem, som har elsket hans herlige åbenbarelse, som Paulus siger i 2 Tim 4, 8.
Men alt dette sker på en skjult måde; derfor skal man
med tålmodighed tåle og finde sig i, at Gud sådan skjuler
sig. Jakob og Josef så ikke herlighedens krone; heller
ikke bøjer hans brødre sig for ham, som siden i Egypten;
men ved dette salg forberedes nu alt, som skal ske i fremtiden. Og for vor herre Gud er det allerede, som om det
var sket; det kommer visselig.
Sådan er nu dette skrevet os til lærdom, så vi ret skal
forstå og lære at øve os i troen, der kan udholde døden og
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al ulykke, og dog under alt det vente på livet og forløsningen, en sådan tro, som kan tåle den vold og uret, som
møder os fra andre, skønt den på embedsvegne alvorlig
revser og straffer dem derfor, men dog ikke hader nogen,
men gerne tilgiver, velsigner, håber, ønsker og gør godt
uden nogen hævngerrighed. For det ser vi klart i Josefs
eksempel, som jo ikke ihukommer nogen uret, som er
ham vederfaret, og ikke begærer nogen hævn, men gør
alt godt mod de onde forbrydere, som havde solgt og
dræbt ham.
På denne måde skal de, som har magt til at tugte og
straffe andre, enten det nu er med ordet eller med sværdet
eller med riset, vænne sine hjerter til tålmodighed, tro og
kærlighed. Tålmodigheden frembringer fuldkommen gerning, som Jakob siger 1, 4. For den, som er tålmodig,
synder ikke. Den, som er død, er retfærdiggjort fra synden, Rom 6, 7. Et tålmodigt menneske er sandelig fuldkommen hellig i Kristi tro; der er ingen synd mere tilbage
hos ham; for alt, hvad han lider, er lutter retfærdighed.
Disse ting er nu sådan sket og optegnet i de kære helliges historie; men det gik alt sammen såre svagt og
ufuldkomment til, som man kan se på Jakob og Josef. De
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ønskede eller gjorde vistnok ikke sine sønner eller brødre
noget ondt; men dog kan man forstå, at der hos begge må
have været en hård kamp mod kødets svaghed. For hvor
ofte mener du vel at Josef med tårefulde øjne så henimod
Hebron, hvor hans fader boede, da han blev ført forbi?
Hvor ynkelig klagede han vel ikke, da han så pludselig
og uventet blev ført bort fra faderens øjne og ud af hans
hus og kom i andre folks magt! Kødet har ikke kunnet afholde sig fra at knurre; men ånden, som stred og sukkede
derimod, vandt og sejrede dog og tålte uden nogen hævngerrighed den urimelige vold, mens hine onde forbrydere
var ganske afsindige og stedse fulgte sit had, som de
havde fattet mod ham.
Og Moses har endnu tilføjet, hvor ynkelig og urimelig de plagede den stakkels gamle mand ved falskelig at
opdigte, hvordan det skulle være gået til med Josef. For
det vidner Jakobs ynkelige dødsklage, idet han siger: Det
er min søns kjortel, et ondt dyr har spist ham! Dette sluttede han fra sine sønners ord og angivelse, idet de viste
ham den blodige kjortel. Deraf slutter han, at dette jo må
være et vidnesbyrd og bevis for, at Josef var blevet søn-
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derrevet af et vildt dyr. Nu var det dog langt sandsynligere, at et menneske havde myrdet ham, og hvis faderen
noget omhyggeligere havde efterforsket sagen i alle dens
omstændigheder, ville han snart være kommet efter bedraget. For han havde kunnet sige: Hvordan går det til, at
kjortlen er forblevet hel? Hvor har I da fundet den? Man
ser jo ingen mærker efter et vildt dyrs tænder eller klør?
For havde et vildt dyr sønderrevet ham, det havde jo ikke
først taget kjortlen af ham, ville heller ingenlunde have
ladet den forblive hel, men ville have sønderrevet den tilligemed legemet. Men herpå tænkte faderen ikke. For
han var ganske druknet i og opslugt af stor hjertesorg og
veklage. Derfor fik de ham let til at tro det i denne hans
store sorg og tunge anfægtelse.
v34-36. Så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om lænderne, og han sørgede over sin søn i lang tid. Alle hans sønner
og døtre kom for at trøste ham, men han ville ikke lade sig trøste og sagde: »I sorg vil jeg gå ned i dødsriget til min søn.« Og
hans far græd over ham. Midjanitterne solgte ham i Egypten til
Faraos hofmand Potifar, chefen for livvagten.

Nu har de fået det godt i stand, disse junkere: Ved at
sælge og dræbe sin broder voldte de, at deres fader stedse
sørger, ja plages til døde derved; ja, de plagede ham
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endnu grueligere end sin broder. For de volde, at han i
hele 22 år bar sorg; i denne lange tid så de ham bestandig
i sæk og aske og ynkelig kummer; stedse sukker, hulker
og græder han ynkelig. For jeg tænker, at han efter denne
tid aldrig bar andet end sørgedragt eller havde et glad ansigt. Hjælp Gud! Hvor ubesindige og grumme mennesker
måtte det dog være, at de kunne se sin gamle fader så urimelig og så længe gå i sorg og kummer! Ak at dog mennesker skulle være så fulde af djævle!
Jeg havde ikke troet, at et menneske nogensinde
havde kunnet begå en sådan stor synd, at han med vidende og vilje kunne se for sine øjne sin gamle udtærede
fader dø og fare ned i graven, når han med sine synder
havde givet anledning dertil, og under alt dette ikke har
medynk med ham, ja herover slet ikke føler nogen menneskelig følelse, nogen blødhed eller kærlighed (som dog
er indplantet alle levende væsener af Gud) mod sin fader
og bedstefar. Er dette at hædre sin fader og sin moder?
Endog den gamle patriark Isak må se derpå. For også
hans smerte og veklage kom hertil, idet han levede tolv
år efter Josefs salg og til sidst uden tvivl døde af hjertesorg over taber af sin sønnesøn. Denne herlige mand,
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som rimelig kunne kaldes verdens ære, skal græde og
sørge sig til døde!
Intet er i sandhed forunderligere, end at disse krabater
i så mange år havde hørt den guddommelige forjættelses
og velsignelses ord, og at dog ikke en eneste af disse
brødre bedrede sig, uagtet de dog ofte blev formanede
ved faderens og bedstefarens alvorlige lære og gudsfrygt,
at de heller ikke lod sig bevæge ved denne de gamle
fromme mænds dybe kummer, så de ikke havde medlidenhed med dem eller ynkedes over dem. Hvilke hårde
hjerter! Ja sådan skal man tjene Djævelen. Men nu gjorde
de dermed hverken faderen eller bedstefaren eller Josef,
men sig selv den største skade. Simeon og Levi blev drevet dertil ved håb om og begærlighed efter førstefødslen;
Simeon var pave, Levi kardinal, Juda er noget bedre, men
frygtede dog for de to brødres magt; Ruben havde slet ingen anseelse hos dem, men var ganske foragtet på grund
af den blodskam, han havde begået; derfor måtte han tie
stille for Iskariot og Kajfas. Det havde ikke været underligt, om vor herre Gud havde ladet dem blive et Sodoma
og Gomorra, og om der var faldet ild fra himlen og fortæret dem alle ligesom sodomitterne. Uden tvivl ville de
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også være omkommet og gået til grunde på denne måde,
hvis der ikke havde været nogle fromme, gudfrygtige
folk, som endnu havde opholdt denne slægt, nemlig Isak,
bedstefaren, Jakob, faren, og Josef, hans søn. Disse var
på den tid de rette Atlasser: Disse tre mænd bærer det
hele, ellers skulle Gud har slået til med ild og svovl.
Sådan må man gøre deres synd så stor og svær som
muligt, os til trøst. For siden de til slut fik forladelse for
denne synd, skal vi heller ikke fortvivle for vor synds
skyld. Dog sådan, at du dermed ikke frister Gud. For da
Judas fortvivlede, lagde han sig selv strikken om halsen
og døde sådan i fortvivlelse. Se derfor til, at du ikke selv
pådrager dig ulykke og fordærvelse. Men om det hænder,
at et menneske overiles af nogen synd, som Paulus siger i
Gal 6, 1, da trænger man sådanne eksempler, så man kan
komme i hu, at også de hellige patriarker har været arme
syndere og er faldet skrækkelig. Jeg for min part véd mig
ikke skyldig i sådanne synder, undtagen at jeg i femten år
tjente Antikrist, idet jeg daglig holdt de afskyelige messeofre. Men når min samvittighed skræmmer mig, holder
jeg mig til disse eksempler og evangeliets forjættelser og
trøster mig dermed. Ingen blodskam havde kunnet være
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så svær, som denne urimelige, onde dåd af disse brødre,
hvormed de sådan plagede og dræbte sin fader og broder,
dertil sin bedstefar, ved kummer og hjertesorg. Og til
sidst følte de uden tvivl et stort, forfærdeligt samvittighedsnag, da de så sin broder og kongen i Egypten og forfærdedes for dem. Desuden var al den ulykke, som de og
deres efterkommere led under Farao, den retfærdige straf,
som Gud pålagde dem for disse synders skyld. I Egypten
fik de det nok at føle.
Hidtil har vi nu hørt, hvordan Josef blev ført til Egypten og af ismaelitterne eller midjanitterne solgtes til Potifar, kongens betjent eller hovmester. Dette lader Gud ske
og tier stille dertil, er døv og ganske tunghør, har ingen
medlidenhed og lader, som om han ikke kendte denne
kære søn. Alle engle tier også stille, og denne store skat
slæbes ned til Egypten og sælges for en ringe sum penge,
nemlig tyve sekel sølv, han som dog skulle blive en så
stor patriark, profet og regent. Hvordan behandler dog
vor herre Gud sine udvalgte? Hvad er det dog for en underlig måde, hvorpå Guds udvalgte børn ledes og føres?
Hvordan går det dog til, at han sådan forlader dem og
plager dem så ynkelig?
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Den stakkels elendige Josef slæbes afsted af sine købere og må drage forbi Hebron, hvor han vel måtte tænke
som så: Se, der bor min kære fader, han véd ikke, hvordan det nu går til med mig, og jeg kan dog ikke tiltale
ham, kan heller ikke få ham at se eller tage den sidste afsked med ham. Det var sandelig en stor, ynkelig jammer.
Jeg vil ikke tale om den gamle fader, som, da han får sagen at vide, råber med tårer: Jeg må sørgende fare ned til
min søn i graven! Nu, da jeg har mistet denne min søn,
har livet ikke længere nogen glæde for mig.
Det kan man kalde købmænd, som fører en sådan kostelig skat forbi Hebron ned til Egypten, som skal blive
hele Egyptens frelse, både til legeme og sjæl. For han vil
der oprette en kirke og få i gang den rette lære om Gud
og vil udrette store ting, som skal være hele kongeriget til
gavn og både. Derfor måtte han først sådan korsfæstes og
dræbes, før hans opstandelses og herligheds dag kommer,
så han ikke skal blive hovmodig, men komme i hu, hvad
han forhen var og hvorfra han er blevet hævet til denne
store herlighed.
Dette beskrives sådan, os til trøst. For under dette faderens og sønnens skrækkelige kors var Gud imidlertid
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døv og stum, tænker ikke på, kender heller ikke til de
ting, som skete. Men troen er endnu til stede, og Gud taler til ham inde i hjertet og siger: Kære Josef, bi dog; tro
kun og forsag ikke; hold fast på den forjættelse, som du
har hørt af din fader. Sådan, siger jeg, taler Gud med ham
ved hans faders ord: Gud har forjættet din oldefar og bedstefar og dertil din fader et afkom; pas på at forblive med
fast tro og standhaftighed ved denne forjættelse. Men han
taler sådan med ham i en underfuld tavshed, idet han
hverken ser eller hører noget. For Gud er som om han var
ganske blind og død, og Josef lever og holder sig alene til
den almindelige forjættelse: Gud har lovet Abraham et
afkom osv. Jeg tror på Gud, på hvem også mine fædre
troede. Derefter taler han da også herlig og i gerningen
med ham, når han sætter ham til konge og frelser for hele
Egypten. Men nu er Josef død og begravet, har sin langfredag og sabbat. Hans fader dør også; men de skal begge
opstå ved Guds kraft, som også kan levendegøre de døde.
En troendes hjerte må dog leve og atter opstå fra de døde,
om det så end lå undertrykt af alverdens uendelige
tyngde.
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Og disse eksempler foreholdes os, for at vi skal
vænne os til tålmodighed i trængsler, så vi ikke blive
utålmodige og knurre mod Gud, hvor megen og stor end
trængslen, angsten og nøden kan være, hvormed vi er besværet. Vistnok kan et menneskehjerte ikke tåle eller
endog overvinde dette uden stor pine og mange smerter.
Sådan havde også Josef uden tvivl store smerter og var
heftig bedrøvet, da han følte, at han på en så urimelig
måde slæbtes bort fra sin fader og kastedes for fremmede, og at han sådan blev hengivet i evig trældom,
hvori han aldrig kunne håbe at få noget til eget eje eller
frihed og forløsning, men måtte være tjeneres tjener. For
trældom er i sig selv tung og sørgelig nok, om der end
ikke kommer andre besværligheder dertil. Men den var
så meget tungere for denne fromme yngling, fordi han
endnu i sin blomstrende ungdom måtte miste sine forældre og al bekvemmelighed og glæde her i livet. Lader nu
vor herre Gud dette ramme sine børn, så lad også os med
tålmodigt hjerte tåle, at der undertiden møder os sørgelige eller bitre ting. For det er ikke tegn på, at Gud er
vred eller har forladt os, men meget mere beviser på
nåde og kun prøvelser for vor tro.
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Derfor er et sådant liv det allerhelligste, hvori også de
højeste patriarker levede, med hvem vore munke og papistiske biskopper ingenlunde kan sammenlignes. Fasten
og de undergerninger, som fortælles i vore helgeners legender, såsom om Franciscus, Ambrosius, Augustin osv.,
har intet at betyde. Dette er et liv; dette er lutter børneleg.
Dette er, siger jeg eksempler, som lærer og viser, hvad et
ret kristent liv er, og hvad der er de rette, sande øvelser
for gudsfrygten og tålmodigheden. Nuvel, Josef er altså
af vejen; vi lader ham hvile i graven. Han er nu begravet;
vi vil lade ham hvile i sin grav, som hans fader siger; i
sin ro og hvile.
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Otteogtredivte kapitel
v1-5. På den tid forlod Juda sine brødre og tog ind hos en mand
i Adullam, der hed Hira. Dér så han en datter af en kana'anæer,
der hed Shua, og hende giftede han sig med. Han gik ind til
hende, og hun blev gravid og fødte en søn, som hun kaldte Er.
Hun blev gravid igen og fødte en søn, som hun kaldte Onan.
Hun fødte endnu en søn, som hun kaldte Shela. Det var i Kezib,
hun fødte ham.

Jeg har flere gange mindet om, at man omhyggelig må
lægge mærke til tidsfølgen i fortællingen om Isaks død
og Josefs salg. For Moses bruger den talefigur, som kaldes hysteron proteron, efter andre historieskriveres vis.
Ved enden af kap. 35, 28-29, sagde han: Isak blev hundrede og firs år gammel, og han døde. Sidenhen i kap. 37,
35 siger han: Og hans fader (nemlig Jakob) begræd ham.
Af den grund må man også med flid betragte og
mærke dette kapitel, fordi det, som indeholdes deri, skete
længe før Isaks død eller Josefs salg. For Isak levede så
længe, indtil Josef blev hersker over Egypten, næsten
tretten år efter hans salg. Og Juda drog ned til en mand
fra Adullam ved navn Hira, og tager Shuas datter til ægte
og avler med hende tre sønner, af hvem de to blev dræbt
endnu i bedstefarens, Isaks, levende live, og mens hans
broder, Josef, endnu var frisk, sund og fri hos sin fader;
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først syv eller otte år derefter sælges Josef. Sådan skete
alt det, som står i dette kapitel, før Isaks død, hvilket man
klart kan godtgøre og bevise ved at beregne Jakobs år.
Og denne tidsfølge skal man altid have for øjne, ligesom
skrevet på en tavle, for at ikke læseren, hvis han ikke
lægger mærke dertil, skal forvirres.
Men Juda synes at være draget ned fra sine brødre,
mens de boede, ikke i Hebron, men i Sikem, til hvilket
sted Jakob kom fra Mesopotamien, og hvor han havde
bygget et hus. Og jeg formoder, at han ikke forblev længere end to år hos sin fader, mens han endnu var en yngling, men forlod sin faders hus og sine brødre og med sin
ejendom drog til naboerne, adullamitterne, måske efter
deres egen anmodning eller indbydelse. For man kan
ikke vide, hvad ellers årsagen var, hvorfor han drog derhen.
Det er dog sandsynligt, at der kan have været venskab og omgang mellem disse hedninger og jøderne, deres gæster. Og det er et stort bevis på stor høflighed og
venlighed, at de kunne tåle sådanne fremmede gæster i sit
land, som dyrker jorden hos dem, driver sine håndteringer og ellers omgås med dette daglige livs almindelige
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gerninger. De synes dengang endnu ikke at have været så
rige og mægtige, som også ovenfor blev sagt: Amoritternes synder er endnu ikke fuldkomne; de var endnu
fromme og gæstfri, indtil de til sidst blev ganske fordærvede ved rigdom og overflod, dertil også ved umådeligt
vellevned. Derfor antydes derved, at de var venlige og
rede til at tage imod jøderne og tåle dem hos sig, hvilket
de gjorde efter naturens lov, uden nogen skreven ret eller
regel. Sådanne folk var også Aner og Mamre, som var
amoritter og hedninger (kap. 14, 13). Og ovenfor (kap.
20, 15) hørte vi, at Abimelek og flere andre venlig husede fædrene og ydede dem hjælp.
Dog kan vel også den årsag være kommet dertil, at
det fortrød Juda, at hans brødre var så stolte og tyranniske, især Simeon og Levi, som tillagde sig selv førstefødslens herlighed og fortrin, så han derfor veg fra dem,
fordi han for sin person var noget stillere og spagfærdigere og ikke godt kunne udholde deres hovmod og vilde
og afskyelige væsen.
Lyra har plaget sig meget med at udfinde, hvorfor
dog Juda veg og drog bort fra sin faders hus. Han anfører
her jødernes barnagtige tøv, hvormed de har besmittet
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næsten hele Den Hellige Skrift, nemlig at de andre brødre
af medlidenhed med faderen, fordi de så, at han næsten
fortæredes af sorg og kummer, begyndte at vredes på
Juda og dadlede ham, fordi han havde fået dem til at
sælge Josef. For havde han ikke givet dem det råd, ville
de ikke have solgt Josef. Men ved at udregne tidsfølgen
og den rette orden i begivenhederne gendrives disse fabler skønt. For Juda havde allerede hustru og tre sønner,
før Josef blev ført til Egypten.
Men Sikem ligger langt fra Adullam; de lå nemlig
ikke i samme stamme. Sikem lå i Efraim og fik sidenhen
navnet Neapolis. Adullam derimod lå mod vest i Juda
stamme. Og det lader til, at han ved Guds særlige styrelse
drog til det land, som sidenhen hans efterkommere havde
i eje.
Han tog da ind til en from, hæderlig mand, som viste
ham megen godhed og omgikkes såre venlig med ham;
hos ham forblev han en tidlang, ikke som tjener, efter
min mening, men som en fremmed gæst, der vogtede sit
kvæg ved Adullam, en by i Juda. Der så han da en
kana’anæisk datter og tog hende til hustru.
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Men man kunne måske tvivle, om han også spurgte
sin fader til råds, både om sin bortrejse og sit giftermål på
det fremmede sted. Og det synes, som om ordene i teksten antyder, at han ikke gjorde dette. For den faderlige
myndighed omtales jo ikke, at han tog hende til hustru på
sin faders befaling eller efter hans råd, sådan som der sidenhen siges, at Juda gav sin søn Er en hustru. Dog kan
det heller ikke bevises, at han uden sin faders samtykke
tog en kana’anæiske kvinde til hustru; eller, selv om dette
kan bevises, følger dog deraf ikke, at man skulle følge
dette eksempel. For han selv overholdt jo en anden og
bedre orden med sin søn Er, og da han bestandig var i
gunst hos sin fader, har han uden tvivl med højeste flid
adlydt hans lære og formaning. For sidenhen hører vi, at
faderen ikke ville betro sin søn Benjamin til nogen af de
andre brødre, men kun til Juda, og med stor ængstelse
ventede på hans tilbagekomst fra Egypten.
Jeg tror ikke, at han drog bort på den måde, at han aldrig mere kom tilbage til sin fader; uden tvivl har han undertiden besøgt ham for at se, hvordan han havde det, og
hvordan det gik både faderen og bedstefaren, Isak. Måske
var han også just dengang, da Josef blev solgt, gået hen
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for at besøge sine brødre, eller vendt tilbage til sin faders
hus fra sin vært, hos hvem han havde opholdt sig i nogle
år. Dog kunne man også mene, at han i Adullam alene
havde sine græsgange og sit kvæg, og at han sådan rejste
frem og tilbage fra det ene sted til det andet, enten når fårene skulle klippes eller af andre grunde.
Fremdeles er her også angående ét ord et spørgsmål,
som henhører til grammatikken, nemlig om ordet
kana’anæus, kana’anæisk, er et egennavn og skal forstås
om en af kana’anæernes folk, eller om det er et fællesnavn og betyder en købmand. For det bruges ofte i Den
Hellige Skrift som et sådant fællesnavn. Sådan i Ordsp
31, 24: Hun gør kosteligt linklæde og sælger det og overgiver det til kana’aniten dvs., købmanden bælter. Derfor
er det usikkert, om denne Shua var en købmand eller
ikke. For der tilføjes intet, hvoraf man kunne slutte eller
forstå noget derom.
Ordet sua er ikke datterens, men faderens navn; hustruens navn sættes ikke, angives heller ikke i Kristi
slægtregister. Men Tamar er berømt, og blev stammoder
til Kristus. Judas sønner fik ikke denne ære, skønt deres
slægt var temmelig stor. Sådan blev da nu Judas hustru
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frugtsommelig og fødte sin første søn, som hans fader lod
kalde Er. De andre to sønner, Onan og Shela, gav moderen navne. Navnet Onan kom af fødslens besværlighed
og smerte, ligesom også Rakel, da hun lå under for fødslens store smerter, kaldte sin søn Benoni. Den tredje gav
hun et bedre navn og lod ham kalde Shela, fordi hun
fødte denne lettere og heldigere.
Det sidste stykke af teksten: Og han var i Kezib, da
hun fødte ham, har Hieronymus oversat sådan: Da han
var født, ophørte hun at føde. For det går ofte fortolkerne
sådan, at de udtyder et egennavn som et fællesnavn, fordi
nemlig egennavnene almindeligvis kommer af fællesnavne eller almindelige ord og også kan forstås i samme
betydning som disse. Men Kezib er navnet på en by i
Juda, som ellers også kaldes Akzib, Mika 1, 14, hvor der
henspilles til byens navn og der derhos antydes, at det der
skal gå ilde for Israels konger (for sådan lyder ordene hos
profeten: Husene i Akzib er som en bæk uden vand for Israels konger. Der var endnu et andet Akzib, der lå i Assers stamme, mod nord; men dette ved Adullam henhører
til Judas stamme eller rettere til Dans stamme og lå i syd.
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Hieronymus følger Aquilas og gengiver det som et fællesnavn; men dette behager mig ikke. For sådan frihed til
at tale i særlige talefigurer og at opdigte nye og uhørte
fortolkninger synes jeg ikke om; sådan som her: Hun var
i løgn, hvilket skal betyde: Hun ophørte at føde; det er
såre hårdt. For sådan måtte det oversættes, hvis det var et
fællesnavn på hebraisk: Det var løgn med hendes fødsel,
den slog fejl for hende.
Derfor forstår jeg det sådan, at det er et egennavn på
en by, som er berømt i Den Hellige Skrift. For der var to
byer af dette navn, som Hieronymus også siger, og denne
fortolkning stemmer med fortællingen. For Moses vil bevise, hvad han straks i begyndelsen har fortalt, nemlig at
Juda var borte fra sine brødre, al den stund han ikke boede sammen med dem i Sikem med sin hustru, men
havde forladt sine forældre og brødre og var draget ned
til en mand i Adullam, hvor han opholdt sig som gæst og
fremmed, og der drog omkring fra et sted til et andet,
røgtede kvæget, eftersom der var lejlighed til græsgang,
hvor han kunne finde den bedst. Snart boede han nemlig
Akzib, snart i Timna, snart i Adullam, hvilke byer alle
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sammen lå i Judas eller meget mere i Dans stamme. Simeon giftede sig sidenhen i Timna.
Sådan vil nu Moses vise, at Juda ingen fast bopæl
havde, ligesom heller ikke hans fædre havde haft; men
mens hans brødre forblev i Sikem, drog han omkring og
havde omgang med Hira fra Adullam, som var hans gode
ven og frænde. Og det synes, som om her endnu var
nogle fromme kana’anæer tilovers, som viste Juda mange
velgerninger. For havde de behandlet ham uvenlig, havde
han ikke indladt sig i svogerskab med dem. Og sidenhen,
da sikemitterne blev dræbt, kom de uden tvivl Jakobs
sønner til hjælp for at hævne den vold, som var dem tilføjet, på sikemitterne, og for at beskytte Jakob, så ikke han
tilligemed sin familie skulle dræbes af naboerne.
Men den, der vil holde sig til Hieronymus’ latinske
oversættelse og forklaring og vil søge hemmelige udtydninger, han kan for mig gerne gøre det, så meningen da
bliver den, at fødslen derefter slog fejl for Judas hustru
og hun ophørte at føde. For Juda avlede fra da af i 9-12 år
ikke flere børn, som vi sidenhen skal se.
Men det må omhyggelig mærkes, at alt, som hidtil er
fortalt, skete før Rakels og Deboras død, før Benjamins
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fødsel, Bilhas krænkelse og Dinas bortførelse. For Juda
drog bort fra sine brødre i det andet eller tredje år efter
Jakobs ankomst til Sikem og efter at han havde levet der
i god ro i otte eller ni år. Men i det ottende eller niende år
eller omkring denne tid indtraf de mange trængsler ligesom i en storm, nemlig Dinas voldtægt, Rakels død osv.,
og til sidst Josefs salg. Men hvad Moses fremdeles fortæller om Judas giftermål, om hans sønners og hustrus
død, det skete alt sammen derefter.
Dernæst må man også se hen til beregningen af Jakobs og Judas alder. For hvis man sammenligner det,
som fortælles i dette kapitel, med Judas alder, vil det næsten synes utroligt og umuligt, at det alt sammen kunne
ske i den korte tid mellem Judas fødsel og Jakobs rejse til
Egypten. For da Jakob allerede var 84 år gammel, tog
han Lea og Rakel til hustruer, og da han drog ned til
Egypten, var han 130 år gammel. Men Juda blev født 4 år
efter Jakobs giftermål; sådan bliver det nu omtrent 42 år
mellem Judas fødsel og Jakobs rejse til Egypten. I denne
korte tid blev Juda gift og krænkede også sin svigerdatter
eller sønnekone. For da han blev gift, regner vi, at han
var 20 år gammel.
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Nu vil vi også sætte, at disse tre sønner blev fødte i
løbet af to år, og at deres fader, da de var voksne og kommet til sit tyvende år, bejlede for dem til kana’anæernes
døtre. Men efter sønnernes død forblev da Tamar ét år
enke. I året derefter begik Juda blodskam med hende og
avlede sådan med sin svigerdatter to sønner, Perez og Serah. Når man nu sammenregner alle disse år, får man 44,
uagtet der dog ikke er mere end 42 år mellem Judas fødsel og Jakobs rejse til Egypten. Og dog er dette endnu
den anden slægt. For sidenhen i kap. 46 nævnes to
drenge, nemlig Hezron og Hamul, som Perez havde avlet
før rejsen til Egypten, så man endnu må lægge til 20 år,
før han blev så gammel og voksen, at han kunne få børn.
Lægges disse 20 år til de forrige 40, får man 60. Men
denne tid er langt længere end den efter den almindelige
og rigtige beregning af årene skulle være.
Sådan slutter vi nu deraf nødvendig, at på den tid naturen både hos mænd og kvinder var langt stærkere og
kraftigere end nu, så de kunne avle børn i sin alders
tolvte og trettende år. For vi vil ikke på nogen anden
måde kunne få tidsregningen til at stemme med historien.
Derfor må vi antage, at Juda ikke var mere end tolv år
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gammel, da han giftede sig, og at hans tre sønner blev
fødte i løbet af to år derefter, så han dengang var 14 år
gammel. Dertil kommer tolv år for hans søn Er, hvem
han i den samme alder gav Tamar til hustru, da Juda var
24 år gammel, i hvilket år også Er og Onan blev dræbt,
eller i al fald i det næste år. Derefter fik Tamar ikke flere
børn indtil Judas var 26, og ventede imidlertid på, at
Shela skulle blive voksen, der var to år yngre end Er; måske elleve eller tolv år gammel. Men vi vil sætte, at hun
sad et års tid som enke i sit hus; da følger deraf, at Juda
var 27 år gammel, da han krænkede sin svigerdatter. For
vi må ikke beregne længere tid for Tamars enkestand,
fordi kvinderne dengang frygtede for ufrugtbarhedens
foragt og forbandelse, så de gjorde sig al umage for at
undgå den. Dernæst blev der fremdeles af blodskammen i
det 28de år født tvillinger, af hvilke den ene, nemlig Perez, også tog en hustru i det tolvte år, da Judas var fyrre;
han avlede da Hezron og Hamul. Dem må der også gives
to år, medmindre de måske var tvillinger. Men til sidst
drog Juda til Egypten, da han var 42 år gammel. Denne
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beregning af årene synes at stemme allerbedst med historiens gang, og den, der vil, kan søge den i vor krønike,
hvor den er udregnet nøjere og omhyggeligere.
Det må man, i al fald indrømme, at fædrene dengang
avlede børn langt tidligere, fordi naturen dengang var
stærkere, end den er nu i denne verdens sidste tid. Sådan
holder jeg for, at det var en særlig Guds gerning, at Juda i
denne alder var i stand til at avle børn. Nu til dags er der
såre få, som i sit attende år er i stand til at gifte sig og få
børn. Men patriarkerne kom i få år til den fornødne legemskraft, så de endog avlede børn, før de var rigtig
voksne.
Men eftersom dette kapitel intet andet indeholder end
fortællingen om, at Juda avlede børn og drog bort fra sine
brødre, og desuden også den skændige blodskam, som
han begik med Tamar, sin svigerdatter, opstår her atter et
almindeligt spørgsmål, nemlig hvorfor dog Helligånden
har ladet disse så skændige ting, som næppe kan tales
om, opskrive og opbevare, for at de skulle fortælles og
læses i kirken? For han synes ikke at have gjort ret deri,
at han har udeladt andre større ting og fortalt disse, som
ikke alene ikke er nødvendige, men ikke engang værdige
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til at bringes for lyset og beholdes i erindringen. For
hvem vil tro, at sådanne ting kunne læres til salighed eller til kirkens forbedring? Han fortæller, hvordan Juda
veg bort fra sine brødre, tog en fremmed kvinde til ægte
og derpå besmittede sin svigerdatter med blodskam. Det
havde jo dog været bedre at skjule dette og forglemme
det i al evighed.
Kanonisterne og papisterne kan let slippe bort fra
dette spørgsmål, idet de siger, at Det Gamle Testamente
er en bog, som kun handler om jødernes samlejer og horeri. Men de lægger derved sin uforstandighed for dagen
og vidner tilstrækkelig, at de er æsler og grove svin, idet
de taler om sådanne ting, hvorpå de dog intet skøn har og
hvorom de slet intet véd, og de forhåner dermed også
Helligånden, som om han ikke skulle vide, hvad man
skulle skrive eller foreholde Guds kirke. Hieronymus har
svaret på dette spørgsmål; men ikke det alene er årsagen,
som han anfører, nemlig at Kristus har villet prise sit
slægtsregister fra først af i Den Hellige Skrift, og at, da
Tamar var hans stammoder, skulle hendes navn være bekendt for enhver. Men desuden foreholdes os her en stor
trøst, idet nemlig de hellige patriarker og disse herlige
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fædres børn, Juda og de andre, beskrives som sådanne
mennesker, som har været fulde af svaghed og fulde af
store pletter eller synder, hvormed denne stakkels natur
er besværet, og at Gud har ledet og ført dem underfuldt
ved sin Helligånd, dog sådan, at han tilsteder, at deres
medfødte tilbøjelighed, det er synden og arvesyndens
frugt rørte sig og brød frem hos dem. For det var jo en
skrækkelig synd af dem begge, både af Juda og Tamar;
om man end kunne anse den for noget ubetydelig, kan
man dog ingenlunde ganske undskylde den.
Men disse eksempler fortælles os til lærdom og trøst
og også til vor tros styrkelse, så vi derved skal betragte
Guds store nåde og barmhjertighed, der ikke alene gør
de fromme og retfærdige salige, såsom Abraham, Isak og
Jakob, men også de uretfærdige, såsom Juda, Tamar, Ruben, Simeon, Levi, som var såre store syndere, så ingen
må være formastelig eller stolt for sin retfærdigheds eller
visdoms skyld, men heller ikke nogen skal fortvivle over
sine synder.
Sådan prises nu i Den Hellige Skrift de kære fædres
skønne eksempler, Abrahams, Isaks og Jakobs, der var ligesom lys for alverden og i Guds kirke ligesom stjerner,
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solen eller morgenrøden, fuldkomne i tro, håb og kærlighed. Men deri beskrives også tillige store, skrækkelige
syndere, der er ligeså onde og skændige, som hine har
været fromme og retfærdige. Ruben forøver en misgerning mod sin fader, der er ligeså stor som Abrahams retfærdighed. Sådan foreholdes os de største helliges retfærdighed og også de allerværste forbryderes synd, hvilke
begge parter dog er kommet af én slægt og ét blod.
Dette er en prædiken om bod og om tro eller syndernes forladelse, for at ingen skal være formastelig eller
stolt over sin retfærdighed, og for at heller ikke de, som
er faldet, skal fortvivle. For også Judas og de andre fædres skrøbeligheder og fejl, ja deres store, uhyre fald og
synder fortælles. Og på denne måde skal de arme hjerter,
som véd sig skyldige i synder, oprejses og trøstes, idet
man nemlig siger til en arm synder: Forsag ikke, for Gud
byder dig forlade dig på ham og tro på hans forjættelse;
han kan gøre også dig retfærdig, hellig og salig, ligesom
han gjorde disse arme syndere salige. Det er just den
samme Gud, der fornedrer de hovmodige og ophøjer de
ydmyge. Men han vil ikke have, at vi forlader os på vor
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retfærdighed eller fortvivler i vore synder, men at vi
alene forlader os på hans nåde og barmhjertighed.
Sådan er disse eksempler såre nødvendige for Guds
kirke. For hvad skulle der blive af os, eller hvad for håb
kunne vi have, hvis ikke Peter havde fornægtet Kristus
og alle apostlene forarget sig på ham; hvis ikke også Moses, Aron og David var faldet? Sådan har Gud ved disse
eksempler villet trøste de arme syndere og sige sådan: Er
du faldet, så vend atter om; nådens dør står dig åben;
men du, som ikke véd dig skyldig i nogen synd, vær derfor ikke formastelig eller stolt; men begge to forlad jer og
sæt jeres lid til min nåde og barmhjertighed!
Dette er den rette årsag, hvorfor sådanne fortællinger,
som er fulde af skændige forargelser, blandes med ind i
de hellige patriarkers historie. Moses har med særlig flid
fortalt både de allerværste og de bedste frugter. Sådan er
i Det Nye Testamente også Judas regnet med blandt
apostlene, et stort, underfuldt eksempel, kirken til trøst,
så de gudfrygtige ikke skal fortvivle. Dog ikke, som om
de ugudelige deri skulle have et eksempel til efterfølgelse
for sig; men for at de bodfærdige skal holde sig dertil, så
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de ikke skal lade alt håb på Guds nåde og barmhjertighed
falde, som om de ikke kunne blive salige.
Helligånden har ikke villet lade disse stykker opskrives som et eksempel til efterlevelse, men til trøst, ikke for
derved at bekræfte de genstridige friheden til at synde,
men for derved at opvække håbet og troen. For han anbefaler og foreholder os derved syndernes forladelse, som
jo er stærk nok, al den stund han dermed trøster os for atter at opvække dem i kirken, som er faldet, oprejse og
styrke dem. Denne lære finder man ikke i hedningernes
eller papisternes bøger. Helligånden alene har overleveret den i Bibelens skrift.
Dernæst stilles det os også for øje, hvordan det har
været fat med de allerhelligste mennesker, nemlig at de
dog ikke har været af sten eller jern, heller ikke grove
stokke, uden forstand, uden kød og blod, men at de har
været mennesker, os lige i alt, og hvis de alligevel har
gjort noget godt, at de da ikke har gjort det af vort køds
egne kræfter, men ved Helligåndens gave. Derfor kan det
også ske, at hvad der overgik dem, da de levede i dette
kød, som også vi bærer på os, det kan også hænde os.
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For det andet har Helligånden også set hen til Messias og Guds søns fødsel; og det er hovedårsagen. For
dette fald skulle ske i den samme linje, hvori også Guds
søn skulle fødes. Den høje patriark Juda, Kristi stamfader, har begået denne usigelige blodskam, for at Kristus
skulle fødes af et sådant kød, som var overmåde syndigt
og besmittet med en såre skændig synd. For med en
skøge, som var besmittet med blodskam, nemlig sin svigerdatter, avlede Juda tvillinger, gennem hvem vor herres
og frelsers Kristi stamlinje blev ført. Sådan må Kristus i
sit kød være en synder, så skændig, som der nogensinde
kan være. Kristi kød kommer af en gruelig blodskam; ligeledes også jomfru Marias, hans moders, og alle Judas
efterkommeres, for at derved Guds uudsigelige råd kunne
åbenbares om hans nåde og barmhjertighed, idet han har
påtaget sig kød eller menneskelig natur af et urent kød,
som var besmittet på en grufuld måde.
For skolastikerne disputerer om, hvorvidt Kristus var
født af et syndigt eller et rent kød; om Gud nemlig fra
verdens begyndelse har holdt noget kød rent, af hvilket
Kristus skulle fødes? Derpå svarer jeg nu, at Kristus sandelig er født af et virkeligt og naturligt kød og blod, som i
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Adam blev fordærvet ved arvesynden, dog sådan, at det
atter kunne læges. Sådan tror og håber jo også vi, som er
iklædt syndigt kød, at på vor forløsnings dag det syndige
kød skal renses og befries fra svaghed, fra død og skændsel. For synd og død er sådanne besværligheder, som kan
afsondres fra os, og som vi kan forløses fra. Da det derfor
kom til jomfruen eller til det jomfruelige blod, da opfyldtes, hvad englen sagde i Luk 1, 35: Helligånden skal
komme over dig og den højestes kraft skal overskygge
dig. Vistnok blev Messias ikke født af køds og blods
kraft, som der siges i Joh 1, 13: Ikke af blod, heller ikke
af mands vilje osv.; men dog ville han alligevel fødes af
vort fordærvede kød og blod. Men i den jomfruelige undfangelses øjeblik rensede og helligede Helligånden det
syndige kød og fjernede derfra Djævelens og dødens gift,
det er synden. Skønt nu døden endnu forblev i det samme
kød for vor skyld, blev dog syndens surdej udrenset, så
det blev et ganske rent kød, renset ved Helligånden og
sådan forenet i én person med den guddommelige natur.
Sådan er der menneskelig natur i Kristus lige så vel som i
os. Og Kristus er en Adams søn, af hans afkom og hans
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kød, men, som sagt, sådan, at Helligånden har overskygget, virket og renset det, for at det skulle blive bekvemt
til denne uskyldige undfangelse og rene og hellige fødsel,
for at vi derved kunne renses og forløses fra synden.
Derfor skrives dette for Kristi skyld, hvem Helligånden har villet stikke ind i synden, så dybt som muligt.
Derfor måtte han fødes, besmittet af blodskam og af sådant besmittet kød.
For det tredje må også det mærkes, at Helligånden i
denne historie har villet vise, at Gud på den måde har antaget sig og udvalgt Abrahams afkom, at han alligevel
ikke vil forkaste de stakkels hedninger efter kødet. Jøderne har ikke grund til at rose sig af, at de alene er Abrahams afkom. For efter Isak er de ikke mere alene Abrahams afkom; for Rebekka nedstammede jo ikke fra Abraham, men fra Nakor. Sådan nedstammede også Lea og
Rakel fra Bethuel; herved blandedes slægterne; hedningernes slægt blandedes med Abrahams. Ligeledes er Tamar en kana’anæisk kvinde.
Sådan har Kristus ikke forsmået denne kana’anæiske
moder, men har villet fødes af det forkastede folks slægt,
for at ikke jøderne skulle hovmode sig alt for meget og
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prale af sin herkomst. For de må bekende, at de også er
idumæer og parther, og at også efter den naturlige ret
hedningerne er vor herre Jesu Kristi mødre, brødre og
slægtninge. I al fald på mødrene side. For de nedstammede alle fra denne Tamar, som er moder til hele Juda
stamme, og Perez' kød er blandet af kana’anæisk og af
Abrahams afkom. Sådan må Israel nødvendigvis erkende
hedningerne for sine slægtninge og brødre, og det på
mødrene side. For moderen har også andel i søstre,
brødre og hustruer, ikke mindre end faderen. Men skønt
nu slægtsregisterets orden ikke udledes fra mødrene, og
kvinderne ikke regnes med blandt efterkommerne, så hører dog de også med i rækken, og disse kvinder omtales
desuden udtrykkelig, nemlig Tamar, Ruth, Rahab,
Batseba. Her kommer hedningerne med i det israelitiske
folks samfund og bliver deres slægtninge, ikke alene i religion og tro, men også i henseende til kød. For mand og
hustru bliver jo i virkeligheden ét kød. Derfor er nu jøder
og hedninger også ét kød, fødte af ét kød.
På denne måde har Gud villet tilbageslå stoltheden og
dårskaben hos det hovmodige jødefolk, som altid have
været hedningerne bitterlig fjendske. For de må endog
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mod sin vilje indrømme, at jøder og hedninger også naturlig og efter kødet er hinandens brødre; for de kan jo
dog ikke forkaste denne moder, Tamar; dog nedføres
ikke stamtavlen og slægtsregistret fra mødrene. Moab
kan sige om Ruth: Denne er min datter og Messias’ moder; deraf følger, at også Messias er min søn. Det samme
kunne også Kana’an sige om Tamar. Og endelig Manasse
og Efraim, Josefs sønner; blev de ikke født af en egyptisk
moder? Deraf følger også, at den kongelige stamme i Israel er egyptisk, og Egypten hersker over Israels folk,
skønt ikke i fædrenes slægtslinje, så dog gennem det naturlige slægtskab. Dertil kommer også, at lægerne siger,
at mødrene bidrager mere til barnet end fædrene; for de
nærer børnene ni måneder i sit liv, alene af sit blod, og
derefter, når blodet forandres til mælk, opammer de barnet dermed.
Sådan har jøderne ingen grund til at rose sig, men bør
ydmyge sig og anerkende det mødrene blod. For på fædrene side er de israelitter, men på mødrene side hedninger, moabitter, assyrere, egypter, kana’anæer. Og det har
Gud også villet vise, at Messias skulle være en broder og
broders søn eller fætter både af jøder og hedninger, om
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ikke efter det fædrene slægtsregister, så dog på mødrene
side efter naturen, så der ingen anden forskel er mellem
jøder og hedninger end kun den, at Moses sidenhen har
afsondret det jødiske folk ved en egen gudstjeneste og
borgerlig indretning fra hedningerne.
Men dette er skrevet for at enhver skal vide, at Messias ville samle både jøder og hedninger i én og samme
kirke, ligesom de også i henseende til natur og blod er
forbundne med hinanden. Derfor mente jeg også ovenfor,
at ordet Kana’an her måtte forstås som et egennavn,
kana’anæisk. For Kristus har villet fødes af kana’anæerne
som et hedensk folk, og har på denne måde villet begynde at stifte fred mellem jøder og hedninger. For alt
må dog atter forsamles og ligesom bringes i orden igen i
Kristus; for han er ikke alene jødernes Gud, men også
hedningernes. Vi hedninger nedstammer vistnok egentlig
fra Jafet; men Kam og Kana’an var ved blodets bånd forenede med Sem. Skønt vi nu er noget mere fremmede,
kommer dog også vi med samme ret til Kristi samfund og
enhed, som assyrerne og egypterne kom dertil.
Dette har jeg sagt mod jødernes forfængelige praleri
af Abrahams afkom. For hele Israels folk nedstammer fra

240

Lea og Rakel, som jo dog ikke var af Abrahams linje.
Juda stamme har sin oprindelse fra Tamar, og David selv
nedstammede fra Moab. Derfor fortjener jødernes
stolthed højlig at revses, idet de dybt foragter og hader
hedningerne, uagtet de dog er deres slægtninge gennem
Tamar, sin moder, og også gennem andre, hvorom vi
talte ovenfor, ved hvem hedningernes og jødernes blod
blandedes.
Dette er nu de årsager, hvorfor Helligånden ikke har
villet forbigå denne fortælling: For det første til trøst for
dem, som er faldet, og de bodfærdige; dernæst til hedningernes ære. Skønt mødrene ikke kommer med i slægtsregistret, hvilken ære alene tilkommer fædrene, så har dog
begge, fader og moder, samme slags kød og blod, og i
deres efterkommere begynder slægtskabet med Perez og
Juda. Tamar er nu ikke mere svigerdatter, men moder efter naturen. Og moderen bidrager ligeså meget til barnets substans, blod og legeme, som faderen.
Men dette skulle man atter have foreholdt de skændige, urene pavelige jurister, som anser disse fortællinger, som hidrører og er beskrevet af Helligånden, for
uanstændige og skammelige og foragter dem, mens de

241

holder hårdt over pavernes ugudelige lov om det urene
cølibat eller den ugifte stand, hvormed de har formørket
den sande kyskhed og ægtefolks hele liv sådan, at endog
mange gode, fromme hjerter har frygtet for ægtestanden
som en ugudelig stand, og ungdommen ikke længere er
blevet opdraget til husvæsenet og andre gode gerninger,
som henhører og er fornødne dertil. Heraf er der da kommet forfærdelige snarer for de stakkels samvittigheder og
utallig meget andet uorden i sager, som angår det huslige
og borgerlige liv, idet man ofte ikke har skiftet arv rettelig.
Derfor er det den arge Satans tale, når de siger, at der
i skabelsens bog alene tales og skrives om jødernes utugt.
For just Satan har til alle tider i sit store, bitre had til
menneskeslægten stræbt at mispryde, besmitte og ødelægge denne stakkels natur, fordi han har set, at Gud ville
antage den og ære den med det evige liv. Det må gøre
Djævelen ondt og fortryde ham. Og vi ser vistnok, at
denne stakkels menneskelige natur ved Guds tilskikkelse
er underkastet Djævelens spot og magt; men dog har Gud
alligevel begyndt at pryde den og skal i det kommende
liv overøse og krone den med endnu større herlighed.
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Med rette skulle i dette liv enhver gerne ønske at få børn,
ligesom denne drift jo også er indplantet alle levende væsener. Men blandt mennesker er der mange, som ikke
bryder sig derom; det har paven og Djævelen bevirket.
Der er ingen bonde, som gerne ville have eller tåle en ko,
som er ufrugtbar; skulle da nu frugtbarheden i menneskers natur ikke være meget mere behagelig og ønskelig
end i de ufornuftige dyrs? Hertil kommer endnu også den
store svaghed og uordentlige lyst, som ved synden er indkommet i mennesket. Men vent kun, Gud skal atter rense
og forløse dette arme kød, ligesom han allerede har overøst det med den største ære og herlighed ved den uudsigelige forening af den menneskelige natur med den guddommelige.
Dette siger jeg, for at ingen skal beskylde de hellige
patriarker for synd og skam; for vi ser, med hvor stor begærlighed også de hellige kvinder ønsker at få børn, så de
næsten bliver afsindige i sit ønske derom, som ovenfor
(kap. 30, 1.) blev sagt om Rakel; for det var deres eneste
og særlige smykke og herlighed. Og Salomo regner
blandt de tre ting, som ikke kan mættes, også moderlivet,
Ordsp 30, 16, for det er indplantet i deres natur og derfor
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er de skabt, at de skal være frugtbare og få børn. Derfor
kan kvinden ikke andet end begære denne forøgelse, som
jo også Gud selv siger i 1 Mos 1, 28: Bliv frugtbare og
mangfoldige. En kvinde, som ikke får børn, begærer det
dog uden ophør og kan aldrig mættes deraf. Hun holder
aldrig op dermed. Men hos os er denne naturens orden
blevet forandret ved vor onde vane og de pavelige bestemmelser, hvoraf vi har lært at foragte både det huslige
og det borgerlige liv. Derfor må man flittig indprente
disse eksempler og atter drage dem frem af papisternes
urenhed, så vi dømmer rettelig om dem og i sådanne fortællinger kan se og forstå Helligåndens råd.
v6-7. Juda tog en kone til sin førstefødte søn Er; hun hed Tamar. Men Er, Judas førstefødte søn, vakte Herrens mishag, så
Herren lod ham dø.

Hvad der her fortælles om Ers giftermål, tildrog sig efter
Josefs salg og efter flere andre trængsler, som er fortalte
kort i forvejen. Men ovenfor, hvor der tales om Judas giftermål, nævner ikke Moses den faderlige myndighed.
Dog tvivler jeg ikke på, at han begav sig i denne stand
med sin faders, Jakobs, vilje og samtykke. Men her er nu
en klar tekst om, at Juda selv gav sin første søn en hustru,
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og jeg tænker, at dette skete, da Er var tolv år gammel,
endnu mens Isak levede og efter Josefs salg og bortførelse til Egypten.
Kvinden hed Tamar; men hvis datter hun var, kan
man ikke vide; vi formoder, at hun var en kana’anæisk
kvinde, ligesom Judas hustru. Men at hun sådan nævnes,
er højst fornødent, og hele dette kapitel skrives alene for
Tamars skyld; for hun er stammoder til vor frelser, Guds
søn, for hvis skyld hele Den Hellige Skrift er blevet givet,
for at han kunne blive bekendt og prises. Sådan nedstammer nu, siger jeg, Messias fra denne Tamar, skønt gennem utugt og blodskam. Ham skal vi søge og lære at erkende i denne bog, og skønt det er uvist, om hun var en
kana’anæisk kvinde eller amoritter (for navnet på det
folk, som hun tilhørte, nævnes ikke udtrykkelig), var hun
dog uden tvivl af kana’anæisk byrd.
Sådan bliver nu Kristus delagtig i kana’anæernes
blod og har sådan i sig selv forenet Abrahams afkom og
Kam eller Kana’an til ét legeme, for derved straks i begyndelsen at vidne, at han ikke vil forkaste hedningerne,
som han har optaget og værdiget at delagtiggøre i sin person. De onde iblandt dem har han vistnok gruelig straffet,
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som man kan se af de ugudelige kana’anæers og sodomitters eksempel, som han fordrev eller ganske udryddede, ligesom han jo heller ikke skånede jøderne, de naturlige grene, men også forstødte dem; og deres praleri af
sin herkomst, enten jødernes af sine fædre, eller
kana’anæernes af sine mødre, har slet ikke nyttet dem noget; for Kristus vil ikke have kødets børn. Han alene er et
kødets barn uden nogen kødets synd; om alle andre bliver
dette ord stående fast i Joh 1, 13: De er ikke født af blodet, ej heller af mands vilje osv. Sådan kan de nu på
begge sider, både jøder og kana’anæer, rose sig af kødet,
at synden er borttaget og at de renses for den, ligesom
Guds søn i den hensigt har påtaget sig en menneskelig
natur, som var ren for al synd, for derved at rense vort
kød og blod, både jøders og hedningers. Her står nu den
kære Tamar, og Kristus er jødernes slægtninge, ikke blot
i svogerskab med dem, men deres fødte frænde. Dengang
da Juda gav sin søn en hustru og blev bedstefar eller svigerfar, var han 24 år gammel.
Moses tilføjer endnu ét, nemlig at Er var ond for Herren; derfor slog Herren ham ihjel. Men hvorfor skånede
han dog ikke dette hellige blod, patriarken Judas søn?
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Derpå svarer jeg sådan: Ikke de, som er børn efter kødet,
er Guds børn; men forjættelsens børn regnes ham til afkom, Rom 9, 8. Helligånden må komme dertil, som renser kødet, ellers bliver Abrahams kødelige børn lige så
vel som hedningernes forkastet og dræbt. Nu følger der i
teksten:
v8. Så sagde Juda til Onan: »Gå ind til din brors kone, og udfør
din svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom.«

Det hebraiske ord jabam, som bruges på dette sted, står
intet andet sted undtagen i 5 Mos 25, 5, hvor det befales,
at broderen skal tage den afdøde broders hustru til ægte.
Denne lov skrev sig ikke fra Moses, men fra fædrene før
Moses, hvoraf man kan se, at Moses har samlet mange
ceremonier og bestemmelser, som allerede i forvejen de
hellige fædre havde indstiftet og anordnet. Dette var en
sådan lov, som vedligeholdtes og gik fra den ene høje patriark til den anden. Men det var sandelig en over al måde
tung og trykkende bestemmelse; for den tvinger dig til at
tage din afdøde broders enke til ægte endog mod din
vilje, hvis han er død uden arvinger, om du så end hverken har lyst eller kærlighed til hende, uagtet det dog sy-
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nes at være umuligt at elske hende med en kysk, ægteskabelig kærlighed, som du selv hverken har udvalgt eller begæret; det måtte da ske i utugtens onde lyst. Men
om hun nu var ufrugtbar, sådan som hun, der omtales i
Matt 22, 24 ff.? Sådan, siger jeg, var det en såre hård og
tung lov. Men i disse de ydre ceremoniers love må man
også se hen til Kristus, som man må søge deri.
Men i 5. Mosebog, hvor der i kap. 25, 5 befales, at
den ene broder skal opvække den anden afkom, indesluttes også polygamiet, det er, at man kan have mere end én
hustru; dette bekræftes også af Moses. Dette var også
grunden til, at Salomo havde så mange hustruer, af hvilke
nogle vistnok også var beslægtede med ham enten ved
slægtskab eller svogerskab, og var der en fattig kvinde i
familien, har hun vel holdt sig til kongen som sin frænde
eller svoger. Han har vel ernæret mange af dem, og dog
havde han uden tvivl også mange medhustruer foruden
dronningen, i kraft af denne lov, hvilket sandelig var en
trykkende og utålelig ting, nemlig at være besværet med
så mange koner eller medhustruer, til hvem man dog
hverken havde lyst eller kærlighed.
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Sådan betyder nu ordet jabam at indgå en sådan ægteskabelig forbindelse, hvorved en slægtning ved lov
tvinges til at gifte sig med den enke, som hans afdøde
broder havde efterladt sig uden børn; eller, hvis der ingen
broder var, var efter den samme lov de andre slægtninge
skyldige til at gøre det. Men den, der først har indstiftet
denne lov, eller hvorfra den er kommet, véd jeg ikke.
Juda befaler sin søn Onan at tage sin broders enke til
ægte, hvilket han ugerne gjorde, og det ser ud til, at han
derfor også behandlede kvinden hårdt og, da han blev
tvungen til at tage hende, i al fald vægrede sig ved at
have samkvem med hende. For han kunne ikke finde sig i
denne trykkende lov.
Derfor blev heller ikke Tamar, skønt frugtbar af naturen, frugtsommelig med disse to, Er og Onan, og der kom
vel måske endnu andre synder dertil. Begges endeligt viser, at deres ondskab var såre stor; for Herren dræbte
dem begge i samme år. Vi vil da sige, at den ene blev
slået ihjel i begyndelsen af det andet år, da han var tolv år
gammel og af faderen blev tvunget til at tage Tamar til
ægte.
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Det var sandelig en forunderlig forrettighed, som
kvinderne havde, sådan at blive gift med alle brødre eller
slægtninge af sin afdøde mand efter hinanden, efter hvert
som en døde, og hvis kvinden var ufrugtbar, var det sandelig en såre ubehagelig og tung byrde. Det kan man ret
kalde at tvinge den onde lyst, idet den tvinges derhen,
hvor den ikke vil; men når den sådan tvinges, flyer den
og vender sig bort fra den, som påtvinges den mod dens
vilje. Derfor er det min tro, at denne lov alene blev overholdt af de fromme og gudfrygtige; de onde og ugudelige
foragtede og overtrådte den sikkert. I Ruths historie i
kap. 4, 1 ff. står der, at hendes nærmeste slægtning, som
efter loven skulle ægte hende, hellere ville opgive ageren
eller markstykket og drage sin sko af og give den til en
anden (hvilket var en straf for dem, som overtrådte loven), end han ville finde sig i sådan tvang. Det ville sandelig være en skarp tugt mod de onde lyster, om denne
lov skulle være forbindende også for os. For vi erfarer,
hvor megen møje og ulejlighed endog ægtefolks frivillige
og varme kærlighed bringer med sig, idet Satan ofte ødelægger hjerterne og ægger dem til urimeligt had, strid og
kiv.
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Sådan siger nu Juda til Onan: Gå ind til din broders
hustru og tag hende til ægte (for så meget betyder det hebraiske ord, ikke at gifte sig i almindelighed, men at gifte
sig med sin slægtning), så du kan skaffe din broder afkom. Det var meningen med denne lov, og denne omsorg
måtte brødrene eller de andre slægtninge, som endnu levede, have, for at brødrenes navne ikke skulle udryddes
eller forsvinde i landet. For i Israels folk måtte enhver efterlade sig børn. Men nu følger i teksten en afskyelig og
skændig gerning af den onde Onan.
v9-10. Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for
hans, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin
sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom.
Det, han gjorde, var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også
ham dø.

Det må have været en trodsig, fortvivlet krabat; for dette
er jo en skammelig synd, endnu meget grueligere end
blodskam eller ægteskabsbrud. Vi kalder det onani. Det
er en rigtig sodomitisk synd. For han lå hos hende, men
spildte sæden på jorden, for at kvinden ikke skulle blive
gravid. Sandelig, i sådant skal man dog følge den natu-
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rens orden, som Gud har bestemt for fødslen. Derfor, siger jeg, var det en afskyelig synd, sådan at berøve kvinden sæden. Han var ganske optændt af misundelse; derfor ville han ikke finde sig i at tvinges til denne utålelige
trældom. Derfor blev han med rette dræbt af Gud. Det
var en ond gerning; derfor straffede Gud ham.
Derfor sagde jeg også, at de måtte være særdeles
fromme, som skulle overholde denne lov. For det er jo en
stor, svær byrde at tjene en anden med at opvække arvinger og opholde hans efterkommere, avle fremmede børn,
opdrage og ernære dem, efterlade dem arven, og det alt
sammen under den afdøde broders navn. Sådan kærlighed véd verden slet intet af at sige. Det er besværligt nok
at være faderløses formynder, opdrage og forsørge dem,
hvilket nu til dags plejer at ske efter den kejserlige ret.
Hjælp Gud, hvor mange klager og hvor stor troløshed
finder man ikke derunder i al verden! For det er såre vanskeligt og en stor kærlighedsgerning, at anvende flid og
troskab på at bevare andres gods og vedligeholde det for
dem. Sådan kræver denne lov en stor, brændende kærlighed, som denne forbryder ikke har villet øve eller bevise;
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han vil langt hellere besmitte sig selv med denne afskyelige, skændige synd, end opvække sin broder afkom.
Men nu syndede også Juda; derfor følger der snart en
gruelig straf.
v11. Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar: »Nu må du
sidde enke i din fars hus, til min søn Shela bliver voksen.« Han
var bange for, at også Shela skulle dø ligesom brødrene.

På dette sted tvister forfatterne om, hvem dog Tamars fader kan have været. Jøderne har efter sin vis lyst til fjas
og fabler og opdigter, at hun skal have været ypperstepræsten Sems datter, hvilket de ville slutte deraf, at Juda
sidenhen befalede, at hun skulle bringes frem for at brændes ved sit horeri, fordi man plejede at brænde præsternes
døtre, når de havde bedrevet hor.
Men dette fjas lader jeg fare; man kan ligeså let foragte det, som det er at opdigte det. Sem havde dengang
været død i halvtreds år, men Er og Onan er tolv år
gamle; dem ville Juda ikke have tilladt at gifte sig med
Tamar, havde hun været halvtreds år gammel. Derfor var
hun en kana’anæisk kvinde ligesom Rahab, og ligesom
Ruth var en moabitter af hedensk byrd.
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Men nu var også dette en såre hård og skarp lov, at
når kvinderne var ufrugtbare eller når deres mænd døde,
blev de let forstødte og atter skikket hjem til sine forældre. Derfor var det dengang en vigtig sag at bortgifte sine
døtre. Men hvert folk har sine love. Os forbinder denne
lov eller andre sådanne slet ikke. Men Juda mener, at han
med god grund har nægtet sin svigerdatter den tredje søn;
ellers ville han ikke sådan have vægret sig for at give
hende ham; dog synder han deri, at han går så strengt til
værks. Og dette er en såre kold og tom undskyldning, at
han siger: at ikke også han skal dø, som hans brødre, så
jeg på den måde blev barnløs, da jeg har mistet min hustru. Men af den følgende tekst er det også klart, at han
gav sin søn Shela en anden hustru og sådan foragtede Tamar og lod hende sidde. For han skikkede hende atter tilbage til hendes faders hus og foragtede og forlod hende
sådan. Han ville ikke holde den lov, som påbød, at den
ene broder skulle tage den andens enke til ægte. For Moses siger i v. 26, at Shela var blevet voksen, men at Juda
alligevel ikke lod hende få ham.
Sådan var denne Tamar en stakkels ulykkelig kvinde,
og også ellers hos det jødiske folk synes kvindekønnet at
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have været undertrykt og foragtet og nødtørftig at have
måttet ernære sig ved sit arbejde, såsom ved at spinde og
væve. For sådan synes også Tamar hjemme hos sin fader
kummerlig og vanskelig at have ernæret sig ved kvindeligt arbejde, såsom at spinde og vaske.
Ovenfor (kap. 31.) hørte vi også, at Laban også havde
indtægt og blev rig af sine døtres, Rakels og Leas, arbejde. Sådan står der også i Es 4, 1: Syv kvinder skal på
den samme dag tage fat på én mand og sige: Vi vil spise
vort eget brød og iføre vore egne klæder; lad os kun kaldes efter dit navn. Det var også en hård lov. Nu til dags
er de fine damer. Men hos hedningerne og efter vor skik
skal denne lov ikke overholdes, heller ikke indføres som
et eksempel til efterfølgelse; men vi skal følge vore love
og regler og vor nærværende øvrighed og adlyde den, så
længe som de verdslige ordninger ikke er ugudelige i sig
selv eller stride mod Guds lov. Vi skal ikke se hen til,
hvad syrerne eller filistrene havde for love og rette; for
ethvert land holder sig efter sine egne skikke, som man
siger i ordsproget: Hvert land har sine skikke.
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v11b. Så tog Tamar hjem og boede i sin fars hus.

Alt dette skete omtrent i løbet af tre år. Er og Onan omkom næsten i samme år, hvori de giftede sig. På den
tredje ventede nu Tamar, indtil han blev stor; så længe
forblev hun enke. Men Juda så igennem fingre dermed,
overtrådte sådan den skrevne lov og bejlede til en anden
kvinde for sin søn (det kan vi slutte heraf), så Tamar slet
ikke kunne gøre sig noget håb længere. Og skønt hun
havde god ret efter loven til at kræve den tredje søn, har
hun vel alligevel tænkt: Jeg er en kana’anæisk kvinde, er
foragtet, forkastet og fordømt. Hvad skal jeg dog gøre?
v12. Lang tid efter døde Judas kone, Shuas datter. Da Juda var
kommet over hendes død, tog han sammen med sin ven Hira fra
Adullam til fåreklipning i Timna.

Det er forhen sagt, at denne tid af ”mange dage” tilsammen ikke er mere end et år; for ellers strakte tiden ikke til
for Judas børns og børnebørns fødsel; da Juda var 27 år
gammel, besov han sin svigerdatter, og da han var 28 år
fødte Tamar; hendes børn igen får også børn i de år, som
er tilovers, indtil det bliver 42 år. Sådan var nu disse
mange dage ét år, i hvilket der siges, at Judas hustru
døde, efter at hans to sønner var omkommet. Men hvis
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man vil tælle og regne disse dage, ikke fra den tid, da Tamar blev forkastet, men fra Judas bryllup af, får man tretten år. Men dette år forblev nu Tamar enke.
Men nu var også Juda enkemand, dog ikke længere
end i et halvt år, hvis ellers Tamar blev forstødt og hans
hustru døde først efter hans to sønners, Ers og Onans,
død. Det var også i loven forordnet, at man skulle bære
sorg i nogle måneder. Og dette er en såre priselig skik
hos alle folk, at begræde de afdøde, især når det er slægtninge eller forældre. Moses taler intet om, at Juda giftede
sig på ny, uagtet han dog endnu var af en kraftig og dygtig alder, nemlig syvogtyve år. Sådan levede han ugift,
men afholdt sig dog alligevel ikke fra kvinder. For sådan
måtte fædrenes liv beskrives, at de er os lige i alt efter
kødet, i synd og død, til pris for Guds uendelige og uudsigelige kærlighed og barmhjertighed, hvormed han har elsket os.
Sådan siger nu Moses, at Juda efter at have forvundet
sin sorg gik op for at klippe sine får. For de dage blev
hvert år holdt som festdage, på hvilke de også levede
bedre og finere i mad og drikke, sådan som der står i 1
Sam 25, 2 ff. om Nabal, at han tilberedte et måltid for
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sine fåreklippere, hvorhen også David sendte sine unge
karle. Sådan er det også hos os om høsten. For de, som er
blevet trætte af arbejdet og heden, behøver mad og
drikke. Dette er endnu alene lærdomme, som angår gode
ydre og borgerlige skikke.
Men som ovenfor sagt (kap. 37, v. 13.) var kvæget
ikke hos hans fader i Sikem, skønt han undertiden vel besøgte ham, men i Adullam, som lå lige ved Timna. Akzib
derimod lå i Juda stamme, i Judas dal. Derfor siges der
også om Samson, at han drog ned. Og Lyra udlægger det
sådan, at det fra Jerusalem til Timna gik nedover, men fra
havet til Jerusalem opover.
Det hebraiske ord reeh har jeg oversat ved hyrde. Angående dette ord tvister hebræerne heftig og plager os
meget dermed. De siger nemlig, at det skal betyde en
ven, eller en, som er vor næste, men dog ikke vor slægtning. Sådan er det rettelig oversat og forklaret i evangeliet i Matt 22, 39: Du skal elske din næste som dig selv.
Hieronymus taler meget derom og siger, at det skal betyde en hyrde, når det skrives roeh med o; men når det
læses reeh med e, skal det betyde en ven. Han har selv på
latin gengivet det ved pastor seu opilio, det er, en hyrde.
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Jeg vil overlade det til hebræerne. Det synes oprindelig at
være kommet af det hebraiske ord reeh, og betydningen
antydes ligesom, idet han i begyndelsen af dette kapitel
siger, at Juda holdt sig til en mand fra Adullam, der var
en hæderlig, from borger, som husede Juda. Dog synes
Juda at have været noget fornemmere end han. For Juda
sendte ved ham Tamar gedekiddet, som om han var hans
tjener. Derfor mener jeg, at han ikke var hans ven eller
næste, men noget ringere end han, så han havde ærbødighed for Juda. Dog vil jeg ikke anse nogen af disse meninger for ganske sikker, men vil hellere lade det stå på det
uvisse, sådan som også Hieronymus gør, og overlade hebræerne at dømme derom. Begge udlægninger passer
godt; dog synes jeg bedre om den, at man forklarer reeh
om en hyrde. For Isak, Jakob og Juda levede som nomader; de havde intet blivende sted, men drog omkring fra
det ene sted til det andet som sine fædre og som fåre- og
oksehandlerne nu til dags. Sådan flakkede de viden omkring, søgte daglig nye græsgange, lejede agre og enge,
dertil også andre steder, som var dem belejlige for deres
kvæg og hjorder. Derfor siger David i Sl 39, 13: Jeg er
en fremmed hos dig, en gæst som alle mine fædre. Sådan
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var også Jakobs sønner adspredte her og der, på mange
steder og i mange familier, på grund af sine ægteskaber
og svogerskaber; for selv havde de ingen ejendom i landet. Nu følger der i teksten:
v13-14. Nu fik Tamar at vide, at hendes svigerfar var draget op
til fåreklipning i Timna. Hun tog sine enkeklæder af og dækkede sit ansigt med et slør, så hun var tilhyllet. Så satte hun sig
ved indgangen til Enajim på vejen til Timna. For hun vidste, at
Shela nu var voksen, og alligevel var hun ikke blevet gift med
ham.

Juda gjorde ovenfor uret i, at han ikke ville give Tamar
sin søn til ægte efter loven, som han sidenhen selv bekender. Men nu synder hun også. Det hebraiske ord zaiph
står også ovenfor i fortællingen om Rebekka (kap. 24,
65.); da hun kom fra Mesopotamien og så Isak komme
gående på marken, tog hun sit zaiph, det er, sit slør og
indhyllede sig deri af undseelse og ærefrygt. For det var
skik og brug hos dette folk, at en hustru var anderledes
klædt end en ung pige, og en enke atter anderledes, hvilket viser, at det må have været skønt ærbare folk, som
var velopdragne, før de vanartede og faldt i alle slags
synder.
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Men jeg formoder, at dette ord betyder det store slør,
som kvinderne brugte, hvori de ikke alene indbandt håret,
men også plejede at bedække hele hovedet til nedover
skuldrene; det var et langt slør eller stort tørklæde om hovedet. Vi skal sidenhen hører, at også mændene havde
sin egen hovedbedækning, hvori de indhyllede hele hovedet. Sådan brugte også studenterne ved universiteterne
kapper, hvormed de også bedækkede hele hovedet og
skuldrene. En sådan kappe tror jeg også brugtes hos
kaldæerne, som der siges i Ez 23, 15, at kaldæerne kom
med overhængende, farvede huer på sine hoveder; det
har vel været store, vide kapper. Sådan havde nu både
mænd og kvinder sin særlige prydelse, hvormed de bedækkede hovedet til ned på skuldrene. Nu til dags er det
også på nogle steder i Tyskland skik og brug, at bære
slør eller tørklæder, hvormed både hals og mund bedækkes, så man kun ser øjnene.
Men dette var ikke en prydelse for enker, men for andre koner, som ikke ville gå i sørgedragt, men i lyse, festlige klæder. Sådan aflagde nu Tamar sin sørgedragt og
tog på sig sløret (på hebraisk zaiph), og tilhyllede ikke
alene hovedet med et ærbart kvindeslør, men prydede

261

også hele sit legeme smukt og ærbart. Jeg hører, at det
også hos muslimerne skal være brugeligt, at kvinderne
sådan tilhyller både hovedet og hele legemet. Og man har
en skildring af en, som har været fange i Tyrkiet, hvori
han vidner, at han aldrig har set en gift kone tale med sin
ægtemand med blottet hoved eller ansigt. Det græske ord
hedder theristrum; det udlægger man sådan, at det skal
betyde et sommerklæde, som var bekvemt for høstfolkene, når de skulle skære.
Da nu Tamar sådan prydet og smykket kom frem for
at friste og lokke Juda, siger Moses, hun satte sig for døren (i den latinske tekst står: In ostio oculorum), det er
hvor vejen deler sig, hvilket er en særlig talemåde på hebraisk, slet ikke brugelig på latin, og lyder, som om man
på latin ville sige: In janua eller foribus duorum oculorum. For ordet enaim er total, så man på latin kunne forklare det sådan: Una via sinistri oculi, altera dextri; en
vej for det venstre øje, en for det højre, fordi nemlig hvor
vejen deler sig øjnene plejer at vende sig til begge sider,
både til højre og til venstre. Andre har oversat det ved: på
vejen til de to kilder. Hieronymus har på latin oversat det:
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In bivio sive in compite, det er på en korsvej, hvor den
rejsende flittig må se sig for, hvad vej han vil vælge.
Sådan sad nu Tamar på korsvejen, men sådan, at hun
dog holdt sig nærmest til den vej, som førte til Timna.
Men det er hendes hensigt at bedrage sin svigerfar. Dette
var sandelig forvovent og farligt nok, dertil ikke uden
stor synd. Sådan var Tamar en såre dårlig og dumdristig
kvinde, der trodsig fristede Gud.
Utugt synes ikke at have drevet hende til at gøre
dette. For teksten tilføjer klart årsagen, at hun nemlig så,
at hun var foragtet, og at hun ikke fik Judas tredje søn,
Shela, uagtet hun efter lov og ret havde skullet få ham.
For denne lov blev på det strengeste overholdt, at man
skulle opvække den afdøde broder arvinger og opholde
hans efterkommere, og dette måtte ske ved hans broder
eller en af de nærmeste slægtninge. Men om også hedningerne var bundet til den samme lov, er uvist. Fædrene
holdt strengt og fast derover; for derfor bød Juda sin søn
Onan så alvorlig at tage Tamar til ægte, som var hans afdøde broders efterladte enke.
Men da nu Tamar ser, at det slår fejl for hende, som
hun havde håbet på, og at hun ikke fik den tredje søn til
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ægte, udtænkte hun denne listige plan, ikke som om
utugtens begær havde drevet hende dertil (ellers havde
hun vel kunnet hænge sig ved en anden), men fordi hun
ville skaffe sig ret. For hun tvivlede ikke på, at hun havde
god grund til at vredes og kræve den tredje søn til ægte.
For trolovelsen var ikke sket på egen hånd, men forældrenes samtykke var kommet dertil. Guds lov byder, at
Shela skal være denne Tamars brudgom i kraft af guddommelig ret, og dette bud er langt stærkere, end om det
havde været forældrenes eller brudgommens og brudens
eget ønske; for her tvinges begge parter af Gud dertil. Sådan havde Tamar god grund til at kræve Shela til ægte;
han var hendes brudgom og i kraft af Guds bud pligtig til
at gifte sig med hende.
Denne lov, siger jeg, var vistnok meget tung og hård,
men blev dog strengt overholdt af andre, og efter denne
lov er Shela ægtemand og Tamar hans hustru, så de ikke
kunne skilles ad, efter reglen i Matt 19, 6: Hvad Gud har
sammenføjet, må intet menneske adskille. Dette bud holdt
hun sig til og roste sig deraf i sit hjerte. Denne Shela,
sagde hun vel, er min ægtemand, jeg er hans ægtehustru
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og den rette husmor i dette hus, jeg hører huset til; hvorfor skulle jeg da finde mig i, at han fratages eller unddrages mig? Juda spiller under dække, synder mod loven, vil
adskille det, som på denne måde er sammenføjet, giver
sin søn en anden hustru, men foragter og forkaster denne.
Derfor vredes og raser Tamar ikke uden grund sådan.
Men skønt hun handler dårlig, følte hun i sit hjerte mere
vrede end ond lyst; for hun tænker sådan: Se, jeg er nu
foragtet og forkastet uden nogen grund, og må bestandig
bære denne skam, at jeg efter loven er den rette ægtehustru, men dog forkastes af min svigerfar uden min skyld,
og uden at have fortjent dette ved nogen synd. Sådan berøves jeg nu min livsfrugt, og der er desuden intet håb
om, at jeg kan giftes på nogen anden kant; jeg må tilbringe mit liv med ynkelig veklage over, at jeg sådan bestandig er forladt og foragtet. Derfor prøver hun nu det
sidste middel og forsøger at bedrage Juda. Og jeg tror
gerne, at hvis hun havde kunnet bedrage Shela, havde
hun også gjort sig al flid derfor. Loven sætter mod i
hende, skønt hun dog rimelig skulle have undset sig derfor af hensyn til slægtskabet, for det er en blodskam; men
af vrede og utålmodighed over denne skam og forhånelse
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vovede hun at begå en sådan afskyelig gerning, som ingenlunde sømmede sig for hende.
Men sådanne svære synder af de hellige fortælles så
vidtløftig og med så mange ord os til trøst, for at vi skal
vide, at patriarkerne og de hellige kvinder har været os
lige. Undertiden har de vistnok udrettet store, høje ting,
som vi ingenlunde kan forstå eller efterfølge, hvoraf
nogle fortælles i Hebr 11, 7 ff.; men undertiden har de
også begået dårlige og bespottelige gerninger, ja de grueligste synder, for at Gud alene skal prises og loves i vore
gerninger, både de gode og de onde: I de gode, hvilke
han selv virker i os; i de onde, som han har forladt os af
nåde og barmhjertighed.
Sådan blev Juda og Tamar store syndere, ikke som
om Gud havde befalet dem dette, men han lod det ske og
derefter opskrive, foreholder også sin kirke det sådan til
eksempel og til trøst. Tamar kan vistnok ikke undskylde
sig; dog hun lod sig overvinde af skammen og sin utålmodighed over, at hun skulle forblive så ensom og
ufrugtbar. For hun var ganske optændt af begærlighed efter at få børn og arvinger, og vil være moder i det hus,
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hvori loven havde givet og tilegnet hende en moders rettighed. Hun ville have det, skulle hun end få det af sin
egen svigerfar.
Dette er kvindelig utålmodighed, hvori hun alligevel
såre forsynder sig imod de love, hvori der befales alle
mennesker at være tugtige og blufærdige, og det kan ikke
nægtes, at denne synd var en blodskam. For da hun ikke
kunne blive moder ved sønnen eller den nærmeste slægtning, lokker og narrer hun svigerfaren selv til at besvangre hende, hvilket sandelig er uanstændigt og utugtigt nok.
Sådan fører den ene synd den anden med sig: Judas
synd fører med sig Tamars synd og afskyelige blodskam,
og det går som man plejer at sige: En ulykke kommer aldrig alene. For den stakkels kvinde lader sig overvinde af
foragten og skammen, idet hun ser, at Shela, som Moses
siger, var blevet stor, men hun alligevel forkastes, så hun
ikke gives ham til hustru. Men det er min tro, at Juda foranstaltede dette i al hemmelighed, og at Tamar ikke blev
forkastet efter offentlig lov og dom og en anden givet til
Shela, men at hun alligevel havde fået det at vide; for der
var næppe forløbet et år efter Judas hustrus død, som jo

267

teksten heller ikke taler om år, men alene om dage. Da nu
hendes forrige ægtemand, Judas anden søn, døde, var
Shela elleve år gammel, og Tamar havde endnu kunnet
vente i ét år på, at han skulle blive gammel nok til ægtemand. Men hun ser, at der slet intet håb er om, at hun
skulle få ham; derved drives hun nu til at begå denne
store synd, på grund af skammen, og fordi hun efter guddommelig ret havde skullet være husmor i huset. Da
tænkte hun: Jeg vil også engang gøre en rigtig gerning.
v. 15. Da Juda så hende, troede han, at hun var skøge, fordi
hun havde tildækket sit ansigt.

Her spørges, hvordan det dog gik til, al Juda ikke kendte
Tamar, sin svigerdatter, som han jo dog i det mindste
havde skullet kende på øjnene, der var åbne og utilhyllet,
ligeledes på stemmen; for han talte jo med hende, og hun
var ham også i forvejen vel bekendt, havde i to år været i
hans hus, mens hun var gift med hans to sønner, Er og
Onan; i den tid hørte han hende jo daglig tale og kunne
let kende hende fra andre? For der er så stor forskel på
stemmer, at endog fuglene kender sine mødre på stemmen. Derfor er det jo underligt, at Juda ikke kendte hende
igen derpå. Hvad var da nu grunden hertil? Svar: Når
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man har hele sit sind henvendt på ét, har man hverken
tanke eller sanser. For den, der sådan kun har én genstand
i tanker, ser eller hører slet ikke, hvad der ellers kommer
ham for øjne eller øren, som man kan se i det daglige liv,
og som man siger i det latinske ordsprog: Når man har
hovedet fuldt af flere ting, kan man ikke så nøje mærke
på hver enkelt. Når jeg hører en tale og omhyggelig lægger mærke dertil, er hele min ånd i mine øren og jeg kan
ikke så nøje passe på, hvad der kommer mig for øje. Og
sådan i det hele: Når min ånd alene er henvendt på én af
sanserne, udøver den sin virkning mindre skarpt i de andre. Sådan er Juda her ganske og aldeles af den mening,
at der sidder en skøge ved vejen, og da han har hovedet
fuldt alene af denne tanke, gav han ikke agt hverken på
kvindens stemme eller hendes øjne. Men hvis nogen ikke
lader sig nøje med dette svar, så må han tro, at det var et
under, eller at Juda var forblindet enten af Gud eller af
Djævelen, så han hverken så eller hørte.
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v16-18. Han gik hen til hende ved vejen og sagde: »Lad mig gå
ind til dig.« Han vidste jo ikke, at det var hans svigerdatter.
Hun sagde: »Hvad vil du give for at gå ind til mig?« Han svarede: »Jeg skal sende dig et gedekid fra hjorden.« Hun sagde:
»Giv mig et pant, som jeg kan have, indtil du sender det.« Han
spurgte: »Hvad skal jeg give dig i pant?« Hun svarede: »Din
seglring med snoren, og den stav du har i hånden!« Og det gav
han hende. Så gik han ind til hende, og hun blev gravid.

Af denne fortælling synes det at fremgå, at Juda kunne
mistænkes for utugt og horeri, som om han også i forvejen havde været behæftet med denne last. For hvordan er
det muligt, at Tamar i sit hjerte kunne være så vis på, at
hun ville kunne bedrage Juda under skin af at være en
skøge, hvis hun ikke havde vidst, at han plejede at give
sig af med horeri?
Og hvorfor gik ikke Juda lige hen til sin hjord, da han
jo i sit hjerte havde foresat sig, alene at udføre denne forretning, nemlig at klippe fårene, men lod det være, og
blev pludselig optændt af ond lyst, da han så skøgen?
Hvordan falder det ham så pludselig ind? Men vi vil ikke
nære sådan mistanke, men vil heller slutte sådan: Tamar
anså Juda for en god, from mand, og ville kun prøve, om
hun på denne måde kunne få sin ret, som tilkom hende,
efter at hun før flere gange forgæves havde prøvet derpå.
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For hun synes at have fattet mange planer og flere gange
anholdt gennem sin fader, gennem sine svogre, Jakobs
sønner, gennem sine slægtninge, om hun godvillig kunne
opnå noget hos sin svigerfar; men det var alt sammen forgæves. Derfor griber hun nu sagen fat på en anden måde,
ikke som om hun havde ham mistænkt for horeri, men
for at få sin vilje frem, på hvad måde det nu end skulle
ske.
Men hvis nogen mener, at man dog rimelig må have
Juda mistænkt herfor, vil jeg heller ikke på nogen måde
undskylde ham. For det er jo ikke et ringe bevis på letfærdighed, så øjeblikkelig at føle sådan skændig ond lyst;
det synes jo at vise, at man ved sin natur og sin levemåde
er tilbøjelig dertil. Men det være nu som det vil, så
tænkte Tamar, at hun ville gøre det sidste forsøg, siden
alle hendes andre planer havde slået fejl. Dog kunne hun
ikke være vis på, hvad udfald denne plan ville få, eller
om den ville lykkes; heller ikke kunne hun stole på Guds
styrelse. For hun kunne ikke anråbe Gud om hjælp, ligesom Juda heller ikke bad; for Helligånden lokker eller
driver ikke nogen til uanstændighed eller blodskam, og
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når man ligger i synder, kan man ikke bede rettelig. Derfor slutter vi, at de begge var syndere og skyldige, skønt
deres synd sidenhen blev dem forladt og tilgivet.
Men Juda beder Tamar om at måtte komme ind til
hende, som Skriften plejer at udtrykke det, det er, have
samkvem med hende. Det tilføjes ikke, hvor de begik
blodskammen, eftersom Moses siger, at hun sad ved vejen, så de, som gik forbi, kunne se dem. Jeg tror ikke, at
de, ligesom de såkaldte kyniske filosoffer, havde samkvem med hinanden åbenlyst for folks øjne; de veg måske bort til et hus eller en hule eller til den nærmeste
skov. Der blev hun da frugtsommelig ved den skændige
blodskam, og af Judas lænder kom det kød, af hvilket
Kristus skulle fødes, og sådan blev det stedse videre forplantet, besmittet med synd, indtil Kristi undfangelse.
Sådan behandler vor herre Gud vor frelser. Han tillader, at han undfanges ved sådan skændig blodskam, så
han skulle påtage sig virkeligt kød, ligesom også vort kød
er undfanget og næret i synd. Men sidenhen, da tiden
kom, at han skulle påtage sig vort kød i sin moders jomfruelige liv, blev det renset og helliget ved Helligåndens
kraft, som englens ord lyder, idet han siger til Maria i
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Luk 1, 35: Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig; og dog var det i virkeligheden et besmittet kød, af Juda og Tamar.
Derfor, siger jeg, er dette beskrevet for Kristi skyld,
så man kunne vide, at han virkelig skulle fødes af syndigt
kød, men dog uden synd. Derfor, hvad David siger om
sig selv i Sl 51, 7: Se, jeg er født i misgerning, det kan
også med rette siges om Kristi kød, før han endnu havde
påtaget sig det, sådan som det var i Tamars liv; men dette
påtog han sig derefter, efter at det var renset, for at bære
syndens straf for os på sit legeme.
Moses fortæller nu videre, hvad Juda gav Tamar for
et pant, indtil han sendte hende det lovede gedekid, nemlig en seglring, et klæde og en stav. Det hebraiske ord
paforl betyder en tråd. Sådan som det står på dette sted,
med ejefald tilføjet: petilecha, betyder da: dit tøj, din
klud, flettet eller vævet af tråde. Det var et klæde, som
mændene brugte til at bedække hovedet med. Det var intet sørgeklæde; for Moses har forhen sagt, at Juda havde
aflagt sorgen og ladet sig trøste over sin hustrus død.
Derfor klædte han sig nu atter i stadsklæder. Jeg formoder, at det var et vævet tørklæde af lærred, hvormed man
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bedækkede sit hoved efter landets skik. Hebræerne udtyder det sådan, at det skal være et dobbelt, vævet tøj, sådan som der i Luk 16, 19 siges om den rige mand, at han
klædte sig i purpur og kosteligt linklæde, hvorved menes
et klæde for hovedet og halsen. Nu til dags bruge muslimerne også sådan dragt. Ligeledes står der også i ApG
19, 12 skrevet om Paulus, at der blev bragt svededuge og
klæder fra hans legeme til de syge; det er klæder, hvormed han bedækkede hals og hoved. Sådan begærer Tamar, at Juda skal give hende det vævede linklæde, på hebraisk petilecha, som dækkede hans hoved og hals, ligesom man også i Grækenland dækkede begge dele. Vi
bruger hatte eller huer. Dette sted lå ikke langt fra Timna;
derfor tænkte han vel, at han snart ville kunne hente sine
panter tilbage. Arrhabo, pant, er et græsk ord, hvilket senere hen også latinerne brugte; men uden tvivl er det
kommet fra hebræerne, som på sit sprog kalder et pant
erabon.
Her kan man desuden se, hvordan dette folk dengang
levede. Der var god og skøn fred i landet; derfor brugte
de ikke sværd eller våben; denne patriark bar hverken
lomme eller penge eller våben på sig, uagtet det dog
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havde været passende for en sådan herlig mand, der
havde et så stort hus at styre, at være forsynet med rejsepenge, i al fald med nogle mønter. Men han bærer intet
andet på sig end sin ring, stav og dette klæde. O hvilken
skøn, salig fred var dog ikke dette! Derfor kan han ikke
give kvinden penge, men lover hende et gedekid. På den
tid dreves heller ikke handel eller vandel sådan, som nu
hos os; men man tuskede varerne og byttede således
kvæg for korn, brød og andre fornødenheder.
Men Tamar brød sig ikke om penge eller pant; hun
vil have afkom. Hun vil være moder og står op, går bort
derfra, venter ikke på gedekiddet, som var lovet hende,
men beholder pantet, hvormed hun, som det synes, ville
antyde, at hun ikke ville lade sig nøje med samlejet. Jeg
undrer mig over, hvoraf hun kunne vide, at hun var blevet frugtsommelig. Det var en forunderlig kvinde, og det
ser ud, som om hun havde villet prøve på endnu noget
andet, hvis dette havde skuffet hendes håb. Men dette
blev hendes sidste forsøg, og det gik heldig for hende.
For det var hos det folk en stor ære, når kvinderne var
frugtbare, på grund af Guds velsignelse og lov. Vi bryder
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os ikke stort derom; derfor kan vi heller ikke forstå sådanne historier. Intet var hos dem til større skam end det
ugifte liv og ufrugtbarhed, fordi kvindekønnet er skabt til
at få børn. vi har ganske vist lyst og glæde af frugtbarhed
hos kvæget, for at derved vort gods og vor næring kan
forøges, og det kvæg, som er ufrugtbar og ikke får unger,
føres snart til slagtebænken, men i ægtestanden bryder
man sig ikke derom.
Hedningerne har også givet en såre skøn lov (enten
de nu har fået den fra fædrene eller deri fulgt naturen),
som man kan se af komedierne; ved den lov blev de
tvunget til at tage sin nærmeste slægtning til ægte eller
også udbetale hende brudeskatten eller udstyret.
Derfor bør foragt for ægtestanden revses, især når det
går sådan til, at folk besmitter sig med usømmeligt kødeligt samkvem. Kan du leve kysk, så er det godt; hvis
ikke, så er det langt bedre og hæderligere at blive gift end
at følge usømmeligt begær. Og om du end ikke vil blive
rig derved, så vil du dog på denne måde kunne leve tugtig og kysk i gudsfrygt. Sådan var nu sådanne skikke og
love nyttige og gavnlige i det borgerlige liv, idet det jo er
meget nyttigt, at byerne er rige på børn og ungdom. Og

276

var der nu sådanne anordninger og love i brug hos os,
som hos det jødiske folk, så ville der være mindre uanstændighed og utugt. Men den store trods, som nu drives,
hersker mægtig i al verden og vanpryder den menneskelige natur med skrækkelige forargelser. De folk, som har
lyst til vellevned og gode dage, frygter for det arbejde og
besvær, som ægtestanden fører med sig, eller om de end
begiver sig ind i denne stand, tager de dog mere hensyn
til, at den skal være dem et lægemiddel mod utugt, end
de ønsker at få børn i den. Det er den rette frugt af papisternes ugifte stand.
De hellige fædre tog hustruer, fordi de gerne ville
have børn, som de også opdrog med stor omhu; de styrede sin familie med meget besvær. Det var særegent for
dem. Vi er blevet paver; vi ønsker at føre et paveliv, har
slået os på lediggang, fylderi og anden vellyst i dette liv
og har ladet den huslige omsorg og møje fare. Pavevæsenet hænger endnu såre meget ved os, og der vil aldrig på
nogen måde kunne skaffes hjælp mod denne skade og
elendighed, som papisternes ugifte liv har voldt denne
hellige stand, som Gud selv har indsat. For der kan ikke
længere skaffes hjælp, når det er kommet så vidt, at man
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gør åbenlyse laster til vaner og sådan synder frit hen uden
nogen undseelse, som Seneca siger, og som det også går
til hos os, vi som dog af Den Hellige Skrift skulle forstå
og tragte efter ægtestandens rette pris. For de folk, som er
fordærvede i vellyst og lediggang, foragter både det huslige og det borgerlige liv; derpå spotter de ovenikøbet
ægtefolk som sådanne mennesker, der ganske er forkomne i vellyst og utugt.
Men ægtestanden er ingenlunde et så mageligt liv;
den er fuld af utallig megen omsorg, møje, ja af sved og
tungt arbejde; her får man nok sin lyst kølnet. Men du
munk eller pave, som fører et ugift liv, du er ganske
druknet i lediggang og vellyst, ligesom en ret og klogt
skal have sagt: Munkene fører ikke et åndeligt, men et
vellystigt liv; de foragter og forringer de andre stænder,
for at ernære sig af fremmed gods, have herredømmet
over al verden og leve i højeste herlighed. Det er ret
egentlig den højeste og mageligste lediggang, at nyde andre folks arbejde og sammenskrabe alverdens gods.
Dette skal man så meget desto flittigere betragte på
grund af Tamars synd, så vi ikke skal mene, at hun syndede af ukyskhed. Vistnok syndede hun groft; men hun
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gjorde det af utålmodighed over den skam, som lå på
hende; den var anledningen til denne synd. For hun var
bedrøvet over, at kvindernes højeste ære skulle nægtes
hende, nemlig at være en ægtehustru, og navnlig at være
gift med denne Judas søn, og at hun sådan skulle være
berøvet alt smykke, hvormed dengang en husmor var
prydet. Det var en berettiget vrede, som også næsten kan
undskyldes. For vi ser, hvor ondt det gør os, om vi endog
kun lider en ringe skade på vor ære, værdighed eller
gods. Men hvad har da nu den stakkels kvinde tilbage,
når den herlighed berøves hende, at være moder, og hun
mister hus, børn eller efterkommere, ja hele husholdningen? Sådan har hun stor grund til at vredes og må ikke så
ligetil fordømmes; dog kan hun heller ikke undskyldes.
For en sådan kvinde må bestandig være fanget og ligesom træl. Hun var af Gud kaldet og bestemt til at være
dette hus’ ære og pris, men forkastes nu af Juda; sådan
syndede de begge groft mod Guds bud.
v19. Da hun var kommet hjem, tog hun sløret af og tog igen
enkeklæder på.

Heraf er det klart, at Tamar må have været en from, ærbar kvinde; for hun bliver ikke stolt, giver sig heller ikke
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til pris for andre, søger ikke utilbørlig vellyst, men hun
tragter kun efter at blive moder i huset, hvortil hun også
efter Guds vilje var bestemt. Derfor aflægger hun nu den
klædning, som hun havde haft på sig, og iførte sig atter
sine enkeklæder, sidder og sørger, og da hun nu var blevet frugtsommelig, venter hun fremdeles på Guds velsignelse.
Men Helligånden anvender en underlig omhu på at
beskrive denne skændige, utugtige historie, så han fortæller alt ligetil mindste detalje og ikke engang skammer sig
ved at tale om tvillingernes fødsel og om, hvordan den
sidstfødte rev en revne. Hvorfor har dog Helligåndens
rene mund nedladt sig til sådanne lave og foragtelige
ting, ja som endog er utugtige og urene og dertil fordømmelige, ret som om sådanne ting skulle kunne tjene til
Guds kirkes og menigheds belæring? Hvad kommer dette
kirken ved?
Derpå svarer jeg som før, nemlig at alt dette fortælles
sådan for Kristi skyld, der igennem hele Skriften beskrives som vor broder og slægtning, der er endnu nærmere
beslægtet med os, end nogen af vore kære kan være. For
han er efter Abrahams linje alle Israels børns broder og
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fætter; på mødrene side er han broder, fætter og søskendebarn til alle egyptere, kana’anæer, amoritter; for han
nedstammer fra Tamar, Ruth, Rahab og Batseba, Urias’
hustru.
Men af os, som nedstamme fra Jafet, er han ikke et
søskendebarn, men dog vor svoger også efter kødet. Ja,
går vi tilbage ligetil Adam, er han lige så vel vor fætter
og vort søskendebarn, som jødernes, så vi ligeså meget
som de kan rose os af dette slægtskab. Dog gør dette
slægtskab intet til sagen, ja det er fordømt, Joh 1, 13;
Rom 9, 8, hvis ikke troen kommer dertil og ordet om det
velsignede afkom, hvorved kødet atter fornyes og opvækkes, som er forkrænkeligt, syndigt og fordømmeligt, men
hvoraf jøderne alene roser sig med sådan stor stolthed.
Men hvad nytter det at være broder eller moder til det besmittede kød, som er Guds evige dom underlagt? Dog er
det nyttigt at vide, at denne ros ikke tilkommer jøderne
alene, men at den også angår hedningerne og tilhører
dem, om ikke gennem Abraham, så dog gennem Adam
og alle patriarker ligetil Noa; for da deles hele menneskeslægten mellem tre brødre. Ellers var vi alle på samme
måde i Noas lænder; men det velsignede afkom var
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endnu ikke kommet, som atter skulle oprejse vor fordærvede natur af sit tunge fald. Derfor, siger jeg, er det til ingen nytte, at man vil rose sig af delagtighed i den endnu
ikke opvakte natur; dette alene er den rette ære, at Kristus
er forjættet Eva og givet os.
Sådan beskrives nu her det velsignede afkom, som er
kommet af forbandet, fortabt og fordømt sæd og kød, dog
sådan, at dette afkom i sig selv er forblevet uden synd og
ufordærvet. Efter naturen er Kristi kød af samme slags
som vort; men ved hans undfangelse kom Helligånden
dertil og overskyggede og rensede den kødklump [æg],
som blev taget af jomfruen, så den kunne forenes med
den guddommelige natur. Sådan er hos Kristus kødet
ganske helligt, rent og ubesmittet; men i os og alle mennesker er det ganske fordærvet og urent, undtagen for så
vidt som det atter fornyes i Kristus.
Sådan stiger Helligånden her ned med sin rene mund
og taler endog om den afskyelige synd og blodskam, for
at vise, at Kristi kød også var i Juda og Tamar, og at han
også er hos de mennesker, som synder, skønt synden ikke
alene er en stor skam og afskyelig urenhed, men også
fordømmelig og en svær skyld for Gud. Helligånden er
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nær, både hos fordærvede og ufordærvede, retfærdige og
uretfærdige, skændige og ærbare, afskyelige og brave
mennesker; dog gør ikke han dette; han er ingen anstifter
af synd og fordærvelse, men hvis ikke han var nærværende og nær ved synderen, hvem skulle da atter rense og
forbedre det skændige og syndige kød?
Sådan vidner fortællingen i dette kapitel 38 om Helligåndens nærværelse, at han er så nær, at han endog giver sin tunge hen og bruger den til at fortælle sådanne afskyelige og skændige ting. Ja, når han beskriver sådanne
ting, bruger han langt flere ord, end i andre ting, så det
endog synes overflødigt og unødigt at tale så vidtløftig
derom, men for at vi skal vide, at Gud stedse ser hen til
sine skabninger og især til Messias, Kristus, som han sådan fører frem gennem syndere og syndig fødsel.
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v20-22. Juda sendte sin ven fra Adullam af sted med gedekiddet
for at få pantet tilbage fra kvinden, men han kunne ikke finde
hende. Han spurgte mændene på stedet: »Hvor er den helligskøge fra Enajim, der sad ved vejen?« De svarede: »Der har
ikke været nogen helligskøge her.« Så gik han tilbage til Juda
og sagde: »Jeg kunne ikke finde hende, og mændene på stedet
sagde, at der ikke havde været nogen helligskøge dér.«

Ovenfor sagde jeg, at hebræerne tvister om man skal læse
roeh eller reeh; for nogle have gengivet eller oversat det
ved ven, andre ved hyrde. Det er også Hieronymus udlægning, og den synes bedst at stemme med denne tekst,
siden adullamiteren her sendes af Juda som en tjener af
sin herre. Derfor behager den mig også bedre end jødernes udlægning. For skønt Juda var som gæst hos ham, må
man dog antage, at Juda havde en særlig anseelse og stor
gunst hos sin vært og dertil også hos de andre kana’anæere, der holdt ham i stor ære og venlig forsynede ham
med det, som var ham fornødent til husholdningen.
Måske forrettede han også lære- eller præsteembedet
hos dem, efter de andre patriarkers vis, som på alle steder
forrettede gudstjeneste med at lære og bede, hvorpå man
finder mange eksempler i deres historie. For hvor troen
er, tier den ikke stille, men lærer og underviser folk, formaner dem til at tro, bede, ofre og prise Gud, som skrevet

284

står i Rom 10, 10: Med hjertet tror man til retfærdighed
og med munden bekender man til frelse. Tror du fast og
har ordet i hjertet, så er det umuligt, at du ikke også
skulle bekende det med munden og tale derom. Sådan
kommer af ordet i hjertet også mundens bekendelse, at du
priser Gud og takker ham for hans velgerninger, at han
har åbenbaret sit ords lære, og at du også lærer andre den
og sådan offentlig bekender, som også Juda underviste
sin familie, sin vært og sine naboer og bragte dem til
Guds erkendelse, og som apostlene drog omkring i verden, udbredte læren og påkaldte Gud; ellers havde Juda
ikke kunnet bo trygt og sikkert i det fremmede land; men
var blevet uddrevet af dem, som ikke var fromme, hvis
han ikke havde gjort sig nogle til venner ved at undervise
dem rettelig og betjene dem med ordet. Af disse var også
hans vært en, hvad enten han nu var en hyrde eller en god
ven af ham, som ved det ord, Juda talte, blev omvendt til
Abrahams Gud.
Men Moses bruger her atter den samme måde at tale
på som kort i forvejen, som var brugelig hos hebræerne
og på latin egentlig betyder: På korsvejen, hvor vejen be-
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gynder og ligesom åbnes; dette kalde de ostium oculorum, som man kunne gengive det på latin. Dér sad Tamar, ved vejen til Timna. Men at dette sted ikke lå langt
fra Timna, kan man se deraf, at Juda gik hen for at klippe
fårene, efter at Tamar havde fjernet sig. Så snart Juda
kom derhen, er det rimeligt, at han sendte hende gedekiddet. Alt dette skete på én dag. Derfor må det sted, hvor
vejen deler sig, have været nær ved Timna. Jeg tænker, at
det kan have været omtrent en fjerdingvej, og at Juda
mente, hun ville blive der så længe, indtil han sendte
hende gedekiddet.
Man kunne vel også tænke sig, at hun på det samme
sted havde bygget sig et hus eller en hytte, som var passende til sådan utugtig håndtering, og at hun sad i den
ved vejen; der gik da måske Juda ind, mens hyrden ventede på ham udenfor. Hermed stemmer det da overens, at
hun ikke optænkte dette bedrageri af sig selv, men havde
aftalt det med sine slægtninge, som havde hørt, at hun var
forkastet og sendt tilbage igen til sin faders hus. Derfor
har de vel haft medynk med Tamar og hendes ulykke og
sådan hemmelig efterstræbt Juda, og de bragte ham da
også ved dette bedrageri i garnet og fangede ham. For det
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er ikke troligt, at hun skulle have siddet åbenlyst under
åben himmel.
Denne min formodning bestyrkes ved naboernes svar.
For da Hira spørger efter skøgen, svarer indbyggerne af
stedet, at der ikke havde været nogen skøge der, da de
dog uden tvivl havde set og kendt Tamar; men de skjulte
det. Som det synes, mente de så meget som sådan: Vi vil
endnu ikke røbe det; I skal nok snart selv komme efter
det.
På denne måde, tænker jeg, aftalte de med Tamar det
bedrag, hvorved hun atter skulle blive sat på sin tilbørlige
plads og få sin rette ære. Det er næsten et lignende bedrag som det, hvorved Jakob, efter sin moders opfordring, berøvede Esau velsignelsen. For Tamar var forstødt med evig skam, og måtte fortvivle om at få flere
børn efter Judas ord: Bliv en enke i din faders hus; hvorved han syndede svært. For han skulle have beholdt
hende hjemme i sit hus og givet hende sin søn Shela til
ægte efter den guddommelige ret, som han selv overtræder, idet han gør hende uret med stor skændsel og løgn.
Derfor synes dette bedrageri at have sin rette grund. For
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Tamar måtte ellers opgive håbet om sin moderære. Derved blev da hendes slægtninge, i betragtning af denne
hendes elendighed, bevæget til at råde og hjælpe hende
til med ret eller uret, på hvad måde hun blot kunne, atter
at få moderæren. Men da Juda var i stor anseelse og meget mægtig, så de ikke kunne tvinge ham til atter at indsætte Tamar i hendes rette stilling og lade hende få den
hende kommende ære, angriber de ham med list og overvinder ham også dermed.
Dette slutter jeg af naboernes svar, idet de siger:
Hvordan kan du spørge os om skøgen? Tænker du, at vi
her holder sådanne letfærdige kvinder? Disse ord vidner,
at de var medvidende om gerningen og havde været med
at anstifte den, siden de med sådan stolthed svarer: Tænker du, at vi har skøger her? For de holder bedrageriet
hemmeligt, tildækker det og siger ikke, at hun var deres
slægtning, fordi de hemmelig ønsker, at hun blot måtte
blive frugtsommelig, så skulle de nok åbenbare sagen, ligesom jo også Juda sidenhen får at vide, hvem skøgen
var.
Det hebraiske ord kedescha har vi endnu ikke haft i
denne skabelsens bog. For ovenfor sagde Moses, at Juda
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antog Tamar for en sonah, hvilket ligefrem betyder en
skøge, sådan som også Rahab var. Rabbinerne derimod
vil, at ordet skal have flere betydninger og betyder både
en skøge og en værtinde. Deraf kommer det, at nogle påstår, at Rahab ikke var nogen skøge. Men af det, som vi
har hørt ovenfor, er det klart, hvad dette ords rette betydning er.
Ordet kedescha derimod, som Moses her bruger på
hebraisk, kommer af et meget almindeligt ord, som betyder hellig; det bruges f.eks. i Es. 6, 3: Hellig, hellig, hellig osv. Deraf kommer også et andet hebraisk ord mikdasch, som betyder helligdom eller tempel; helligede kaldes de, som er beskikket eller beredt til noget, som når
man siger: Medernes konger er helligede, det er, rustede
til krig. Sådan bruger Moses ofte dette ord i forskellige
betydninger, f.eks. i 5 Mos 23, 18: Ingen israelitisk
kvinde eller mand må blive helligskøge; på hebraisk:
Hverken kadesch eller kedescha; alle skal være ægtefolk,
ægtemænd og ægtehustruer.
Men Hira synes at have villet tale noget tugtigere og
mere ærbar, derfor kalder han hende på hebraisk kedescha og bruger ikke ordet sonah, en skøge, som Juda
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brugte. For der er på hebraisk ligesom i andre sprog
mange ord, som ikke alene har forskellige betydninger,
men som også kan bruges i stik modsatte betydninger.
Denne talefigur kaldes antiphrasis. Sådan siger den latinske digter: Den hellige guldtørst; men han mener: Den
fordømte og forbandede guldtørst. Det samme er også almindeligt i vort sprog; sådan når man siger: Det er mig
en from fyr; han bliver god osv. For her mener man ved
ordet from eller god ugudelig eller slet, ved denne såkaldte antiphrasis. Sådan kalder han på dette sted skøgen
en hellig kvinde, som om han ville sige: Hun var en hellig dame, en from tøjte; for naboerne svarede, som sagt,
med list, at de ingen skøge havde set der. Så udførlig har
Helligånden fortalt alt, så det er underligt, at han har villet spilde så mange ord på sådanne fortællinger. Men han
undser sig ikke ved undertiden også at handle om ugudelige og skændige ting, for at også de kan foreholdes kirken til lærdom og trøst.
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v23. Juda sagde: »Lad hende bare beholde pantet, så vi ikke
bliver til spot. Nu har jeg sendt det kid, men du kunne altså ikke
finde hende.«

Juda vil ikke have nogen kiv. Hun kan beholde det, siger
han, og tilføjer: Så vi ikke skal blive til spot. For det er
den rette betydning af den hebraiske tekst. Men hvad han
mener dermed, véd jeg ikke. Vor latinske oversætter har
gengivet det ved: Hun kan ikke beskylde os for løgn, som
om jeg ikke havde sendt hende gedekiddet. Jødernes rabbinere forklarer det sådan: For at ikke denne skam skal
åbenbares og komme for dagen; hvilken forklaring ikke
alene er falsk og urigtig, men også latterlig. For sagen er
jo åbenbar; hvordan skulle den da kunne holdes hemmelig? Juda sender hende kiddet, og Hira spørger med tydelige ord efter skøgen, giver derved at forstå, at han bringer kiddet, for dermed at betale skøgelønnen. Det er jo
dog ikke at fordølge gerningen eller holde den hemmelig.
Naboerne spurgte, hvad han skulle med kiddet; derpå
svarede han, at det skulle være til skøgen; her var ingen
hemmelighed, hverken i ord eller i gerninger.
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v24. Omkring tre måneder senere fik Juda besked om, at hans
svigerdatter Tamar havde bedrevet hor, og at hun også var blevet gravid af det.

Disse ord sagde vel uden tvivl Tamars slægtninge, som
havde øje med hende og sørgede for hende. For ellers
ville de ikke have bekymret sig om, enten hun levede hæderlig eller uhæderlig. Men siden de så straks til kendegiver Juda det, synes deraf at fremgå, at de har anstiftet
denne plan med horeriet. Først skjulte de det med flid,
mens de endnu ikke vidste, at hun var frugtsommelig.
For var Tamar ikke blevet frugtsommelig, vidste de godt,
at det var meget bedre at skjule denne gerning end at
åbenbare den. Nu derimod, da de forstår, at hun var svanger, til kendegiver de Juda dette med glæde. Nu begynder
jubelen.
Henved tre måneder derefter, siger Moses; da nemlig
barnet begyndte at få liv. De biede ikke, indtil hun var
blevet noget større af legeme, og indtil også barnet var
vokset noget; de ilede, trodsede og spottede ligesom
Juda, fordi han så listig var blevet bedraget af Tamar, og
åbenbarede nu, hvem skøgen var, mens de forhen ikke
havde villet kende hende, dengang da Hira ledte efter
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hende. Som om de ville sige: Du skynder dig alt for meget med Hira og med kiddet; du kommer for tidlig; hør
nu her, Tamar, din svigerdatter, er det, som har bedrevet
hor. Men hvem det er, som har begået synden med
hende, det må du se efter; for der er ingen anden, som vi
kan anklage for denne synd, end dig. Sådan udtaler nu
Juda dommen over sin egen hals, som også David gjorde,
da Natan kom til ham i 2 Sam 12, 5-13; han bekendte
også sin synd.
v24b. Da sagde han: »Før hende ud, hun skal brændes!«

Her ser du, at denne lov også er kommet fra fædrene, ligesom også den anden, at den ene broder skulle opvække
den anden afkom, når denne var død. For der var dengang også sat en straf for præstedøtre, når de bedrev hor,
at man nemlig skulle brænde dem, selv om de allerede
var gift. Derfor kræves nu også Tamar frem, for at denne
straf skal gå over hende. For hun var en præsts hustru og
måske i andet led også datter af en kana’anæisk præst.
Dog det kan man ikke med vished vide.
For hvad jøderne drømmer om, at hun skulle være
Melkisedeks datter, er alt for langt søgt, er også urimeligt
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at høre. For Melkisedek havde dengang været død i henved halvtreds år; og om vi end skulle sige, at hun skulle
være blevet født i hans yderste alderdom, ville dog deraf
følge, at hun måtte være halvtreds år gammel, da hun
blev gift med Judas sønner; hvilket er umuligt.
Men jeg formoder, at ikke alle døtre af præster, men
også deres hustruer og alle andre kvinder i deres slægt
var underkastede denne lov og dom. For derved ville Gud
gøre en særlig, stor forskel mellem den verdslige øvrighed og præsternes stand, og den præstelige stand skulle
også efter disse love med større alvor end de andre holde
over tugtighed og ærbarhed. Derfor forordnede han også
større straf for sådanne overtrædelser. Men Jakob var
præst tilligemed alle sine sønner, som var adspredt her og
der; enhver af dem lærte, bad og ofrede på sit sted, som
Ismael og Isak gjorde i Abrahams hus, og en iblandt dem
var den førstefødte, herre og regent over de andre. Sådan
var Ruben, før han blev forkastet af faderen, den førstefødte, hvem også to dele af arven tilkom. Hedningerne,
til hvem de kom, anså dem også for præster, og når de
hørte deres lære, var det dem dertil såre kært, og de glædede sig over, at sådanne hellige mennesker var kommet
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til dem, som kunne lære og undervise folket om Guds erkendelse og om påkaldelsen eller bønnen og bede for
dem; derfor tog de imod dem med ærbødighed og omgikkes venlig med dem.
Da sådan Tamar var gift med Jakobs børnebørn, som
var præster, og nu anklagedes for horeri, dømmes hun
straks til den straf, at hun skulle brændes, på grund af den
skamplet, hvormed hun havde besmittet hele slægten og
præstestanden. Måske benyttede også Juda sig af denne
sag, da han så, at hun sådan med al føje kunne fjernes og
dræbes, for at hun ikke længere skulle falde ham og hans
slægt til besvær; derfor dømmer han hende straks til døden, uden nogen rådslagning, ja også uden nogen medlidenhed, og sandelig, han fældede en sørgelig og gruelig
dom over denne kvinde, som dog var frugtsommelig, så
man dog skulle have skånet hende for livsfrugtens skyld.
Men måske det var skik og brug, at hun skulle sidde i
fængslet, så længe indtil hun havde født. Men blev livsfrugten straffet sammen med moderen, så var det sandelig en over al måde hård lov.
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v25. Da hun blev ført ud, sendte hun bud til sin svigerfar med
den besked: »Det er den mand, der ejer disse ting, der har gjort
mig gravid. Se nu nøje efter! Hvem ejer denne seglring med
snoren og denne stav?«

Nu holdes Juda fast i det garn, hvori han var kommet ved
Tamars og hendes slægtninges list og bedrageri. Nu velan, sagde de vel til ham; du har villet se, hvem denne
skøge er; hun er vor slægtning og din svigerdatter, som
du har forkastet. Og tag denne stav osv. og erkend, hvorfra disse ting er kommet i vore hænder.
v26. Da Juda genkendte det, sagde han: »Hun har retten på sin
side; for jeg gav hende ikke til min søn Shela.« Siden lå han
ikke med hende.

Juda anklagede sig selv hårdt og absolverede og frikendte
Tamar; han undskylder eller fordølger slet ikke sin synd.
Og det er sandelig en underlig beskyldning, at han hellere
lægger al skyld på sig end på Tamar. Derfor spørges nu,
hvem af de to der syndede sværest, Juda eller Tamar?
Han havde ikke begået noget ægteskabsbrud eller nogen
blodskam, men et simpelt horeri; Tamar derimod er skyldig i begge synder, fordi hun var trolovet brud, nemlig
Judas tredje søns, Shelas, som efter guddommelig ret var
hendes ægtemand, og han kunne derfor anklage hende
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for ægteskabsbrud. Men at hun havde samkvem med sin
egen svigerfar, er en afskyelig blodskam.
Sådan kunne de ikke på nogen måde undskyldes,
skønt Judas synd er noget ringere. Men havde der været
en dygtig advokat, som havde taget sig af Tamar og ført
hendes sag for retten, så havde han kunnet gøre sagen
endnu større. Og måske anklagede Tamars slægtninge
Juda og sagde til ham: Du har ikke alene forsmået Tamar, men vor hele slægt; du har berøvet os den ære at Tamar blev moder, har berøvet os din søn; sådan har du
ødelagt alle vore efterkommere, så meget det har stået til
dig. Sådanne bebrejdelser har de vel uden tvivl rettet mod
Juda, skønt de ikke er opskrevet, og har vel sagt: Du er
præst og lærer i det guddommelige ord, du styrer andre
folk med lære og påkaldelse; men med sådanne slette eksempler vansirer du skammelig dit embede og din stand.
Det havde sømmet sig for dig at holde hårdt over lovene,
hvori der påbydes retfærdighed og ærbarhed; men trods
disse love forsmår du nu hende, som du skulle have æret
og ernæret. Derfor skulle du straffes med større ret end
Tamar, vor slægtning, som du har berøvet hendes højeste
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ære, nemlig den moderlige og præstelige; når denne ære
er mistet, da har en ikke nogen glæde længere her i livet.
Derfor sagde Juda med rette: Hun er mere retfærdig
end jeg, skønt blodskam er en stor synd. Men han havde
selv begået flere og større synder, som er stik imod Guds
lov og ret; han kunne vel anklages for kirkeran, mord, og
al slags anden synd og uret. Sådan ydmygedes Juda herved til at erkende og bekende sin synd, at han nemlig
havde stødt hende ud af huset, og berøvet hende præsteog moderretten, ja endog alle efterkommere, børn og arvinger.
På denne måde måtte denne patriark beskrives, at han
vidste, at han var en synder, for at han ikke skulle foragte
andre syndere fremfor sig selv, som om ikke også han
kunne falde, selv om han havde præstelig magt og ære og
dertil forvaltede læreembedet. For der er her mange synder, som alle store og gruelige støder sammen.
Men dette foreholdes os til vor trøst. De store hellige
må falde dybt, så Gud derved kan vise, at han vil at alle
mennesker skal ydmyges og stå i de arme synderes register; når de erkender og bekender det, skal de finde nåde
og barmhjertighed hos ham. Falder nu en, hvad skal man
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da gøre? De, som naglede Kristus til korset, hørte jo dog
denne bøn: Fader, forlad dem, for de véd ikke, hvad de
gør. Vistnok skal man flittig vogte sig for synder; men er
nogen faldet, skal han derfor ikke fortvivle. For Gud har
forbudt begge dele, både fortvivlelse og formastelighed,
afvigelse både til højre og til venstre. På højre side skal
man ikke være stolt eller formastelig; men på den venstre
skal man heller ikke ganske fortvivle eller fortvivle. Man
skal holde sig på den rette middelvej. En arm synder skal
ikke lade sin tillid til Guds barmhjertighed falde; en retfærdig skal ikke være stolt. Herren har behag i dem, som
frygter ham, som håber på hans miskundhed, som Sl 147,
11 siger. Han hader dem, som er formastelige og stolte,
og elsker dem, som endnu forbliver i frygt, håb og tillid,
ikke til sig selv, men til Guds barmhjertighed.
Sådan bliver nu de hellige ydmyget og deres fald fortælles, for at de skal belære os med sine eksempler og
give os den rette middelvej mellem fortvivlelse og hovmodighed.
Til sidst, efter at have erkendt sin synd, pålægger
Juda sig selv en straf, for derved at vise, at han har gjort
alvorlig bod; for fra nu af afholdt han sig fra Tamar og
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fra andre kvinder. Uden tvivl har han også bedt sine
svogre om tilgivelse for, at han havde krænket deres
slægtning, og de har vel også bedt ham om tilgivelse for,
at de sådan med list havde bedraget ham og lokket ham
til en sådan svær synd.
Sådan samles her en stor mængde synder, af Juda, af
Tamar og af hendes slægtninge. Dog er Judas synd
større, på grund af læreembedet og det kirkelige embede,
som han hidtil havde forvaltet. Men da de nu gensidig
havde forladt hinanden sine synder, blev de også forsonet
igen på begge sider, og Tamar blev også indsat i sin forrige ære i Judas hus, skønt hun hellere havde ægtet hans
søn Shela. Men da nu dette ikke kunne gå an, var det
hende dog kært, at hun fra sin faders hus, hvor hun havde
stået i fare for evig ufrugtbarhed, føres til dette hus, hvori
moderæren og moderværdigheden var blevet skænket
hende af Gud.
Men hvad de hellige kvinder, såsom Sara, Rebekka,
Lea, Rakel og Tamar havde for gerning og opgave, er tydeligt af patriarkernes historie. De var hyrdekvinder; derfor passede de sit hus, røgtede kvæget, malkede køer og
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geder, samlede og tilberedte uld, mælk, ost, smør og andet deslige. Dette var det huslige arbejde hos patriarkerne, og dette arbejde bestyrede Tamar. Shelas hustru
havde vel også sin egen plads i huset; men jeg formoder,
at Tamar vel var den fornemste. Det var herlige, brave
koner; de blev ikke fordærvede ved lediggang, yppighed
eller gode dage, men var flittige i sin beskæftigelse og i
husvæsenet. Kvægavlen er også en vidtløftig og besværlig sag, fuld af tungt arbejde, så der hører mange tjenestefolk dertil. For sådan siger sidenhen Jakob for Farao i 1
Mos 47, 3: Dine tjenere er fårehyrder, både vi og vore
fædre.
Derfor kan man ikke af noget bedre slutte, hvad disse
kvinder førte for et liv, end af, hvad deres ægtemænd
havde for gods og ejendom. De havde ikke egne huse,
agre, skove eller bjergværker, men kvæg, mælk, smør,
ost. De var lutter hyrdepiger, ligesom også nu til dags hos
os adelige kvinder beskæftiger sig med sådant husligt arbejde og kvægrøgt. På den tid lagde endog konger og fyrster vind derpå, og der var dengang ingen anden handel,
end at de gav kvæg for varer og byttede på den måde. Sådan giver Juda et gedekid til skøgeløn; han som er en stor

301

profet og præst og hjemme i sit hus har en stor og talrig
familie, har dog ikke en eneste skilling i rede penge at
give kvinden. Men der er ingen tvivl om, at disse kvinder
stedse var såre flittige i sin gerning, al den stund der til
kvægrøgt kræves særlig flid, møje og omsorg. Og de
skammede sig ikke ved at påtage sig sådant simpelt,
urent arbejde; for Gud har behag deri og var disse hellige
kvinders og husmødres herre og beskytter, mens han ikke
særlig brød sig om andre fyrster og konger.
v27-30. Da hun skulle føde, viste det sig, at der var tvillinger i
hendes liv. Under fødslen kom den enes hånd frem; jordemoderen bandt en rød snor om den og sagde: »Det var ham, der
kom ud først.« Men han trak hånden tilbage, og så kom hans
bror ud. Da sagde hun: »Se nu en revne, du har lavet for at
komme først!« Derfor gav hun ham navnet Peres. v30 Derefter
kom hans bror, som havde snoren om hånden, og ham gav hun
navnet Zera.

Se dog, hvor nøjagtig Helligånden har beskrevet denne
ynkelige og elendige fødsel. For han har lyst og glæde af
sin skabning. Vi derimod, når vi ser hen dertil, har vi
ikke alene ikke nogen særlig glæde deraf, men er endog
så ganske forblindede, at vi ikke ser Guds gerninger. Av-
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ling og fødsel er en stor, underfuld ting, selv hos de ufornuftige dyr, som når en ko føder kalve, et får føder lam;
hvor meget mere er det da at forundre sig over, at en
kvinde bliver frugtsommelig og føder et menneske? For
vi fødes jo alle til verden af kvindens moderliv, gennem
fødslen, det er gennem døden, al den stund både moder
og børn står i sikker dødsfare. Og også hos hedningerne
er der forblevet en særlig betragtning og ærbødighed for
denne gerning, ligesom romerne for fødslens skyld tillod
kvinderne at gå med guldkæder, for at dette skulle være
dem en ære og trøst, for den tunge byrde, det arbejde og
den møje, som de må have, når de skulle føde. Men fordi
Gud sådan udbreder dette under over hele menneskeslægten, dertil også over alle dyr på hele jorden og gør
det så almindeligt, derfor foragter man det, fordi det sådan sker dagligdags. Men Helligånden pryder og hædrer
sin skabning og har lyst til at beskue og prise den.
Men på dette sted beskrives fødslen sådan ikke alene
for børnenes skyld, men også for at fortælle moderens
store fare under fødslen. Tamar selv vidste ikke, at hun
gik med tvillinger, hvilket frugtsommelige kvinder jo
ikke kan vide, før de føder. Men nu, under fødslen, viser
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det sig, at det er tvillinger; her begyndte da jammeren.
Denne sag bragte begge, både Juda og Tamar, i stor frygt
og skræk. For de var i den største angst og fare, og uden
tvivl plagedes de også selv hårdt, idet de tænkte på sin
synd, som deres egen samvittighed anklagede dem for.
Ak, sagde vel Juda, hvad har vi nu gjort! Herren dræber
moderen, og jeg vil også blive berøvet mine to sønner.
For altid, når der forefalder trængsel og fare, kommer
samvittigheden og angermanden også dertil, så mennesket da først ret bliver angst og bange, fordi han har begået synden. Det menneskelige hjerte kan ikke andet; det
må da skælve, forfærdes, anklage sig selv og sige: Se, jeg
har syndet; nu må jeg også lide denne straf for min synd.
Sådan ser vi nu, at denne fødsel var såre besværlig
ved denne fare, som bragte ikke alene forældrene, men
også hele slægten i så stor skræk og angst. Shela, Judas
søn, dertil Hira og de andre indbyggere af Adullam sukkede ynkelig og påkaldte Gud om hjælp med suk og bønner. Og dette var den rette udøvelse af præstedømmet, at
de formanede, påkaldte, bekendte sine synder og sagde:
Kære herre Gud, vi bekender, at vi har syndet; forbarm
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dig over os og forlad os vor synd! De tegn, hvoraf vi slutter dette, er ikke usikre eller uden grund. For dette plejer
ofte at forefalde i de helliges liv, og samvittighedsnaget
over synden rører sig aldrig så meget og er aldrig så
kraftigt og stærkt, som når man kommer i trængsel og
angst. Når det går os vel, hviler og sover synden, og vi
lever i al sikkerhed og tryghed. For uden lov er synden
død, som Paulus siger om sig selv i Rom 7, 9: Jeg levede
engang uden lov. Men trængsel og ulykke åbner ens øjne
og vækker rigtig samvittigheden, så den ikke længere kan
hvile, men stedse bider og plager.
Sådan må vi tænke os, at det også gik i hele denne
slægt. For da Tamar begyndte at føde, viser der sig tvillinger i hendes liv, og én af dem stak den ene hånd ud.
Da var der visselig stor nød for hånden, og de så døden
selv under øjne. For der er stor fare derved, når under
fødslen barnets fod eller hånd kommer først frem; moderen kan ikke føde barnet rettelig, medmindre hovedet
kommer først, så jordemoderen kan få fat på det. Men når
hænder eller fødder kommer ud, er det såre ubekvemt og
farligt, ja i den grad, at hvis Gud der ikke af nåde hjælper
underfuldt, må livsfrugten ofte rives i enkelte stykker ud
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af moderens liv. Da forgår vel lysten de stakkels kvinder,
og dødelige, store smerter træde i stedet. Da er spøgen
ude, og døden begynder. Sådan dør på dette sted tre sjæle
på én gang, nemlig de to tvillinger og moderen. Hvor har
da ikke Judas hjerte her banket i hans liv?
Jordemoderen gjorde vistnok med flid, hvad der sømmede sig for hende i hendes stilling; hun anstillede sig,
som om der endnu var håb og styrke til stede, for derved
at sætte mod i moderen. Denne, siger hun, kommer først
frem. Med disse ord trøstede hun moderen og viste, at der
endnu var godt håb, som også jordemoderen sagde til Rakel, da hun ville trøste hende og ikke i forvejen siger,
hvordan det ville gå: Frygt ikke, for denne søn skal du
også have, kap. 35, 17. Men Rakel bukkede under; hun
blev overvundet af det tunge arbejde med fødslen, så hun
døde derunder.
Men det sømmer sig for jordemødre at være behjertede og, som Virgil siger om Æneas, at anstille sig i det
ydre, som om de endnu havde godt håb, trøste de stakkels
mødre i deres arbejde og sige til dem, at de selv også må
være ved godt mod. For håbet bevirker, at de, som lider
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skade, kummer og nød, endnu altid trøster sig i sine hjerter på en forunderlig måde, som Æneas hos Virgil fremdeles siger: Gud vil gøre en ende også herpå. Sådan klogskab og styrke må også en jordemoder have, så hun
endog, når den åbenbare fare hænger over hovedet,
endnu stedse er ved godt mod, og med trøsterige ord også
opmuntrer moderen under hendes arbejde.
Men nu er barnet endnu ikke født, og faren synes
stedse at blive større, idet barnet atter trak hånden til sig.
Skønt nu jordemoderen trøster hende og beder hende
være ved godt mod, er dog håbet såre uvist. Derfor har de
vel stedse sukket og bedt mere og mere og sagt: Herre,
hjælp nu! Før var der endnu lidt håb tilbage, men nu er
det ganske borte. Derfor blev også synden levende igen
og herskede, og når de tænkte på blodskammen, bekymrede og ængstede dette såre både Judas og Tamars hjerte.
Denne bod og straf er sandelig hård nok; dertil kom den
store jammer og såre bitre anger. For her var der fare for,
at veerne ville ophøre, uden hvilke ingen moder kan
føde. Naturens første arbejde, da hun skulle føde, var
ganske forgæves, idet barnet atter trak hånden til sig.
Derfor råbte Juda i stor angst med tårer og bad, at dog
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moderen og tvillingerne ikke måtte omkomme. Dengang
var der sandelig ingen fristelse til ond lyst og anden
skændsel eller letfærdighed, hvortil folk ellers er tilbøjelige i gode dage og lediggang, når man har fuldtop af alle
ting. Her gælder det liv og død, idet både moder og børn
kunne omkomme, når veerne ophører. Her opfyldtes da
hele huset af gråd, suk, hylen og ynkelig veklage.
Men i dette øjeblik var Gud Herren til stede og gav
hjælp ved denne fødsel ved et nyt under. Det første, som
teksten siger: Da hun fødte, stak den ene en hånd frem, er
sørgeligt og bedrøveligt. Det næste derimod, som lyder
sådan: Se, da kom hans broder ud, er fuldt af trøst og
glæde, som fulgte på den ynkelige skræk og angst. For
denne fødtes rigtig og heldig; derfor ville hun heller ikke
fortvivle om den første, som nu blev den anden. Og jordemoderen blev ligesom forskrækket derover og råbte
med stor forundring: Hvorfor sønderrev du? For din
skyld er sket en sønderrivelse. Som om hun ville sige:
Din skælm, Gud bevare dig; du har her gjort en slem rift.
Ordet pariz betyder hos hebræerne en morder, røver,
busktyv, som ikke går på den rette landevej, men flakker
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hid og did i skove og på sideveje for hemmelig at efterstræbe de rejsende, overfalde dem og gøre dem skade, eller som i det hele taget vægrer sig for at adlyde almindelige love og forordninger, men går frem efter sit eget hoved, larmer og raser efter sin egen galskab. Derfor, sagde
jordemoderen, er denne rift sket for din skyld, for at du
kunne komme først ud. Naturens rette orden er her ikke
overholdt; men du er kommet frem og født gennem en
sådan sønderrivning, og for din skyld har både din moder
og broder lidt stor vold; ja, du havde nær dræbt dem derved.
Sådan glædede jordemoderen sig over denne lykkelige vold, som var god både for moderen og for børnene.
For den fik en glad og god udgang, eftersom den bragte
dem frelse og liv, som hun frygtede skulle omkomme og
dø. Nu er alt godt og vel; de tænker nu ikke mere på angsten, skønt den var så forskrækkelig og farlig, som Kristus siger i Joh 16, 21. For mod alt håb og al forventning
blev moderen tilligemed de to tvillinger holdte i live ved
denne sønderrivning, og det gik heldig og let med den
anden fødsel.
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Så vidt går nu fortællingen om Juda og Tamar, som
jeg heller har villet forklare enfoldig end opdigte særlige
allegorier og hemmelige udtydninger deraf. For det er
langt nyttigere og nødvendigere at udlægge og forklare
historien selv alene for jødernes dårlige og urimelige forklaringers skyld, der ganske sammenblander og forvirrer
historiens orden. Derfor må vi huske på, hvad der er blevet påvist af os ved begyndelsen af denne fortælling og
på andre steder, at Judas giftermål falder før Josefs salg,
hvilket Moses begyndte at fortælle ovenfor og som han
ganske vil fuldende i de efterfølgende kapitler. For ligesom denne var den tungeste af alle ulykker og genvordigheder, som Jakob havde, sådan var den også den sidste.
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Niogtredivte kapitel
v1. Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham med derned, solgt til Faraos
hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten.

Moses gentager i begyndelsen af dette kapitel nogle af de
stykker, hvorom han ovenfor har begyndt at tale, nemlig
om Josefs salg, som han har omtalt før begivenheden i
forrige kapitel ved den figur, som kaldes hysteron proteron, uagtet det dog først skete efter at Juda havde skilt sig
fra sine brødre og giftet sig og efter hans tre sønners fødsel. Men da Er og Onan var døde og Tamar skændet af
sin svigerfar, var Josef henved 24 år gammel og allerede
ført ned til Egypten, så den første del af forrige kapitel
altså falder før Josefs salg; den anden del derimod falder
efter dette, som man kan se af tidsregningen.
Men deraf kan man slutte, at Josef blev solgt tre
gange, først til midjanitterne, dernæst til ismaelitterne, og
for det tredje til Potifar. For midjanitterne drog måske
ikke ned til Egypten; derfor overgav de ham igen til ismaelitterne, som drog derned. Men vi vil først forklare
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ordene, som volde fortolkerne meget bryderi. Hvad navnet Potifar angår, da kan vi ikke vide, hvad der er dets
rette betydning; for det er et egyptisk ord.
Det hebraiske ord saris forklarer alle sådan, at det
skal betyde en gilding. Dette ord er meget almindeligt i
Skriften, og jøderne forstår det i almindelighed på denne
måde. Men dets oprindelse er noget hæderligere. For det
kommer af et ord, som betyder at bevogte, så det betegner kammertjenesten. Derfor har vi oversat det ved kammerherre, en sådan, som har det hverv at opvarte kongen
inden døre, en kammertjener. Jeg tror, at dette er den
rette og egentlige betydning; men sidenhen, da de forskellige køn blev afsondrede i slottene, brugte man sarisim, det er gildinger, i dronningernes gemakker. Ellers
omtales gildinger ikke i Den Hellige Skrift undtagen i Es
56, 3 og Matt 19, 12. På andre steder betyder ordet stedse
en kammertjener eller en anden tjener hos kongelige personer. sådan nævnes der også i Ester 1, 14 syv kammertjenere, som tjente kong Ahasverus, hvilke var beskikket
til hans personlige opvartning og var hans nærmeste og
mest betroede tjenere.
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Derfor må jeg rose Lyra, som siger, at det ord eunuk,
eller gilding, kan forstås og bruges på to måder: Enten
om dem, som virkelig var gildede, som opvartede dronningerne i deres gemakker, eller også om kongernes
kammersvende. Og disse sidste menes sædvanligvis i
Den Hellige Skrift ved dette ord, såsom i Es 39, 7, hvor
der siges til kong Ezekias: Af dine børn, som udkommer
af dig, som du skal avle, skal de tage, og de skal være
kammertjenere i kongen af Babels palads. Her tror jeg
ikke at ordet må forstås om dem, som opvarter i frueværelset, men at meningen er, de skulle være kammersvende ved hoffet i Babel eller i kongens sal. For det
stemmer ikke, at Daniel og hans venner var gildede og
beskikket til at opvarte i fruestuen; men de var om kongen, som man kan se af Daniel. Og i kongerne Jorams og
Akabs historie siges der også, at han gav en af eunukkerne, det er af sine nærmeste håndskrivere eller kammersvende.
Jødernes narrestreger hader jeg og fordømmer dem
ganske og aldeles. Hieronymus fortæller af deres kommentarer, at Potifar skal have købt denne dreng, fordi han
var skøn af skikkelse, for at misbruge ham til skændig
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omgang. Derfor skal Gud har straffet ham ved at berøve
ham hans mandlige kraft. Men sidenhen skal han være
blevet valgt til ypperstepræst i byen On, og hans datter
skal den Asnath være, som Josef tog til ægtehustru. De
siger også, at man plejede at gilde præsterne, sådan som
hedningerne brugte at gøre med Kybeles præster, de såkaldte galli. Men dette er alt sammen i bund og grund
falskt. For det var en anden Potifar, hvis datter Josef tog
til ægte, der havde sit navn af Farao, idet det på latin betyder Faraos fedme. Men for at kunne svare på, hvordan
han kunne have en hustru, når han var en gilding, opdigter andre, at han skal have beholdt sædlederen ubeskadiget, så han alligevel kunne holde sig til sin ægtehustru
uagtet han ikke kunne få børn. Dette er skændige og afskyelige løgne, der sømme sig for jødiske svin, som plejer at opdigte alt, som er skændigt, om hedningerne, men
at hæve sig selv til skyerne. Men jeg har fortalt det, for at
læseren kan vide, hvad de mener om disse sarisim, og sådan så meget desto hellere antage denne sande betydning
af ordet, nemlig sådan, at denne Potifar var en af Faraos
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nærmeste og mest betroede kammertjenere. Dertil kommer også det, at kongen hædrede ham så højt, at han satte
ham til sin krigsøverste.
Men her få vi nu atter at bestille med de sprogkyndige. De hebraiske ord sar hattabachim har Hieronymus
på latin oversat ved en krigsøverste. Men det er vist, at
det hebraiske ord tabach betyder så meget som det er
dræbe og slagte til ofring. Derfor har de på latin oversat
det ved princeps mactatorum, som vi har oversat ved hofmand, der herskede ved Faraos hof, ja ikke alene ved
hoffet, men også i templet og havde opsyn med ofringerne, så han udleverede til slagterne, hvad der skulle
slagtes, enten det nu var til verdsligt eller til gejstligt og
helligt brug. En sådan opsynsmand, som var fornemmere
end de andre hoftjenere, formoder jeg denne Potifar var,
en marskal eller hushovmester. Siden omtales desuden i
1 Mos 40, 2 Den øverste bager og mundskænk. Dette var
særskilte embeder i Egypten, og de har måske været forskellige på den måde, at den ene havde opsyn med slagterne, hvad man skulle slagte og hvordan det skulle anvendes; en anden derimod havde opsynet med bagerne,
og atter en anden med mundskænkene. Og det ikke alene
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ved hoffet, men i enhver by og i hele riget, der jo var såre
vel ordnet og indrettet med de skønneste love.
Derfor er det min tro, at dette ikke alene må henføres
til hofholdet, der efter min mening ikke var så vidtløftigt
og herligt som vore fyrsters hofhold; for på den tid forstod man at være mådeholden; men over hele Egyptens
land havde bagerne, slagterne og mundskænkene sine
egne regenter og opsynsmænd, som havde det embede at
have opsyn med dem efter rigets almindelige lov og ret.
Disse opsynsmænd indkrævede vel også de årlige skatter
og afgifter, som man måtte give kongen til rigets underhold, hos enhver af disse stænder. Sådan skal vi sidenhen
høre, at Josef blev sat til opsynsmand over alt kornet. En
sådan hovmester hos kongen af Babel var også NebusarAdan i 2 Kong 25, 8. Men det er idel løgn, hvad jøderne
snakker om, at Josef først skal have indsat disse embeder,
opsynsmænd over bagerne, mundskænkene og kokkene
eller slagterne. For allerede før end Josef kom til Egypten, var alt allerede ordnet og beskikket.
Hidtil har vi nu talt om de enkelte ord. Nu vil vi atter
vende tilbage til fortællingen, som sandelig tiltrængte en
anden udlægger eller forklarer. Og jeg ville sandelig også
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gerne vige og give plads for andre, som var bedre ved
kræfter, og havde fået større gaver af Gud; men vi vil
gøre, hvad vi kan; i sin tid vil vel Gud give mig ro og
hvile og fritage mig for denne gerning.
v2. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han
var i sin egyptiske herres hus.

Her begynder nu det herlige eksempel, hvis lige man ikke
finder optegnet i nogen anden historie. Josef var en såre
lykkelig yngling, og han var jo også blevet vel undervist
og opdraget af sin fader. Denne tugt bar gode frugter. Det
var ikke forgæves, at Jakob elskede denne søn fremfor
alle de andre; for vi ser, at han ved Helligåndens medvirkning på det troligste og flittigste havde hørt og beholdt sin faders lære. Derfor fremlyser og åbenbares hos
ham en såre brændende tro, idet han i sin første, blomstrende ungdom anfægtes og fristes ikke alene ved den
yderste trængsel, men også ved den højeste vellyst, og
dog ikke kan overvindes eller lokkes til at synde.
Dette eksempel skulle unge mennesker foreholde sig
selv. O hvilken stor tro, tugt, kyskhed og tålmodighed!
Man kan ikke tilstrækkelig udtale det med ord. For da
han blev solgt, var han en yngling på 17 år og rives sådan
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bort fra sin fader og bedstefar, hvem han ærede og elskede, og kastes i tung trældom, uden noget håb om frihed eller om nogensinde atter at kunne komme tilbage til
sine. Her tiltrængtes sandelig en fast tro, en utrolig styrke
og tålmodighed.
Det ord, som hans fader, Jakob, havde indplantet i
drengens hjerte, var rent og såre frugtbart og bragte rig
frugt, som der står skrevet i Luk 8, 15. En anden, som
havde været på Josefs alder, var enten blevet overvundet
af utålmodighed eller hjertets kummer, eller havde benyttet sig af anledningen til at drive utugt. Men hos Josef ser
du intet sådant; hos ham fremlyser og åbenbares mange
skønne dyder på én gang, sådanne som kan finde sted og
udøves i denne vor natur. Der er, siger jeg atter, intet andet sted noget eksempel, som kan sammenlignes hermed.
Derfor har heller ikke de andre brødre med den flid eller
frugt hørt på faderen, skønt det var den samme lære og
det samme ord, som Jakob uden tvivl bestandig med flid
og troskab har foreholdt, sit hele hus. Og dog bliver de
fader- og modermordere, ja rene djævle. Josef alene er en
engel; han alene antager sin faders ord; han fatter tro,
håb, kærlighed og holder fast derved, så han ikke lader
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sig det fratage, hverken ved Satans magt eller hemmelige
list.
Det er en stor jammer, at han rives sin fader så langt
bort fra øjnene; han har vistnok ikke forladt sin faders
hus uden stor smerte, klage og gråd, både over sig selv
og over faderen; Gud tier stille og lader, som om han
ikke ser denne jammer; Josef sukker og skriger og ser ud,
som om han var ganske forkastet; alt er forbi. Men hvorfor fortvivlede han ikke i sit hjerte og råbte: Jeg ser, at
jeg er forladt af Gud og mennesker, og at jeg uden min
brøde betynges med sådan urimelig ulykke, jeg som dog
har holdt min fader i ære og adlydt ham i alle ting – sådan som fortvivlede plejer at klage med heftighed? Der
er ingen tvivl om, at også hans hjerte har lidt og udstået
sådanne hårde slag og storme. For han var en yngling på
17 år, og vi må ikke tænke, at han var stok eller sten, så
han slet ikke skulle have følt denne store ulykke, da han
blev kastet i denne fristelse til fortvivlelse, vrede og
fjendskab mod Gud, dertil også anfægtedes med utugt og
til slut måtte tåle den ynkeligste trældom, idet han blev
tvunget til at tjene fremmede og ubekendte mennesker
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som den ringeste livegne træl, dertil var forrådt og forstødt af sine kødelige brødre. Se til, om ikke dette er en
forskrækkelig og utålelig elendighed, hvormed vor
ulykke ikke på langt nær kan sammenlignes!
Sådan arvede han nu i sandhed sin fader, de trængsler
nemlig, som faderen havde lidt. For skønt også Juda
havde et ikke lille kors, er det dog intet mod dette kors at
regne. Josef er endnu meget ung; det er for tidlig for
ham; han er endnu kun 17 år gammel og må dog savne al
den bekvemmelighed, fordel og hjælp, som er fornøden
for en så ung alder; han kommer til et fremmed, ubekendt
land, til ugudelige, afguderiske mennesker, hvor han
hverken havde lærdom eller eksempel, hvorved han
havde kunnet undervises eller styrkes, men må for sine
øjne se lutter råhed og de skændigste eksempler; og i det
indre har han vel også følt og erfaret Djævelens list og
gloende pile.
Og dog alligevel herskede i hans hjerte det ord, som
han havde hørt af sin fader; ved det holdt han fast. Min
fader, tænkte han vel, har jo lært mig, at skønt Gud forlader mig så længe som han vil, skal jeg dog holde ud og
med tålmodighed vente på hans hjælp; bi efter Herren,
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vær frimodig, og han skal styrke dit hjerte; ja, bi efter
Herren! siger Sl 27, 14. For han kunne alle Salmerne
udenad, al den stund han i gerningen udførte alt det, som
i Salmerne læres om tro, tålmodighed og håb, og om,
hvordan man skal bie efter Herren. Han bier, og holder
sig stedse oppe med de guddommelige forjættelser, som
han havde hørt af sin fader; han fortvivler ikke, knurrer
heller ikke mod Gud.
Og med sådanne store anfægtelser måtte han kæmpe
alene; han havde ingen, til hvem han kunne betro sig,
med hvem han havde kunnet samtale, og som dog havde
kunnet sige et trøstens ord til ham. Derfor var den fare,
hvori Josef var, langt større og tungere end patriarken
Lots, der, som Peter siger i 2 Pet 2, 7-8, måtte bo hos de
skændige mennesker i Sodoma, måtte høre ugudelig tale
og se skændige eksempler af dem. Men i denne hans
store bekymring havde han dog sin familie, sin hustru og
sine døtre i nærheden; de kunne hjælpe til at minde ham
om de forrige ord og eksempler; desuden havde også
Abraham, som dengang endnu levede, mundtlig kunnet
oprejse, trøste og styrke ham. Når man har en sådan
mand ved hånden, er det en stor tilflugt, hjælp og trøst.
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Sådan var Lot så godt som salig, når man sammenligner
ham med denne fromme, hellige yngling, som var alene
midt iblandt løver, drager, krokodiller og djævle. Ja, han
overgår endog Daniel.
Dette er sandelig rette undergerninger. For her er
Helligånden i Josef, og det ord, som er indplantet i hans
hjerte, bliver sådan indprentet og gemt og slår sådanne
rødder der, at det bliver en ubevægelig klippe mod Djævelen, både til højre og til venstre. Det er, siger jeg, en
undergerning over alle undergerninger, som her foreholdes alverden. Begivenheden fortælles ganske simpelt;
men den indeholder i sig de største ting.
Men til den øvrige ulykke kom endnu også denne, at
han i denne sin alder også følte arvesyndens fordærvelse,
hvorved alle mennesker er tilbøjelige til utugt. Dens
flammer følte han vel også fra han var 17 til 27 år og
måtte kæmpe derimod i så lang tid. Måske er han også
ved mange andre fristelser og onde eksempler foruden
sin herres frues, måske også ved tjenestepigernes, blevet
fristet til ukyskhed, skønt dette ikke udtrykkelig fortælles. For en tjener, som forretter tjenerarbejde, enten det
nu er i huset eller på marken, må jo omgås med kvinder

322

og piger, enten fra samme hus, eller fra naboernes; og vi
véd godt, hvor stor Satans grumme raseri er, der stedse
lønlig efterstræber ungdommen, ja sådan, at om så end
hverken pige eller kvinde frister den til utugt, prøver dog
Djævelen på usigelig mange måder at berøve den dens
kyskhed og forføre den. Men alt dette til hobe overvinder
drengen Josef ved et særligt guddommeligt under.
Men nu var han i denne trællestilling henved ti år,
indtil han blev 27 år; han forestod med stor flid og troskab hele hustyendet, tjenere og piger, og havde opsyn
med dem både i huset og på marken, og forholdt sig derunder tugtig og blufærdig både i ord og gerninger, ja i
hele sit væsen. For et menneskes væsen er sædvanligvis
bevis på hans sindelag og tilbøjeligheder.
Moses beskriver nu her Josefs trællestand, og hvordan han forvaltede den, og siger: Herren var med Josef;
Herren var det, som gjorde det. Han modtog sin fader Jakobs ord og beholdt det fast i sit hjerte; deraf lærte han at
tro og forlade sig på Guds barmhjertighed. Ved denne tro
overvandt han alt. Ikke som om hans kød derunder ikke
skulle have følt skrækkelige storme af mange tunge anfægtelser; for det er så kælent og svagt, kan ikke vel tåle
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anfægtelsen, kan heller ikke holde sig fra at fare frem og
larme mod Gud; men Helligånden styrkede ham. Derfor
siger også Moses: Herren var med ham; for Herren har
lyst til at omgås med sådanne folk. Med Ruben, Simeon
og Levi og Josefs andre brødre var han ikke; men hos
denne er han; for han tror på Gud og holder ham for
sanddru, nådig og barmhjertig.
Deraf fulgte da fremdeles også frugterne, om de end
ikke omtales på dette sted, nemlig ret påkaldelse og tro,
som han havde lært af fædrene. Og skønt han under sin
trællestand ikke havde anledning eller tid til at ofre,
kunne han dog på marken og på alle andre steder bede,
takke og love Gud, i sit hjerte gentage det ord, som han
havde hørt, og sådan stedse øve sig i gudsfrygt, tro og ret
bekendelse. For Helligånden ophører aldrig at lokke og
vække de troende til sådanne åndelige øvelser. Derfor siger teksten her, at Herren var med Josef. Men hvor han
er, der er også nådens og bønnens Ånd, der ophører heller ikke påkaldelsen og taksigelsen.
Dernæst forsømte han under hele sin husstyrelse heller ikke det præstelige embede, eftersom han var født til
præst og førstefødt. Derfor bad han ikke alene for sig
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selv og for sin herre, men har også uden tvivl undervist
sine medtjenere og tjenestepigerne om, hvordan man
skulle påkalde Gud og tjene ham rettelig; revsede også
synderne hos dem og omvendte sådan nogle af dem til ret
bod og Guds erkendelse.
Se derfor, hvor mange gode gerninger han gjorde og
hvordan han i sin store jammer og trængsel endnu stedse
beflittede sig på gudsfrygt og hellighed; og under alt
dette bevarede Gud ham, så han ikke faldt i utålmodighed, beskyttede ham også nådig for Djævelens efterstræbelser, nemlig på den ene side for utugt, på den anden for
utålmodighed i trængslen. Disse ting antydes kun med
dunkle ord på dette sted; men vi ser, at det ligger ganske
nær at slutte sig til det alt sammen. For hvor Herren er,
der følger også ordets rette frugter, nemlig bekendelse,
lære, taksigelse og alle slags ofre. Dette være nu for det
første talt om Josefs teologi og præstedømme.
Men nu tilføjes i teksten fremdeles også dette, at Josef var en lykkelig mand. Her tænker Moses først i almindelighed på lykken, dernæst forklares dette også særligt,
for så vidt angår den timelige velfærd; men det må man
ikke alene forstå om held med hans herres gods, men må
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også forstå det om Josef selv. For alt, hvad han gjorde,
tækkedes ikke alene hans herre, men også hans medtjenere og hele huset, ja selve hans frue, så hun endog fik
ham kær. Sådan, siger jeg, holdt de alle sammen af ham,
idet de så hans fromhed, tålmodighed og andre dyder,
hvorved de også så, at han blev bevæget til at føre et hæderligt liv, undfly synd og alt ondt. Da talte de endrægtig
alt godt om ham og roste denne fromme, gudfrygtige
yngling, for hvem alt, hvad han kun begyndte på, gik så
heldig og godt, ikke alene i det huslige, hvilket var til
hans herres gavn og nytte, men også ellers i hele hans liv
og alt, hvad han gjorde, så han derved blev afholdt både
af Gud og mennesker.
Men hvorfor tilføjer Moses dette: Og han var i sin
herres, egypterens, hus? Svar: Fordi han ikke var skalkagtig, utro eller troløs, så han tænkte på at rømme fra sin
herre eller ellers begærede at gøre nogen ondt eller
skade; men han forblev selv godvillig i sin stilling, tålte
sin trællestand med tålmodigt hjerte og tænkte hos sig
selv sådan: Herre Gud, du har ført mig bort fra min faders hus, mine brødre og hele min slægt; jeg véd vel, at
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hjemme sukker, klager og græder nu min fader og bedstefar og længes såre efter mig som en fraværende. Men
hvad skal jeg gøre? Skal jeg selv befri mig fra min trællestand og rømme bort herfra? Nej, det vil jeg ikke. Derfor forblev han i sin herres, egypterens, hus, det er: Han
ofrede sig selv Gud til et offer og tænkte sådan: Siden jeg
er solgt under fremmed magt, vil jeg forblive der og være
tilfreds med min skæbne og stilling, skønt den er såre
sørgelig og tung, og vil beflitte mig på at tækkes både
mine medtjenere, min herre og min Gud, som Paulus lærer i Ef 6, 5 og Kol 3, 22, at tjenerne skal adlyde sine herrer, ikke med øjentjeneste, men for Gud osv.
En sådan tro tjener var Josef, og hvis nogen havde sådanne tjenere som ham, da ville han let kunne blive rig.
Men nu til dags finder man såre få sådanne. For de er
sædvanligvis alle sammen tyve og mordere, stjæler, ødelægger og bortsløser alt, og dog er de fribårne folk, er
ikke livegne eller købte trælle, sådanne som trællene dengang var. Der er intet skændigere folkefærd til i huset
både her og andetsteds, end netop tjenerne. Og det er et
sandt ord: En doven tyv er bedre end en doven og efterla-
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dende tjener. For han stjæler langsomt og lidt, denne derimod hver dag, ja forsømmer vel hver time det, som
kunne tjene til hans herres nytte og gavn.
Derfor er de ikke værd at kaldes tjenere, men skulle
meget mere kaldes tyve og mordere. Og Potifar var sandelig såre lykkelig, at han i Josef havde en så from, tro
tjener, der var hans livegne, ligesom en ko eller okse, og
så vel kunne finde sig i sin stilling; der så trolig udrettede
sin gerning og ingenlunde tænkte på at hævne sig eller
rømme tilbage til sine forældre; for han var, siger Moses,
i sin herres hus; han, som med rette ikke skulle kaldes en
tjener, blev dog alle tjeneres tjener. Men nu følger der videre i teksten om hans timelige lykke og velfærd.
v3-4. og da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren
lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef,
og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus
og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede.

Her begynder nu Josef efterhånden at gå fremad, at vokse
og blive stor, og uden tvivl var det en stor lykke og rig
velsignelse hvormed Gud kronede alt, hvad han gjorde.
Hans herre så, at han forblev tugtig, mådeholdende, blu-
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færdig, ærekær, og at han vel og heldig udrettede og forvaltede alt; derfor tænker han, at han nu har fået en tjener
efter sin vilje. Dette er en tjener for mig, tænkte han vel.
Og ordene lyder næsten, som om han havde givet ham
fri, fordi han tjente ham så trofast og oprigtig. Dog kan
jeg ikke sige dette for vist. Men Herren hørte hans bøn og
velsignede først Herren, dernæst også Josef, så han blev
sat over hele huset og alt, hvad Potifar havde.
Dette var en stor, underfuld velgerning, at egypteren
til en livegen, fremmed træl betroede hele sin ejendom og
alt, hvad han havde på marken og i huset. Nu har Josef
meget under hænder; derfor må hans troskab og tro have
været såre stor og vel bekendt, siden han fandt nåde for
sin herres øjne, der nu ikke længere frygtede nogen fare
eller noget bedrageri af tjeneren, heller ikke nærede nogen mistanke mod ham om, at han måske skulle berøve
ham noget og derpå rømme sin vej, sådan som tjenerne
plejer at gøre, siden han betroede ham alt, hvad han ejede
og havde, og han skulle have rådighed derover. Men
uden tvivl frygtede han utroskab hos de andre tjenere; om
Josef derimod faldt dette ham aldrig ind. For han giver
ham frivillig og med fuld tillid rådighed over alt, som om
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han selv herskede over tyendet og personlig var til stede.
For han havde erfaret hans troskab og pålidelighed. Dernæst så han, at han gjorde hvad der sømmer sig for et
gudfrygtigt menneske. Ikke som om denne egypter Potifar havde erkendt Gud Herren eller sagt sådan til Josef:
Jeg ser, at Herren er med dig; men Moses og profeterne
taler på sin egen vis. For ugudelige og vankundige mennesker betragter ikke sagen sådan; men når de ser et
fromt, helligt menneske, anser de ham for værdig til, at
guderne elsker ham. Dette mente også Potifar om Josef.
Dette var nu en såre stor, herlig, men tillige også vanskelig stilling, som Josef var kommet i. For hvem kunne
så vel have tålt og lidt, hvad han tålte og led? Han udholdt i elleve år denne tunge, sørgelige trællestand og
fortjente derunder intet; måske kunne han, efter at han
var frigivet, have fået noget derfor, men mens han trællede, kom alt hans arbejde ikke ham, men kun hans herre
til gode. Derfor havde han ikke mere derfor end kost og
klæder, og dermed var det også knapt nok; også herfor
fortjener han at roses, at han med tålmodighed bar denne
yderste armod. For i denne alder havde han rimelig skul-
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let gifte sig, få børn og underholde og ernære sin egen familie. Men alt dette måtte han undvære og ser endnu ingen ende på denne tunge trældom; og dog fandt han sig
så vel i det alt sammen og holdt sig med fast håb og tro
til den guddommelige hjælp. For sådan tænker han hos
sig selv: Om jeg end noget længere må bære denne
byrde, vil jeg dog derfor ikke blive mismodig eller fortvivle. For af min fader har jeg jo lært at bie efter Herren,
håbe på ham og påkalde ham. Denne lære vil jeg holde
fast ved og øve mig deri i hele mit liv.
Den, der nu flittig vil eftertænke dette, vil let se, hvilken tung byrde denne svære, ynkelige trældom var. For
det er jo tungt nok at være fanget og underlagt fremmed
magt, dertil endnu at måtte bære fattigdom og hårdt arbejde, hvorpå man selv ganske bliver afsvækket, og hvorved ens herre, der er en voldsmand, bliver rig, stor og
mægtig.
Vi klager meget over muslimerne; men ved utålmodighed og knurren gør vi det ikke bedre; derved slipper vi
ikke for jammeren eller overvinder den. Lad os meget
hellere betragte Josefs eksempel og foreholde os det. For
om end vor jammer og trællestand også er såre sørgelig,
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kan den dog ingenlunde sammenlignes med den elendighed, som Josef led. Når vi derfor tænker på de trængsler,
som Josef led, kunne vi vel skamme os over vor utålmodighed, vi som plejer at tjene Djævelen og mangfoldig at
fortørne Gud. For kære, se dog, hvordan det gik denne
yngling og præst, som Gud og mennesker yndede!
v5-6a. Fra det øjeblik han satte ham til at styre sit hus og alt,
hvad han ejede, velsignede Herren egypterens hus for Josefs
skyld. Herrens velsignelse kom over alt, hvad han ejede inde
og ude. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede
sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle
spise.

Denne tekst lærer os, at Gud for en gudfrygtig og from
mands skyld også plejer at velsigne uværdige og ugudelige mennesker, som ovenfor i kap. 30, 30, Jakob siger til
sin svigerfar Laban: Det var kun lidt, som du havde før
jeg kom, men nu er det mangfoldig udbredt, og Herren
har velsignet dig ved min fod. Som nu Jakob var en velsignelse i Labans hus, sådan var Josef det også hos sin
herre, egypteren. Det er vor herre Guds vis. Sådan elsker
han sine, som påkalder ham og venter på hans hjælp og
gave, så han for ét menneskes skyld gør et helt land godt.
Dog fik Josef selv intet, men forblev træl, medmindre
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han måske blev givet fri, da han blev sat over Potifars
hus og alt, hvad han havde.
Men alt godt, som overgår den ganske verden, skal
man erkende og prise med taknemligt hjerte og vide, at
Gud for sine udvalgtes skyld giver mange tusinde mennesker fred og viser dem andre velgerninger. Dog skåner
han heller ikke de udvalgte, sådan som han her lod Josef
tjene i så mange år og til sidst til løn for hans tro tjeneste
med højeste skændsel kaste i fængsel. Sådan lønner han
de helligste mennesker, som dog er såre nyttige; ja, de
som er den rette velsignelse i verden, de får så slet en
løn.
Derfor må man nøje mærke sig, at Gud for sin kirkes
skyld velsigner de ugudelige. For var verden uden den,
og blev ikke evangeliet forkyndt og lært, så var den for
længst forgået. Sådan er nu til dags Gud også med os; for
vi har ordet og de hellige sakramenter; han taler og virker
gennem os og forløser sådan mange folk fra døden og
den evige fordømmelse. Vi er verdens hjælpere og frelsere, og alt, hvad landet har af godt, skal det ikke tilskrive sin magt, ikke sin dyd eller fromhed, heller ikke
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sin visdom, men de forkastede, foragtede og forbandede
folk, som kaldes kristne, og takke dem derfor.
Paven, kardinalerne og hele slænget af disse onde
forbrydere nyder ære, gods, magt og alle slags godt alene
for evangeliets skyld, og det må vore landsmænd også
bekende. Og dog tragter paven og hans tilhængere af al
magt alene efter at takke os rettelig derfor, nemlig med
sværd, ild, sult og alle slags straffe og plager, hvad de
blot kan finde på. Ja, betragt endog vore egne tilhørere.
Bønder og adel, borgere og øvrighed plyndrer dem, som
de dog rimelig skulle ernære, hjælpe, underholde og forpleje, så at kirken på denne måde kunne få sit ophold,
hvorpå jo al deres frelse og velfærd beror. Det må være
sådan, der bliver intet andet deraf.
I pavedømmet var der ingen grænse, det havde ingen
ende med gaver og testamenter til den ugudelige, falske
gudstjenestes underhold. Deraf kom stiftelser og klostre,
fyrstelige bispedømmer, kardinalernes og paternes mægtige riger; dengang kunne Djævelen blæse ad Kristus og
lokke folk til sådan uretfærdighed og ugudelige gaver.
For dette smagte ham godt, og folk tjente dermed afguderiet og gudsbespottelsen, som dengang offentlig lærtes.
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Derfor havde dompaverne, biskopper og abbeder fuldtop
af alt, uagtet de dog var en skade og ødelæggelse for alverden. De blev tykke, mægtige og fede; vi derimod, som
forkynder ordet purt og rent, trofast og med stor flid og
derved ikke tragter efter andet end vort lands velfærd og
salighed, vi må lide det bitterste had og misundelse af
alle stænder; ja kunne de berøve os den bid brød, som vi
spiser, de gjorde det. Og hvorfor det? Svar: Fordi det må
gå sådan. Verden må ære Djævelen og ære sine egne,
som Kristus siger i Joh 15, 19: Var I af verden, så ville
verden elske sit eget. Men hin hoben af onde, skændige
mennesker nærer og ærer den gerne. For de er af Djævelen og verden. Kommer der ind imellem en from Josef,
giver de ham kun nødig en smule tørt brød.
Er der et eller andet sted en fyrste, som af sin mildhed ernærer og underholder kirken, da er hans hjerte
uden tvivl blevet rørt af Helligånden; næsten alle andre er
røveriske, så de river alt til sig. Betragt dog præsterne her
og der på landet, hvor mange af dem der ynkelig næsten
må forsmægte af sult og tørst, ja ofte ikke har råd til at
købe sit barn en skjorte. Adelen river kirkegodset til sig,
ikke alene klostrenes, men også præstekaldenes, som de
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dog rimelig skulle afholde sig fra, så præstekaldene og
kirkens tjenere deraf kunne få sin underholdning og næring. Derfor vil det snart komme derhen, at præsterne må
dø af sult. Der er intet alvor, ingen flid, intet hjerte for
gudsfrygt; for ingen tager sig med alvor og af hjertet af
den.
Vi kræver og tager også rimelig af vore tilhørere vor
tilbørlige løn, som Kristus siger i Luk 10, 7: Arbejderen
er sin løn værd, det er, han kan tage den med god samvittighed. Ligeledes i 1 Kor 9, 14: Herren har forordnet for
dem, som forkynder evangeliet, at de skal leve af evangeliet. Ligeledes i 1 Tim 5, 17: De ældste, som er gode forstandere, skal man holde dobbelt ære værd. Ja, sandelig
er de dobbelt ære værd. Men hvor? For Gud; for verden
derimod agter man dem værdige til sværdet, galgen, Helvede eller om der var noget endnu værre.
Hvad bryder vi os da mere derom? Vi, som tjener den
utaknemlige verden, har forjættelse og håb om Himmerige, og erstatningen og gengældelsen for denne vor løn
skal være så stor, at vi højlig skal revse os selv for, at vi
over denne verdens foragt og utaknemlighed nogensinde
har ladet en tåre eller et suk undslippe os. Hvorfor, skal
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vi sige, har vi ikke lidt noget endnu tungere? Jeg havde
dog aldrig troet, at der skulle være sådan herlighed i det
evige liv; ellers ville jeg ikke have været bange for at lide
endnu meget mere.
Dette er de gudfrygtiges trøst og håb, nemlig at vor
salighed og herlighed ikke må søges i dette liv, men vi
længes efter et andet og bedre liv. Men alt, som vi gør i
denne verden, udretter vi med hinanden alene til Guds
ære, så mange mennesker må omvende sig og blive salige. Derfor spiser og drikker vi også, gør de gerninger,
som henhører til det huslige og borgerlige liv, deslige
samler vi en kirke ved at lære og prædike, alt for blot at
søge et andet liv. Sådan, også Josef; han havde intet håb
om frihed eller løsladelse eller endog om herredømme
over Egypten; men på den evige ære og salighed i himlen
håbede og ventede han. På det samme vil også vi håbe,
skønt Gud også i dette liv overøser de gudfrygtige med
mange goder. Dog er dette ikke deres fornemste løn, men
det evige liv og den evige glæde er de gudfrygtiges rette,
endelige løn i himlen, hvilken også Kristus og alle hellige
har modtaget.
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Lad derfor kun verden med dens røveriske gniere fare
derhen, hvor den hører hjemme, men lad os udføre den os
betroede gerning, ligesom vi jo af Guds nåde endnu bestandig lærer og derhos med højeste tålmodighed lider
stor trængsel. For vi under jo på alle måder de ugudelige
og utaknemlige mennesker meget godt, så de kan få råd
og hjælp, og er fornøjede med at vide, at vor flid og vort
arbejde tækkes Gud vel. Hvad vi ikke kan få igennem,
det må vi lade stå, når vi kun har en gunstig og nådig
Gud, der siger: Se, kære børn, din tjeneste behager mig
vel. Jeg vil være din løn, jeg vil rigelig gengælde dig, at
du har tjent de utaknemlige mennesker. Denne forjættelse
og trøst er langt rigere end alle skatte i den ganske verden.
Det skal man for det første lære på dette sted, at verden ingenlunde kan rose sig af at være dette timelige liv
værd endog kun et øjeblik, men at Gud giver alt for evangeliets, for dåbens og syndernes forladelses skyld, og det
endog til kirkens allerskændigste og værste fjender, såsom muslimer og papister.
Dette være nu sagt om den velsignelse, som for den
gudfrygtige, fromme Josefs skyld var i de ugudeliges
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hus. For Potifar, egypteren, bliver mægtig og rig, ikke
ved sin, men ved Josefs flid og arbejde, mens han selv
havde gode dage og snorkede i lediggang, ligesom også
Laban i kap. 30 lagde hele sin husholdnings byrde på Jakob, sådan at han endog krævede af ham, hvad han havde
mistet ved tyveri. Sådan gav også Herren den ugudelige
konge af Syrien lykke og velsignelse for Na’amans
skyld, 2 Kong 5, 1. Og havde det ikke været for vor bøn
og vort ord, da skulle det vel være anderledes med Tyskland, da ville det gå ilde til deri. Vort evangelium er den
rette Na’aman og Josef. Dette erkender vistnok modstanderne ikke, tror det heller ikke; men lad os erkende det og
være Gud taknemlige derfor.
Dernæst må også det mærkes, at Herrens velsignelse
alligevel ikke skænkes dem, som sover og er dovne, sådan som man fortæller om Polykrates der var en hedning,
at han i søvne skal have trukket sit net op, og som der
står skrevet i Sl 127, 2: Han giver sin elskelige ven det i
søvne. For her har David ikke forbudt arbejde, men vil
have, at samvittigheden skal være stille og rolig; det skal
ikke være et sådant arbejde, som forhindrer og forvirrer
troens og håbets åndelige søvn; hjertet skal være stille
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derved og samvittigheden rolig, som Kristus siger i Matt
6, 25. 34: I skal ikke bekymre jer for jeres liv; vær kun
rolige for det; hver dag har nok i sin plage; skaf jer ikke
selv ulykker til; v. 31: I skal ikke bekymre jer og sige:
Hvad skal vi spise? Eller: Hvad skal vi drikke? Dog vil
jeg heller ikke, at I skal være dovne brødre og gå ledig. I
skal arbejde. For Gud giver ikke sin velsignelse til dem,
som efter kødet ligger og snorker og er dovne. Han vil, at
kødet stedse skal øves og dødes, som Paulus siger i Gal
5, 24: De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet med
lysterne og begæringerne.
Men skønt nu arbejdet ikke udretter det, som alene
velsignelsen giver og bringer med sig, så vil dog Gud, at
vi skal udføre den os betroede gerning og arbejde flittig,
for at kødet herved stedse kan øves, så det ikke skal
snorke og blive dovent; ligesom hin hedenske digter siger, at alle mennesker af naturen er tilbøjelige til gode,
magelige dage og gerne vil slippe for at arbejde. Derfor
skal vi ikke slå os på lediggang og ørkesløshed, men skal
med al flid og troskab påtage os vort arbejde, sådan som
enhvers kald bringer det med sig og kræver det, og der-
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hos skal vi også under al besværlighed, arbejde og forfølgelse have et glad hjerte og sådan vente velsignelsen fra
Herren. For sådan var heller ikke Jakob, Josef, Rakel og
Lea dovne. Lea siger til Jakob i 1 Mos 31, 15: Vor fader
har endog aldeles fortæret vor værdi. Som om hun ville
sige: Vi har måttet bære arbejdet og møjen i huset, røgte
kvæget, malke køer og geder osv.; men hvad vi har fortjent med dette vort arbejde, det har Laban, vor fader,
fortæret. Og uden tvivl var også Rebekka og Sara ligeså
flittige i sit arbejde; men dog med god fred og ro i samvittigheden.
På denne måde var nu Josef såre flittig til at have opsyn med tjenestefolkene; han stod først op om morgenen,
så til overalt i hele huset, forordnede hvad der skulle gøres både i huset og på marken, uddelte og beskikkede alt
især med flid, biede ikke så længe, til tjenerne af sig selv
gjorde sin pligt. For det plejer næsten aldrig at hænde,
som man godt kan se på vore folk, der er så dovne og efterladende, at jeg ikke på noget sted har set dem dovnere
end her i landet og her i byen. Har man blot mad til i
morgen, så gør de slet intet eller udføre sit arbejde, som
tilkommer dem, troløst; derfor er de også løse fugle og

341

fattige tiggere; alt, hvad de har, har de ved den kristne
kirkes bøn, kan aldrig blive rige, fordi de er så tilbøjelige
til lediggang, søvn, fråseri og svir. Det er et dovent,
skændigt, fråsende folkefærd. De derimod som er flittige
i sit arbejde, kan let blive rige. For sådanne folk vil Gud
gerne velsigne, som Salomo siger i Ordsp 10, 4: De flittiges hånd gør rig.
Og vi ser, at det går sådan til også ved fyrsternes hoffer, hvor sædvanligvis to eller tre har hele regeringens
byrde nemlig fyrsten selv eller nogle af hans embedsmænd; den øvrige hob ligger og snorker dag og nat, fråser og svirer, eller om de gør noget, gør de det ikke for sit
embedes skyld, men af gerrighed og forfængelighed; derfor går der også så meget til ved hofholdet.
Men Josef var en såre flittig husfar, der selv omhyggelig så til ved alt tjenernes arbejde og krævede dem til
regnskab derfor. Et sådant opsyn gavner mere end arbejde med hånden, skønt også dertil kræves stor flid og
vedholden. Sådan var Josef ikke alene from og tugtig og
bad flittig for sin herre, for kongen og for hele Egypten,
men han befordrede og forvaltede også med flid al slags
husligt arbejde; han holdt nøje regnskab med alt efter tal,

342

vægt og mål. Dette er jo egentlig også en god husfars embede, som også bevidnes i de almindelige ordsprog, som:
Herrens øje og den gødning, som falder fra hans fødder,
er det, som gør ageren fed og frugtbar. Ligeså: Panden er
nærmere end nakken. For hvor der ikke er en ret Josef,
bliver intet rettelig udrettet.
Derfor, siger jeg, må man stedse våge og være flittig.
Sådan har de gamle skønt afmalet scepteret: Ovenpå ved
spidsen, hvor man nu sætter en ringe krone, indgraverede
de et vågent og åbent øje, for derved at antyde, at til bestyrelsen af staten er det altid fornødent at have flittigt
opsyn med alle ting. Har fyrsten ikke øjnene med sig, så
bliver der intet deraf. Alexander den Store havde aldrig
kunnet udrette så store ting på så kort tid, hvis han ikke
selv personlig havde været til stede ved enhver ting med
stor flid og omsorg. Fyrsterne må sandelig have et øje
øverst i sit scepter. Og hvad husholdningen angår, har
man dette ordsprog om husmorens nærværelse: Husmorens øjne koger godt; tjenestepigens ikke.
Det er nu den anden lærdom på dette sted, nemlig at
Guds velsignelse gives dem, som elsker ham og derhos er
årvågne og gerne arbejder. For skønt den blotte flid i sig
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selv intet kan udrette, vil Gud dog alligevel have den, så
kødet sådan kan sønderknuses og korsfæstes, hvilket da
fromme, gudfrygtige folk gør for Guds skyld. Derfor er
de også den ganske verdens frelse og velsignelse. Sådan
beskrives Josef her som et billede på et retskaffent og
fuldkomment menneske, prydet med alle slags dyder; og
da hans herre så dette, satte han ham over sit hus, og alt
det, han havde, gav han i hans hånd, som der står i teksten.
Men det stykke, som følger derefter i teksten: Han
agtede på intet med ham uden på mad, som han spiste, er
blevet forhutlet på mange måder ved jødernes ærgerlige
snak. Nogle udlægger det sådan, at Josef ikke spiste andet end tørt brød alene, og at han alligevel ved Guds særlige velsignelse var skøn af skikkelse og derhos ganske
frisk. Andre forstår det om Potifar, sådan nemlig, at
denne overlod alting til sin tro tjener, så han ikke bekymrede sig om andet end blot at spise hjemme i sit hus og
derpå straks igen gik til hoffet. Endnu andre er der, som
ved maden forstår hans hustru, sådan at Herren i huset
ikke kendte andet end blot sin hustru, og på samme måde
udlægger de også de ord i Ordsp 5, 15: Drik vand af din
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egen brønd. Men jøderne fortjener at tro sådanne løgne
og lærer sådan.
Fremdeles betyder det hebraiske ord lechem ikke
alene brød, men al slags mad i almindelighed, såsom
brød og vand, mad og drikke, sådan som der står i Dan 4,
9 ff., at kongen i sit syn så et træ, hvoraf alt fik næring,
det er, som bar æbler og andre frugter, hvoraf alle levende væsener spiste; og i Jer 11, 19: Lad os fordærve
træet med dets føde, det er med dets frugter.
Derfor tror jeg, at disse ord må henføres til Josef og
forstås om ham, sådan at han bar alle slags møje og arbejde i hele huset og at Herren velsignede Potifar ved
ham; ligesom ovenfor også Laban tog til ved sin svigersøns og sine døtres arbejde, og dog, da de drog bort fra
ham, for denne deres tunge og tro tjeneste, som de havde
ydet ham i så mange år, ikke engang gav dem en skilling
til løn.
Sådan fik heller ikke Josef nogen løn af sin utaknemlige herre. For verden vil ganske vist gerne have fromme,
hellige folks arbejde og velsignelse, og har lyst dertil, ligesom vandbierne, der ikke arbejder, også nyder med af
honningen, som arbejdsbierne laver, og fryder sig deri.
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Sådan har også nu til dags fyrster og tyranner stor nytte
af evangeliet, der nu læres og stedse mere udbredes. For
de bliver rige, enten ved biskoppernes og kardinalernes
store gaver, eller ved at røve og tilrane sig kirkegodser;
ja, de benytter sig også til sin højeste nydelse af freden
og den gode, stille ro og alle slags velfærd; hvilket alt
sammen den kristne kirke får af Gud alene ved sin bøn.
Men de stakkels, betrængte kirkens tjenere giver de intet.
Skal man give en stakkels fattig præst en skjorte, så er ingen hjemme. En sådan grusom hårdhed og gerrighed var
der også hos Laban og denne Potifar, egypteren, som sidenhen lønner sin fromme, tro tjener for hans arbejde
med lænker og fængsel.
Denne lykke har alle fromme Guds børn her i livet, at
de arbejder og skaffer den utaknemlige verden velsignelsen, og derhos lader sig nøje med det daglige brød. Men
imens kan de opretholde sig med denne trøst, at de véd,
at deres rette goder er i himlen, hvor også deres borgerskab er, Fil 3, 20.; for de er ikke af denne verden, men af
himlen, hvorfra de også forventer sin frelser, som skal
give dem deres rette løn; imens lader de sig nøje med sin
ringe del, at de har føde og klæder, 1 Tim 6, 8, hvilket
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vor herre Gud stedse tilskikker og giver dem, dog sådan,
at mange af dem undertiden endnu må lide sult og kummer.
Sådan er nu dette meningen af disse ord: Så længe
som Josef var hos denne ugudelige herre, havde han intet
som sit eget, var ikke havesyg eller begærlig, krævede intet andet end sit daglige brød, som han spiste; alt andet
overlod han til Gud. Sådan ser du her vel, hvad verden er
for et grueligt dyr, hvis retfærdighed er sådan, at den kun
spiser og fortærer andre fromme folks arbejde, bruger en
from tjener som et æsel eller en okse og kun kummerlig
tilstår ham næring og klæder til yderste nødtørft. For det
betyder det daglige brød, livsnødtørft, hvad der er os fornødent til dette liv, ikke til overflod, rigdom, hovmodighed eller gerrighed, men kun til nødtørft. Og selv dette
gav denne ugudelige herre ham knapt og kummerlig nok.
Han kunne ikke klæde sig fint eller leve godt deraf. For
den, der arbejder, ham giver man avnerne og smulerne,
som bliver tilovers; de andre lever af hans arbejde, mens
han selv næppe har så meget, at han kan leve deraf.
Sådan havde Josef en tung, svær byrde liggende på
sig, idet hans herre, som Moses siger, overlod alting, som
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han havde, i Josefs hånd. Men for Potifar var det et roligt, mageligt liv, idet han nærede sig af andres eller
fremmed arbejde, omsorg og besvær, ligesom vandbierne
også nærer sig af de andre, rette biers honning. For han
tænkte vel sådan: Se, denne træl har jeg købt for en ringe
penge; men jeg ser, at han er så flink, at jeg selv ikke behøver at se til med mine tjeneres arbejde. For denne tjener udretter alt af sig selv og gør det med stor flid. Det
samme gør sidenhen også Farao.
Af sådanne vandbier er hele verden fuld i alle stænder. Den, der er villig og flink til at arbejde, han holdes i
stort værd næsten af enhver, og man vil gerne have ham,
især for at derved de andre kan befri sig for den byrde og
besværlighed, som påligger dem i deres stilling, hvad enten det nu er ved hoffet eller hjemme i enhvers eget hus,
og lægge den på hans skuldre, og de lægger stor vind på
at kunne nyde hans arbejde, uagtet det er et udtrykkeligt
bud af Gud: Den, der ikke arbejder, skal heller ikke
spise, 2 Thess 3, 10. Ja, der er mange, som anstiller sig
sådan, som om de ikke kender til noget, eller som ønsker
aldeles ikke at kende til noget, blot for at de ikke skal
blive nødte til at tage del i dette livs simple, almindelige
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arbejde. Sådan husker jeg godt en munk i Erfurt, som
blev dadlet af de andre for, at han stedse flyede for det
huslige arbejde, som forefaldt i klostret, uagtet han var
stor og stærk af legeme; da svarede han, at han ikke duede til sådant arbejde; han vidste nemlig godt, at hvis han
én gang tog fat på et sådant arbejde, så måtte han sidenhen gøre det oftere. For når man mærker, at en kan gøre
en ting, så lader man ham gerne gøre det.
Sådan var nu Josef en yngling, der besad alle dyder,
og alt, som var hos ham, var herligt og priseligt. Han lader sig nøje med det, som er ham beskåret; lider fattigdom med et højmodigt sind, har derhos tålmodighed og
tro på Gud, er mild og venlig mod sin hårde herre, Potifar, idet han med stor flid og troskab har opsyn med huset
og selv er fattig og trængende. Sådan var han den kosteligste skat i hele Egyptens rige, skønt han ikke blev erkendt derfor af nogen, og havde ikke sin lige i al verden,
med undtagelse af hans fader Jakob og hans bedstefar
Isak; og dog var denne store skat skjult for verden. Nu
havde vistnok dette de skønne dyders herlige lys ikke
kunnet fremlyse sådan, hvis han ikke havde haft en sådan
gerrig herre, der ved sin grumhed fremkalder de skønne,
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herlige egenskaber hos ynglingen, så han viste sig så tålmodig og ydmyg i hjertet i sin tunge tjeneste.
Disse dyder er sandelig underfulde og overgår langt
de undere, som han sidenhen udførte for Farao og som
fortælles siden. Disse synes vel for det ydre øje at være
herligere; men disse er skjulte; de er ligesom Siloas sagte
rindende strømme, ikke ligesom kongen af Assyriens herligheds store og mægtige vande, Es 8, 6-7. Derfor ser eller forstår heller ingen dem, uagtet det dog er såre herlige
og store undere, som Josef gør hver dag. Potifar ser dem
vel, men med et gerrigt, utaknemligt hjerte ligesom Laban. Her ligger den kosteligste ædelsten skjult i mørket,
er ganske tildækket af trældommen ligesom med møg eller andet skarn, så ingen kan se den.
De gerninger, som sidenhen følger, er klarere og
mere fremtrædende, idet han tyder drømme og forudsiger
dyrtiden og forsyner hele riget med korn, som blev opsamlet og gemt i de syv frugtbare år. Men i virkeligheden
er disse gerninger større. Derfor er det et herligt ord af
Augustin, at de undere, som daglig sker i verden, er
større end de, som gjordes af Kristus, mens han vandrede
på jorden.
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Det var en stor og underfuld gerning, at Kristus med
syv brød bespiste fire tusinde mænd; men han bespiser
endnu hver dag hele verden. Herover ville vi med rette
forundre os mere, hvis det ikke blev ringeagtet af os,
fordi det sker daglig. Derfor er de undere, som man ser
for sine øjne, langt ringere end de, om hvilke man hører,
at de er sket. De gerninger, som Josef gjorde, da han
tjente Potifar, er større end de, som han gjorde, da han
var blevet hersker, skønt disse gør større indtryk på folk
end hine. For her ser man hos Josef ingen særlig stor
skikkelse eller herlighed. Han vandrer simpelt hen og har
husholdningens byrde liggende på sig; er derhos fattig og
ganske foragtet, indtil sidenhen hans undergerningers
store ære og herlighed bryder frem, hvilke dog alle til
hobe ikke er at sammenligne med, at Josef er et Guds
børn, dertil en præst fuld af Helligånden, gudsfrygt og de
højeste dyder, for hvis skyld hele Potifars hus så rigelig
blev velsignet og formeret.
Derfor siger Augustin, at Gud har forbeholdt sig selv
nogle undere, som er ringere, men mere iøjnefaldende,
for derved at mind verden om de store. Ethvert menneske
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i sig selv er et stort under, og om end alverden og englene selv sammenlagde al sin evne, kunne de ikke gøre et
hår på mennesket. Sådan ser vi, at himlen bevæges, at solen lyser; men det gør ikke særligt indtryk på os. Men når
vi af Guds ord lærer, at disse skønne himmellegemer er
skabt af intet, da kan vi nogenlunde forstå, hvor stor den
underfulde bygning må være, som man ikke kan overskue med sine øjne, men ene og alene erkende og gribe
med hørelsen, når Guds ord underviser os derom.
Et sådant under var også Josef hos Potifar i Egypten.
Derfor er det herligt, at han sådan beskrives her. Og dette
er ved Helligåndens særlige råd fremstillet hele kirken,
ja den hele verden til eksempel. For der står i hele Den
Hellige Skrift intet eksempel, som kan sammenlignes
med disse. De andre patriarkers levned, både før og efter
syndfloden, er ikke blevet så omhyggelig og nøje beskrevet, at deri tillige er blevet fortalt, hvad de bestilte og
gjorde i ungdomsårene; kun angives sædvanligvis deres
fødselstid. Men hvorpå de især beflittede sig i sin ungdom og hvortil de da mest var tilbøjelige, ligeså hvad for
fare, kummer, trængsel de har lidt, det fortælles intet andet sted så vidtløftig som i denne Josefs historie. Hans
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brødre er forhen også blevet skildrede som onde krabater,
besmittede med usigelig store synder. Denne Josef alene
fremlyser som en rose blandt torne, prydet med alle slags
dyder, såsom tålmodighed og bestandighed i gudfrygtighedens rette lære, så han holdt fast ved den sådan, som
han havde fået den af fædrene, dertil med kyskhed, tugtighed og mådehold. For han blev bortført sådan, at han
ikke kunne have noget samkvem med sin fader, ja så at
de ikke engang så hinanden, just i den tid, da han allermest havde tiltrængt sin faders lære og formaning. Sådan
bortfører muslimerne nu til dags børnene i den alder, at
de let kan glemme den lære, som de først har hørt, og
lokkes og vænnes til at antage den muslimske tro.
For om end ungdommen ikke mangler tugtemestre og
andre, som har øje med dem og formaner dem, er de dog,
som digteren siger, ligesom voks, så de let lader sig bøje
til synder; er dumdristige, genstridige og ulydige, og arvesynden begynder da også at røre sig og rase i dem,
hvormed Djævelen hemmelig efterstræber dem og prøver
at fange den stakkels ungdom med sine smigrerier og livets vellysters garn. Sådan var det en stor elendighed og
fare, at denne yngling, som endnu ikke var fuldkommet
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grundfæstet i den rette lære og opdragelsens og tugtens
gode vejledning, sådan rives hen ligesom midt ud af den
bedste og helligste lære eller undervisning og af sine
brødre overgives i de ugudeliges hænder, som førte ham
bort i et ubekendt land, fuldt af afguderi, hvor han måtte
se og høre en djævlelære, ganske modsat den lære, som
han havde hørt af sin fader. Ligeledes måtte han også se
på hedningernes skændige skikke og liv; og dog holdt
han alligevel med stor standhaftighed fast ved den rene
lærdom og gudstjeneste, sådan som han havde modtaget
den af sine fædre.
Derfor priser også Sl 81, 6-7 Josef på underfuld vis,
idet den siger, at Josef måtte høre et tungemål, som han
ikke kendte, og hans hænder blev befriet fra kurven. Han
måtte høre egypternes ubekendte sprog, ikke deres modersmål alene, men også fremmed lære og gudstjeneste,
som ingenlunde stemte overens med hans faders lære;
men trods denne fremmede gudstjeneste bevarede han alligevel med den største tro og gudsfrygt sin faders lære
og lod sig ikke forføre, hverken ved egypternes hellige
eller deres verdslige tale. Her måtte sandelig Helligånden
være til stede, der i ham styrkede og bekræftede troen og
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det rette skøn på gudsfrygt, så hans svage, bløde hjerte
ikke skulle fortvivle og ved den falske gudstjeneste og de
ugudelige læreres store herlighed lade sig bevæge til at
falde af fra den rette gudsfrygt. Ofte, når han så deres
gudstjenestes skikke eller deres ryggesløse hedenske liv,
tænkte han vel på sin faders hellige opdragelse eller tugt
og lærdom og beskyttede sig derved imod al forargelse.
Han må have været en from sjæl. Han studerede flittig og
godt; der må også Helligånden have været til stede.
Nu til dags, da ungdommen desværre er så fræk og
trodsig, kan vi med nød og næppe opretholde de gode
love om tugtighed og ærbarhed, om man derhos end har
de bedste tugtemestre. Men denne yngling på 17 år holdt
med stor flid og tro fast ved sin faders lære, så han ikke
ved noget eksempel eller nogen anden lære kunne afledes
fra den sande gudsfrygt, skønt han vel ikke uden stor
sorg for sit hjerte kunne tåle så megen forargelse og besvær borte fra sin kirke eller menighed.
Han havde heller ikke fortjent dette kors ved sine
synder, men led sådan som de kristne plejer at lide, idet
de forfølges og plages for sandheds og retfærdigheds
skyld, ikke for synds eller misgernings. For derfor, lærer
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den hellige Peter, skal de kristne vogte sig, idet han siger
i 1 Pet 4, 15: Ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller som den, der trænger sig ind i en
fremmed bestilling. Det sidste græske ord betyder egentlig en oprører, som trænger sig ind i en andens embede.
Sådanne som vil herske, hvor de intet have at sige.
Sådan er nu grunden, hvorfor de fromme og gudfrygtige sådan øves og plages i dette liv, ikke deres synder og
misgerninger, men kun Guds vilje og deres retfærdighed
og gode, tugtige levned. Sådan forfølger paven, muslimerne og kætterne nu til dags os, ikke fordi de med sandhed kan beskylde os for tyveri eller utugt eller andre laster, men ved vor lære og rette brug af de hellige sakramenter, som vi forkynder. Dog må vi ikke desto mindre
lide disse håns- og skældsord af dem, at vi er oprørere,
rebeller eller ulydige og halsstarrige, avindsyge mennesker; sådan kalder de os. For nadverfornægterne véd ingen anden synd at forekaste os, end at vi handler imod
kærligheden og adsplitter og forhindrer enighed osv. Og
skønt skylden herfor alene ligger hos dem selv, så de
med rette kunne anklages derfor, tillægger de dog os det
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alene. De gør det, men vi må svie derfor. Sådan skal det
være.
Josef bedrøves og ængstes, ikke på grund af ulydighed, men fordi han er sin fader lydig og en from, hellig,
tugtig yngling, ligesom han jo snart herefter for sin kyskheds og ærbarheds skyld også kastes i fængsel. Og hidtil
har Djævelen angrebet ham på venstre side, idet han har
fristet ham med fattigdom og elendighed i den tunge og
trykkende trællestand; endnu er han i Helvedes øverste
fængsel; men snart skal han nu også kastes ned i det nederste. Det må blive endnu værre med ham.
v6b. Josef var smuk og så godt ud.

Dette har Moses sat til, for desto lettere at kunne tilknytte
det, som sidenhen følger. Han siger, at Josef var dejlig af
skikkelse og dejlig af udseende. For skønt han ikke spiste
kostelig mad eller på nogen anden måde havde nogen opvartning, var dog hans skønne åsyn og raske skikkelse i
sig selv en stor prydelse, især da han endnu var en yngling og i ungdommens rette blomst. De, i hvis hjerter
Helligånden bor, plejer også at have et frit, åbent, glad
åsyn. For Gud opvækker i dem den rette glæde, som også
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opliver åsynet, ligesom sorgen også ganske vansirer ansigtet. Dertil kommer også, at han var født af fromme
forældre, og at hans moder, Rakel, selv også var skøn af
åsyn, og foruden at Josef var skøn af udseende, var han
derhos også gudfrygtig og af skønne, tugtige skikke. Derfor blev nu hans husmor i sit hjerte optændt af utugtig
kærlighed til ham, idet hun beundrede hans mange dyder,
som ved hans skønhed også blev så meget mere iøjnefaldende hos ham, sådan siger digteren Virgil med rette:
Dyden er endnu tækkeligere, når den øves af et skønt legeme. Når mange skønne dyder kommer dertil, da bliver
den ydre skønhed derved forhøjet. Sådan er det skønne
legeme ikke sådan prydelse for en skøn kvinde, som at
hun har skønne, tugtige, ydmyge skikke, ikke er skarp eller uvenlig. Sådanne dyder overgår langt legemets skønhed og gør, at endog de grimme prises og hædres for deres skyld.
Sådan var nu Josef udmærket ved alle gaver eller dyder, både de ydre, legemlige, og de indre, åndelige; han
var tækkelig og velbehagelig både for Gud og mennesker. For det er en endnu større prydelse for et menneske,
at han er dydig, end at han er skøn af udseende. Men når
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dyd og skønhed træffer sammen, da bliver deraf et uundgåeligt kærlighedens bånd; det må fange en. Men af sådanne folk finder man nu til dags kun få, der er prydede
med så mange dyder og tækkelige og velbehagelige for
enhver. For der er mange, som er optændt af utugt og
vrede, dertil ved utålmodighed, fråseri og svir på det
skammeligste vansire og ødelægger sit skønne legeme;
men i sit indre plages de også med en sådan samvittighed, som er besmittet med mange slags synder. Men Josef er i sin ungdoms rette blomst et herligt eksempel på
alle dyder, og et skønt syn for kvinderne og sin herres
frue. Men nu kommer Djævelen og frister ham også på
højre side, efter at han ikke har kunnet overvinde og
fælde ham fra venstre med tungt arbejde, trældom og
elendighed, hvori han levede. Og dette skal vi flittig
mærke os, for at også vi kan blive de kære fædre lige
både i at gøre vel og i at lide.
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v7-10. Engang skete det, at hans herres hustru kastede sine
øjne på Josef og sagde: »Kom og lig hos mig!« Men han vægrede sig og sagde til hende: »Min herre bekymrer sig ikke om
noget i huset, men har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer.
Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og
han har ikke nægtet mig noget undtagen dig, og det er, fordi du
er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt
og synde mod Gud?« Selv om hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønske om at ligge hos
hende og have omgang med hende.

Djævelen har hidtil set, at denne fromme, hellige yngling
med stor, utrolig tålmodighed og højt mod har overvundet al ulykke og besværlighed i sin elendighed, hvortil
han var blevet slæbt hen af sine brødre og slægtninge,
idet han tillige måtte være berøvet førstefødslens store
ære og forhåbninger og bo blandt rå, afguderiske mennesker; men ved alle disse besværligheder kunne dog hans
hjerte i hele ti år ikke trættes eller svækkes. For skønt han
fra han var 17 til 27 år, som han dengang nåede, af Satan
blev angrebet med utallig mange pile og andre hårde
slag, udholdt han dog alt dette, forblev standhaftig og
uovervindelig, uagtet han dog ikke havde nogen om sig,
der havde kunnet formane ham, eller som var med ham i
samme trængsel; ja, han havde ikke engang noget eksempel herpå for sine øjne, men de, som han daglig så, var
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ganske modsatte, så han ved dem let havde kunnet føres
bort fra den sande gudsfrygts rette lære; derfor må der
sandelig have været en stor kraft af Helligånden og guddommelige gaver hos ham. For det havde jo været lidt tåleligere for ham, hvis han havde haft endog kun en eneste
lidelsesfælle. Men alene, uden formaning, uden offer,
uden hellige prædikener holdt han endnu stedse med stor
standhaftighed fast ved den sande gudsfrygt og et gudeligt levned, og blev under alt dette ikke alene ikke anderledes til sinds, men han synes stedse at have tiltaget mere
og mere og være blevet bestyrket i sin standhaftighed.
Men nu angriber Djævelen ham også fra højre side,
det er med smigreri og fristelse til utugt og vellyst, hvilken anfægtelse er langt hårdere og farligere, især for en
yngling, end alle de storme og hårde slag, som komme
fra venstre. For omkring det attende år begynder arvesynden at røre sig og rase; da opstår der i de unges hjerter forfærdelige lyster og tanker, hvormed de fristes til
utugt. Josef levede dengang omgivet af hedningernes
onde eksempler, hvorved naturen, som af sig selv er tilbøjelig til utugt, endnu mere kunne optændes og lokkes,
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især hos et sådant stærkt, friskt menneske. For sådan siger Augustin etsteds: Jo sundere vi er af legeme, desto
større og afsindigere bliver denne syge; den er ikke så
heftig i et svagt legeme eller i et, der er besværet med
sorger og bekymringer, som i et stærkt og sundt.
Sådan levede nu denne yngling i hele ti år i sådan anfægtelse af den onde lyst og kæmpede mandig, idet han
ikke éngang eller af én kvinde alene, men ofte og af
mange blev fristet til utilladelig kærlighed. For unge
kvinder plejer også at føle denne ulykke og anfægtelse,
og når de bor sammen med unge mandfolk, frister de
dem på mange slags vis for at trække deres hjerter snart
hid snart did, om de kunne lokke dem til kærlighed, især
når de ser, at de er skønne af skikkelse og stærke af legeme, så de unge mandfolk ofte har større besvær med at
værge sig mod sådanne fristelser end med at modstå sine
egne onde lyster. For sådan bliver disse ting afmalet i
digterens skrifter, som hin bonde siger hos Virgil: Den
kåde Galatea kaster et æble på mig; derpå flygter hun bag
piletræerne, men vil, at jeg først skal se, det er hende.
Dertil kommer da også Djævelen med sin kunst og list,
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hvormed han lokker og lærer de unge kvinder til at bedrage unge, ubetænksomme mandfolk.
Men foruden de almindelige fristelser af de unge
kvinder enten i samme hus eller hos naboerne, af hvem
Josef uden tvivl på mange måder blev fristet til at tilsidesætte sin kyskhed, anfægtes han hårdt af fruen i huset
selv, der ligeud prøvede på, med sine smigrende ord at
lokke ham til utugt og horeri. Dette er nu alt for galt.
Denne anfægtelse er af alle den stærkeste, fordi han derved får sådan god, tryg anledning og tilladelse til at
synde, idet husmoren, fruen selv, har lyst til at bedrive
hor med ham. Sandelig, når en kan undslå og afholde sig
fra en sådan kvinde, da kan du være vis på, at han i hele
sit liv forstår at forholde sig ret, så han aldrig gør for meget eller for lidt. For hvad andre i sådan tilfælde villig og
gerne havde gået ind på eller af sig selv med højeste flid
og begær tragtet efter, sådan som jo ungdommen plejer at
have lyst til utugt og at begive sig i den uden eftertanke,
det foragtede og afslog Josef, uden at bryde sig om, at
dette på en uforskammet måde tiltros og tilbydes ham, og
at hans frue daglig trængte ind på ham derom og stedse
nødte sig ind på ham.
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Men nu var Josef en yngling, skøn af udseende og
stærk af legeme, midt i sin ungdoms blomst, så han let
havde kunnet lokkes og overvindes, især af en sådan fornem kvinde, som med så stor ihærdighed og uafladelig
lokkede ham til utugt. Og det havde stået ham frit for at
gøre hendes vilje sådan, at dette ikke alene havde været
uden fare for ham, men han endog havde kunnet have
stor fordel deraf. For intet andet synes så vel at have kunnet hjælpe ham til at komme til stor ære og højere stilling, som om han havde sin frues gunst og bevågenhed,
hun, som var en så fornem mands hustru, der fremfor andre stod i stor anseelse og nåde hos kongen og var sat til
øverste over kokkene og slagterne ved hoffet. Denne ære
og værdighed gør hebræerne såre stor og siger, at han var
ligesom en ypperstepræst eller pave i Egypten. Sådan
havde Josef på mange måder ved hans hustru kunnet
blive rost for ham og sådan være blevet befordret.
Men Josef foragtede, afslog og lod fare denne bekvemme lejlighed, som havde været ham ganske tryg og
uden al fare, dertil havde kunnet bringe ham stor magt,
gunst og vellyst. Dette er sandelig et klart bevis på den
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største fromhed og kyskhed, hvilke dyder havde sit udspring deraf, at i hans hjerte boede Guds ord, dertil ærbødighed og frygt for Gud, og at troen her herskede ved
Helligånden. Jeg har vel også hørt eksempler på andre
unge, som har levet kysk og tugtig blandt kvinder og
jomfruer; men her er en skændig kærlighed, som lokkede
og fristede ham, hvilken let og i et øjeblik havde kunnet
forvende og overvinde det unge hjerte og kødet, som af
sig selv brænder af utugt. Sådan var det en såre ond anfægtelse.
Lad os med flid ihukomme dette eksempel og deraf
lære, hvor velbehageligt det er for Gud Herren at holde
fast ved troen, frygte ham, undse sig for hans bud og ikke
vige af fra ham, men forblive i ret, sand, hjertelig gudsfrygt, hvortil Kristus formaner os i Luk 21, 19, idet han
siger: Bevar jeres sjæle ved jeres tålmodighed; ligeledes
i Matt 24, 13: Den, som bliver bestandig indtil enden,
skal frelses. For Djævelen bliver ikke træt, kan ikke
hvile, men holder stedse ved, søger årsag og anledning til
at drive folk til synder. Derfor er det ikke nok, blot én
dag eller ét år at værge sig mod ham eller kæmpe med
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møje og arbejde; det er fornødent, at man har tålmodighed derhos og forbliver i sådan strid med standhaftighed,
så længe indtil han enten sejrer eller besejres og hans hoved knuses. Men det er såre tungt for en yngling i hele ti
år at kæmpe med en sådan fjende, nemlig kødet og Djævelen, der stormer ind på ham med så mange våben og en
så bekvem anledning og lejlighed. For her forsømte han
intet, hvorved Josef havde kunnet overvindes. Og dog
forbliver han derunder standhaftig med et uovervindeligt
hjerte og holder ud indtil enden, ja sådan, at han for
denne sin store kyskhed bragte sig selv i fængsels og
lænkers hårde kår. Dette er sandelig de helliges rette lidelse, ligeså bitter som legemlig pine nogensinde kan
være, og den havde vel fortjent at gøres stor og fremstilles i sit rette lys af andre, som er særlig veltalende.
Denne kvinde tiltalte ynglingen såre uforskammet,
idet hun siger: Lig hos mig. Dog tror jeg ikke, at hun
straks begyndte med disse ord, for at lokke og friste ham
til utugt; hun beflittede sig vel på, først at indtage ham
med særlig list og smigrende tale, anstillede sig, som om
hun var ham særlig vel bevågen og elskede ham i tugt og
ære, som det sig sømmer for en from ægtehustru, og det
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på grund af hans store dyder og dygtighed. Undertiden
har hun vel også smilet til ham og talt venlig med ham,
spurgt ham, hvordan det stod til i huset, hvordan de andre
tjenere opførte sig i sin gerning, om de passede den flittig? Undertiden har hun vel også givet ham gaver for derved at vise, at hans tro tjeneste behagede hende og hendes mand vel. Hun fór ikke straks frem med disse ord:
Lig hos mig, men angreb hans hjerte med smiger, ved
samtaler og mange slags lønlig list, og banede sig sådan
adgang til at rykke ud med denne opfordring til ham.
Og Josef, der var sagtmodig og ærbar af naturen, svarede hende venlig. For det passede sig ikke for tjeneren at
komme frem med stolte ord mod sin herres frue. Derfor,
da hun så, at han undertiden også smilede venlig dertil og
talte med hende i al ydmyghed, fattede hun derved stedse
større håb i sit hjerte, indtil hun mente, at han nu ville
være overvundet ved hendes godhed og venlige samtale,
dertil også ved den velgerning, som hun havde vist ham,
og at hun nu uden tvivl skulle få bugt med ham. Nu er det
tid, tænkte hun, og fór frem med disse ord: Lig hos mig.
For hun mener, at han nu er ganske indtaget og overvun-
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det ved så mange smigerord, fagter og miner, som kvinderne forstår at bruge. Dette synes også Moses at have
villet antyde ved at sige, at hun kastede sine øjne på Josef, det er, hun vendte sine øjne på ynglingen, så stedse
på ham, beundrede hans skønhed og dyd, priste ham ofte
for de skønne, ærbare skikke, han havde, og også for
hans uskyldighed; priste dertil også hans store dygtighed,
og banede sådan efterhånden vejen for den skændsel,
som han skulle begå med hende. Men til slut, da hun nu
ikke længere bluedes ved at åbenbare den kærlighed, som
hun længe havde holdt hemmelig, farer hun frem og frister ham med rene ord til utugt. Da forandres Josef pludselig, antager straks et andet væsen og bruger også andre
ord. Han er ikke længere den Josef, som plejede at frygte
sin frue og undse sig for hende; hvilken ærbødighed hun
havde udlagt som et sikkert bevis på, at han ville holde
sig til hende og pleje utugtig kærlighed med hende, så
hun mente, hun allerede havde vundet spil.
Derfor forandrede han nu sin forrige venlighed til en
hellig og mandig fasthed, hvilket uden tvivl såre fortrød
hans frue, mens hun dog ikke holdt op med stedse at
sætte ind på ham med sin skændige og urimelige bøn,
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skønt Josef kraftig prøvede på at fraråde hende det og få
hende fra den skammelige kærlighed. Sådan holder han
en alvorlig og hellig prædiken for at få hende fra hendes
lyst.
For det er ikke indsmigrende ord, sådan som de
sprogkyndige unyttig snakker om; men det er en såre alvorlig og viselig tale, hvormed han søgte at udslukke
utugtens skændige og usømmelige lyst hos hende. Men
denne elendighed kan der ikke holdes styr på med ord;
heller ikke hjælper noget andet middel, som digteren siger: Jo længere man kurerer på den, desto sygere bliver
man; som man kan se af beskrivelsen af Dido hos Virgil.
For alt, hvad man kommer frem med for at formilde
denne syge eller fjerne den, derved forøges den meget
mere og flammer mere op, ligesom når man hælder olie i
ilden. Det er et ondt, afsindigt begær, som man ikke let
kan betvinge; for den er blind og døv, et rent raseri, indgivet af den arge djævel. Det er ikke en tugtig eller hellig
kærlighed, som begærer en kvinde eller en mand til ægte,
men meget mere en ond syge, ja et raseri og en afsindighed, sådan som den også er beskrevet af hedningerne.
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Sådan prædiker nu denne fromme, hellige yngling for
den afsindige kvinde og foreholder hende tre grunde.
Den første er, at han siger: Hvordan skulle jeg gøre
denne store ondskab og synde mod Gud? Kære kvinde,
betænk dog, hvilken stor synd det er at opgive gudsfrygten, ikke at undse sig for ham og fortørne ham for en sådan kortvarig lysts skyld. Men hun tænker ikke på, hverken hvad Gud forjætter eller hvormed han truer, tænker
ikke hverken på belønning eller straf. Den anden grund
er: Du er min herres hustru; se hen til ham og til dig
selv. Frygter du ikke for Guds vrede, tænker du heller
ikke på at bryde dig om din salighed, så udforsk dog din
egen samvittighed og husk på, hvad en husmors navn og
ære kræver; husk på, at du alene er givet og forenet med
din mand, og at en sådan fornem mand, hvis værdighed
hidtil har gerådet dig til stor ære, rimelig skal holdes i al
agt og ære af dig. Det er sandelig en skøn, viselig tale.
Den tredje grund er endnu den allerstærkeste, nemlig at
han taler om utaknemlighed og troløshed og siger: Min
herre har højlig hædret mig i jeres hus, har sat mig til
hersker og herre over hele huset; hvilken stor synd ville
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det nu være, at glemme denne velgerning og snyde min
herre i hans tillid til mig!
Disse grunde er stærke nok, og jeg for min part kan
ikke se, hvad kraftigere der kunne anføres for at overvinde utugten. Han foreholder hende frygten for Gud, en
from ægtehustrus stilling og hendes egen samvittighed,
endelig den utaknemlighed og troløshed, hvori han vil
gøre sig skyldig. Men jo stærkere, alvorligere og helligere hun formanes, og jo mere hun ser, at Josefs hjerte er
bestemt på at overholde tugtighed og kyskhed, desto heftigere optændes hun. Sådan var dette en heftig kamp mellem standhaftighed i kyskhed og utugten, som på det heftigste satte sig derimod. Der tørnede to ånder, der var
hinanden modsatte, med højeste voldsomhed mod hinanden. Djævelen angreb Josef såre venlig og med fine,
glatte ord; men dog er det en forskrækkelig grusomhed.
For når han ser, at de fromme Guds børn ikke kan overvindes med nogen pine, så angriber han dem til sidst og
prøver at overvinde dem med utugt og vellyst, som Hieronymus et steds siger.
Cyprian skriver, at hedningerne har plejet at pine
martyrerne med langsomme pinsler og ikke har tilladt
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dem at dø hastig, uagtet de selv såre heftig har begæret at
dø. Men sidenhen, når de ikke har kunnet få bugt med
dem ved pinlige straffe, skulle de har ladet bringe til dem
utugtige kvinder, som var såre skønne af skikkelse, for at
disse med kys og andet smigren skulle ægge kødets onde
lyst. For de vidste, at de kristne priser kyskhed, siger og
mener, at Gud hader usømmelig kødelig omgang; derfor
ville de på denne måde besmitte fromme kristnes uskadte
samvittighed og skænde deres lære. På samme måde blev
også Josef anfægtet af denne utugtige kvinde, som med
magt satte ind på ham og ikke forsømte nogen af de ting,
hvormed man plejede at angribe og anfægte martyrerne.
Hieronymus fortæller, at da en af martyrerne mærkede, at han bundet på hænder og fødder blev ført hen til
utugt, bed han tungen af sig selv og spyttede den i ansigtet på skøgen. Det var sandelig et hårdt og stærkt lægemiddel mod utugtens flammer, at bide tungen af sig selv.
Men det fremgår deraf klart, at denne onde lyst til utugt
er en over al måde grusom ulykke og ond ting, som man
ikke kan værge sig mod eller holde i tømme på nogen
måde. Det er langt tungere at overvinde kødets tillokkel-
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ser og fristelse til vellyst, end noget ydre kors, som Augustin siger. Det er tungere at kæmpe med utugten end
med korset. Det er en stor jammer at være bundet og
sidde i fængsel; men det er endnu værre og farligere at
kæmpe mod utugten. For der varer striden uden ophør,
og det er sjældent, man beholder sejren i en sådan kamp.
Rå, ugudelige mennesker bekymrer sig kun lidt om at
beholde kyskheden; derfor skaffer Djævelen dem heller
intet bryderi dermed; for han har dem allerede før i sit
garn. Han frister dem ikke ved sådanne gode lejligheder,
som de dog hjertelig begærer; men han driver dem til at
opnå, hvad de ønsker, endog med stor fare, med højeste
anstrengelse for legeme og sjæl, ja endog med tabet af sit
helbred. For han véd, at de nu allerede er ham underkastet; derfor behandler han dem hårdt, så de sådan kan få
den rette løn for sit ugudelige, skændige væsen, så de
ikke finder anledning til at stille sin onde lyst uden sygdomme, skam og anden forhindring. Dem derimod, som
er gudfrygtige og har Helligånden, frembyder han lejligheden af sig selv, uden nogen vanskelighed.
Det stykke af teksten, hvori Josef siger: ”Min herre
bekymrer sig ikke om noget i huset, men har givet mig
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ansvaret for alt, hvad han ejer,” er noget dunkelt, og jødernes rabbinere har udlagt det på mange forskellige måder. Jeg tror, at dette simpelthen er den rette mening: Min
herre véd ikke, hvad jeg véd, har ingen kendskab til de
ting, som sker i huset. Jeg fortæller ham ikke om de ting,
som angår husvæsenet; jeg styrer huset på egen hånd, han
kræver mig ikke til regnskab om nogen som helst sag;
derfor véd han ikke, hvad jeg véd, hvor stort hans eget
vundne gods er, hvor meget kvæg han har, hvordan man
sår eller høster; jeg alene véd dette. Dette, sagde jeg, var
en grund, hentet fra utaknemlighed og troløshed. Som om
han ville sige: Så stor ære har min herre vist mig, at han
ikke alene har sat mig til herre over alt, skønt jeg er hans
livegne træl; men han har også givet mig frie hænder i
hele husholdningen, så han aldrig kræver mig til regnskab derfor; han ser, at hans gods og hele husvæsenet tager til og forøges på en underfuld måde, og tænker ikke
på, hvordan det går til, eller hvorfra det kommer. Hvordan, siger han, skulle jeg da med denne synd og troløshed
fortørne en sådan god og mild herre?
Men nu følger det fremdeles i teksten, hvordan han
nærmere udfører denne grund, idet han siger: Ingen er
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fornemmere i dette hus end jeg, og han formener intet for
mig, hvilket Hieronymus på latin har udlagt alt for frit,
mere end tilbørligt var. Men efter det hebraiske lyder det
på latin sådan: Han har intet forment mig uden dig, eftersom du er hans hustru. Dette er den rette mening af disse
ord: I dette hus har min herre intet så stort, så kært og kosteligt, at han ikke har betroet mig det og ladet mig herske derover. På andre steder, liggende grunde eller i andre byer kan han måske have noget, der er ham for kært
til, at han skulle betro mig det; men her i huset er der intet af alle ting, hvorover jeg ikke har rådighed, uden du
alene.
Det hebraiske ord chasak bruges ofte, sådan 1 Mos 1,
4: Gud gjorde skilsmisse mellem lyset og mørket. Men
ofte betyder det så meget som at skjule eller formene,
hvilket sker ved den talefigur, som kaldes metafor. For
hvad der er i mørket, er skjult, så man ikke kan se det.
Sådan i 1 Mos 22, 16, hvor Gud siger til Abraham: Fordi
du gjorde dette og ikke sparede din søn, din eneste; han
mener: Du har ikke skjult ham, har ikke forholdt mig
ham, men givet mig ham til offer, som jeg bød dig. Sådan
står der egentlig også på dette sted: Min herre har ikke
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skjult mig noget, men lagt alt i mine hænder; han har intet så kært her i huset, at han skulle skjule det for mig.
Alt er mig overgivet undtagen du; du alene er skjult i
mørket og holdes hemmelig for mig; jeg skal ikke se eller
kende dig, fordi du er hans ægtehustru. Han nægter ikke,
at han er skyldig til at vise hende al anden lydighed og
tjeneste, som hun eller børnene tiltrængte; men for så vidt
som du er hans ægtehustru, siger han, er du forbudt mig.
At have ægteskabelig ret over dit legeme, er mig nægtet.
Sådan prædiker Josef for hustruen, der var ganske afsindig, og anfører den flid, lydighed og troskab, som han
var sin herre skyldig; derhos påminder han også hende
selv om hendes ægteskabelige troskab. Som om han ville
sige: Det havde sømmet sig for dig at formane og påminde mig om at være flittig og tro i min gerning; du
skulle ikke lokke mig til troløshed med ægteskabsbrud og
utaknemlighed, som indeholder i sig utallige laster, som
man siger: Når du kalder en utaknemlig, har du dermed
anklaget ham for alle slags skændsel. Og Bernhards siger: Ingen last er skændigere end utaknemlighed, fordi
den udtørrer godhedens kilde. Sådan ser vi, at Josef var
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en såre hellig og vis mand, der havde alle slags dyder hos
sig; en sådan mand, som vor herre Gud har gjort.
Men nu slutter han med stort alvor og siger: Hvordan
skal jeg gøre denne store ondskab og synde imod Gud?
Som om han ville sige: Det er en stor synd at skænde min
herres hustru, der har pålagt mig hele bestyrelsen af husvæsenet; men endnu langt større synd var det imod Gud.
Dette er den fornemste og stærkeste grund. Men i verden
er det den letteste; for verden agter ikke Guds vrede; men
de gudfrygtige frygter såre for Guds dom og hævn. Når
verden hører, at man taler om guddommelige trusler og
straffe, kan den endnu dertil le af fuld hals; den er ganske
sådan til sinds som hin stratenrøver, der røvede kjolen fra
en vandringsmand; da denne råbte, at han skulle gøre
regnskab for denne misgerning på den yderste dag, svarede morderen: O, er det så længe til denne synd skal
straffes på mig, så kom også med skjorten. Sådan går det,
når ikke mester Hans kommer med strikken og sværdet.
Men i de gudfrygtiges hjerter hjælper det såre meget
til, at de tager sig i agt for synder, at de tænker på Guds
straf, der alvorlig vredes på dem, der synder. For sådan
vendte Josef sit hjerte og sine øjne hen til Gud, uagtet
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han havde en god anledning, uden fare, til synd, hvorved
han havde kunnet få sin frues gunst og nåde, dertil hendes rigdomme. Men i sit hjerte besluttede han, ikke at
følge hendes vilje og onde lyster, om hun så end gav ham
hele rigets rigdomme. Men denne grund ville intet gælde
hos tyranner og andre ugudelige mennesker, som da heller ikke kvinden derved bevæges; for hun ophører ikke
med at lokke ynglingen til at være hende til vilje. Derfor
siger nu Moses, at hun talte til Josef dag efter dag; på hebraisk står der: Dag - dag. Dette er en sædvanlig talemåde på hebraisk, som skal forstås i almindelighed. Sådan står der i 2 Mos 8, 14: De samlede dem sammen, hob
- hob, det er hob ved hob. Og hos profeten Ezekiel står
også menneske - menneske, det er, alle mennesker i almindelighed, osv.
Sådan fristede denne kvinde ynglingen hver dag og
trængte ind på ham med denne stærke anfægtelse. Men
han ville ikke lyde hende, ville hverken sove hos hende
eller være med hende, men satte sin seng på et afsides
sted, så hun om natten ikke kunne komme dertil. Dette er
sandelig et stort under, som højlig må prises, at der hos
en yngling var så stor kyskhed, uagtet han var så ung, at
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han endnu ikke havde lært kærligheden at kende. Sådan
kæmpede her kyskhedens og ukyskhedens ånd på det
heftigste med hinanden. Ved en sådan god lejlighed til at
synde var det et ikke ringere under, at overvinde utugtens
flammer, end at de tre mænd kom sunde og uskadte ud af
ildovnen.
Bernhard revser i sine taler over Salomos Højsang
nogle gejstlige, som levede sammen med kvinder, men
dog foregav, at de overholdt kyskhed. Sådan plejede også
før i tiden de papistiske præster at tage sine kvindelige
slægtninge eller svigerinder til sig i den tanke, at de
kunne leve kysk med dem. Og jeg husker godt, at da jeg
var ung, blev præsterne ikke mistænkt for horeri, uagtet
de levede sammen med kvinder, før de til sidst uden al
sky og skam drev blodskam, ægteskabsbrud og horeri,
dertil også bortførte andre mænds ægtehustruer. Så meget
tiltog de papistiske præsters liderlighed endnu i vort
minde. Derfor siger Bernhard til sine gejstlige: Det er
ikke troligt, at I skulle kunne leve kysk; for at leve sammen med en kvinde uden at berøre hende, er mere end at
opvække døde.
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Men dette siger han om de unge og uerfarne menneskers lyst; for dem er det umuligt, ikke at optændes af kødelig begæring. For en ægtemand er det lettere, når han i
nogen tid har levet sammen med sin hustru. Men forresten er også kærligheden i ægtestanden sådan beskaffen,
at den sjælden plejer at være bestandig og vedvare altid,
sådan som Sirak i kap. 25, 2 blandt de ting, som er velbehagelige både for Gud og mennesker, også regner dette:
Kvinde og mand, som forliges vel med hinanden. Og når
man ser et lykkeligt ægteskab, plejer man gerne at prise
det som det højeste gode. For Satan plejer sædvanligvis
at udstrø hadets og tvedragtens sæd blandt ægtefolk,
hvorved hjerterne fjernes fra hinanden, så de sidenhen
besmitter og forsynder sig med ægteskabsbrud og usømmelig kødelig omgang. I førstningen, før, de endnu er gift
med hinanden, er de ganske optændt af kærlighed til hinanden; men når de er blevet gift, er Djævelen straks ude
og søger på mange slags vis at slukke denne brændende
kærlighed. For han kan blæse både koldt og varmt af én
mund.
Og når ungdommen er så ganske afsindig af kødelig
lyst, er dette ikke nogen simpel naturlig kærlighed, men
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Djævelens ånde, hvormed han blæser på dem, som Job
siger i kap. 41, 12: Hans ånde kan tænde ild på kul, og en
lue udgår af hans mund. Derfor blæser han skøgen og
skørlevneren i blodet og opvækker sådan en heftig brand
hos dem. Derimod blæser han en kold ånde ind i ægtefolkenes hjerter, hvorved den ægteskabelige kærligheds
hede kølner og forgår. Deraf kommer disse og lignende
ytringer af skørlevnere: Ægtehustru er et hæderligt navn,
men kvinde er et vellystigt. Hos sådanne løsagtige personer ophører ægtefolkenes rette kærlighed til hinanden;
for Djævelen blæser fra nord med en forfærdelig kulde
og frost. Den, der derfor vil tage sig en hustru, må bede
Gud om nåde til at leve i fred med hende og at de må elske hinanden, så ikke hjerterne skal fjernes fra hinanden.
Er der enighed mellem ægtefolk, så Djævelen ikke kan
komme derind med sine istapper, da er dette en åbenlys
velsignelse og gave af Gud.
Men Bernhard taler om dem, som ikke er forbundet
med hinanden i ægteskab, som Satan stedse mere driver
og lokker til usømmelig kærlighed og utugt; for de har
endnu ikke smagt, hvad der er for galde eller honning i
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kærligheden, og håber stedse at få mere, end de sidenhen
finder, når de har fået sit ønske opfyldt.
Cyprian revser også kirkens tjenere på sin tid, fordi
de plejede at leve sammen med kvinder. Og Augustin
fortæller, at der var nogle særlige kættere, som efter Abel
kaldte sig abelonitter. For de ville efter den ugifte Abels
eksempel føre et ugift liv, men levede dog sammen med
kvinder som ægtefolk, kun at de ikke avlede børn. Men
rundt omkring i landsbyer og byer samlede de fremmede
børn, som de gjorde til sine arvinger. Og dette, siger Augustin, var meget kært for de fattige naboer, og på grund
deraf tiltog deres sekt meget.
Jeg vender nu atter tilbage til teksten. Josef må visselig have været en yngling af en herlig ånd, ikke alene til
at lide ulykke og modgang, men også til at overvinde den
kødelige fristelse til utugt og til at tilbagedrive Satans
hårde anfald både til venstre og til højre. For han angreb
ham ikke én gang alene, men fristede ham hver dag med
den mægtigste tillokkelse til utugt. Derfor er dette eksempel på kyskhed hos Josef helt sjældent og uforligneligt, som skrevet står i Sirak 42, 14: Hellere en mands
ondskab end en kvinde, der gør det gode; en skamløs

382

kvinde bringer skændsel; som om han ville sige: Det er
sikrere at omgås med onde, lunefulde mænd end med en
kvinde, som viser sig venlig og blid, især, når hun dertil
også er skøn. For hun kan trække hjerterne heftig til sig
og indtage dem. Men for at kunne overvinde den tunge
anfægtelse, så Josef stedse med stor standhaftighed hen
til Guds bud, og da han så, at han ikke kan finde noget
middel til at få sin frue fra hendes afsindige onde lyst,
holdt han sig med højeste flid langt borte fra hende, undgik enhver anledning til at omgås eller tale med hende,
og holdt hende stedse tre skridt fra livet.
v11-12. En dag da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde,
og der ikke var nogen af husets folk til stede, greb hun fat i hans
kjortel og sagde: »Kom og lig hos mig!« Men han lod hende
beholde kjortlen og flygtede ud.

Se dog, hvor fræk og afsindig kvinden er, idet hun på ny
og ganske uventet angriber denne yngling for uventet at
komme over ham og sådan med magt og list få bugt med
ham og tvinge ham til at ligge hos hende. Det er sandelig
en hård anfægtelse. På hebraisk står der: Omtrent ved
denne dag; men hvordan dette skal forstås, forstår jeg
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ikke ganske. Måske have hebræerne taget det fra fædrenes overlevering, at de siger, det var en festdag, og at
fruen anstillede sig, som om hun var syg, så hun ikke
turde gå ud iblandt folk med de andre, mens Josef havde
lov til, ikke at deltage i afgudstjenesten, så han forblev
alene i huset, mens alle de andre gik til ofringen eller afgudstjenesten. Denne fortælling er meget sandsynlig. For
hun synes længe i forvejen med flid at have søgt en anledning og en passende dag, for at hun, når der ingen anden var til stede, enten med trusler eller med smigrende
tale kunne tvinge ynglingen til efter hendes lyst at drive
utugt med hende. Men Josef tænkte ikke på noget ondt
og var ikke bange for noget; han mente, at det nu ingen
fare havde for ham, siden fruen lå syg. For ellers ville
han ikke være forblevet alene med hende i huset, ligesom
han også før med højeste flid vogtede sig for at komme i
nærheden af hende.
Men da nu hans frue havde fået sådan belejlig tid og
denne bekvemme anledning, tænkte hun: Nu i dag skal
han ikke undgå mig; nu skal han gøre min vilje. Derfor
tager hun fat på ham, mens han ikke tænkte derpå eller
frygtede derfor; men da han ville udføre sin sædvanlige
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gerning i huset, faldt hun ham om halsen og håbede sådan visselig at få bugt med ham. Men Helligånden er dog
stærkere. For nu er Djævelen allerede overvundet med sit
brændende åndepust; derfor blæser han nu en ny anfægtelse fra en anden kant. For Josef flygter derfra og lader
sit klædebon tilbage i kvindens hånd. Heraf kan man se,
at hun med al sin magt tog fat i ham og holdt fast på ham,
og at hun forsøgte at friste ham ikke alene med kysse og
ved at falde ham om halsen, men at hun endog ville holde
på ham med magt og truede ham med, at hvis han ikke
ville være hende til vilje, ville hun med højt skrig kalde
alle naboerne til, så de skulle straffe ham med alt, hvad
de blot kunne, som den, der havde tragtet efter at berøve
hende hendes ære.
Det var sandelig en hård kamp, som Josef kæmpede
med denne skøge. For hun så, at alle hendes bestræbelser,
selv de stærkeste, hendes hemmelige efterstræbelser, anledningen, hendes begærligheder, tanker og alle hendes
anslag var spildt og forgæves. Derfor opgiver hun nu hele
sagen og mistvivler ganske om at overvinde et sådant diamanthårdt hjerte, og nu forandres hendes kærlighed til
galskab, som det plejer at gå, når sådanne kvinder med
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sine smigrende skøgeord intet kan udrette; da bliver de
ganske afsindige, så de gerne ville ombringe dem, med
hvem de ikke kan pleje den utilladelige kærlighed. Sådan
læser man om Agnes, at da hun tappert værgede sig mod
dommerens søns forførelse til utugt og på ingen måde var
at bevæge til at være ham til vilje, ville han tvinge hende
til at ofre til afguderne, og da hun højsindet forsmåede
også dette, bevirkede han, at hun til sidst blev slæbt hen
for at straffes på livet.
For det tragter Djævelen efter, at udslukke Guds ære
og frygt, med hvad slags kunster han blot formår, i menneskers hjerter, og drive dem til alle slags synd og skam.
Og når han drives tilbage både på højre og venstre side,
så han ikke formår det, prøver han dog ved uafladelige
angreb at udmatte og trætte dem, som han engang har begyndt at anfægte og stride imod; eller hvis han intet kan
udrette med magt, bruger han bedrageri og list dertil, for
dog endelig ganske at fælde en sådan stridsmand, som
han først i lang tid har trættet med sine uafladelige angreb. Derfor vender han sig nu atter til venstre, siden han
intet udrettede til højre.
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For Josef kommer nu i dødsfare, idet han anklages
for horeri. Dette er nu en ret hellig, der for sin gudsfrygt,
sin troskab og lydighed mod sin herre, dertil for sine andre herlige dyder endelig får denne løn, at han kastes i
fængsel og snart efter også skal slæbes hen for at straffes
på livet. Sådan er det med de kristnes liv og deres, som
tror på Gud, at de nemlig må lide for dyds, sandheds og
gudsfrygts skyld, ikke for synds eller skams skyld.
v13-15. Da hun så, at han var flygtet ud og havde ladet hende
beholde kjortlen, råbte hun på husets folk og sagde til dem:
»Se, han er kommet med en hebræer, som går og gør tilnærmelser til os. Han kom ind til mig og ville ligge hos mig, men
så råbte og skreg jeg. Da han hørte, at jeg råbte højt, efterlod
han kjortlen hos mig og flygtede ud.«

Skøgen ser, at ynglingen er så standhaftig, at han ikke
kan overvindes, og at han har efterladt sit klædebon i
hendes hænder; derfor vender kvindehjertet sig nu til anden list. For hun opgør med sig selv denne regning: Måske vil han gøre anskrig og sige, at jeg med magt har villet nøde ham til at ligge hos mig, og at han derfor flyede
og efterlod sit klædebon hos mig. Denne påstand vil jeg
vende om og give den et andet udseende, stik modsat
dette; jeg vil sige, at han prøvede på at berøve mig min
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ære, men blev forskrækket ved mit skrig og sådan efterlod sit klædebon i mine hænder. Dette er sandelig en
skøn retorik og en stærk inversion; ja, det er en rigtig
djævlekunst.
Men nu kommer Josef også i stor fare for sit gode
navn og rygte i verdens øjne, og derved dør ikke alene
den tro hen, hvormed han har troet på Gud Herren, men
også den tro, hvormed han trolig har tjent sin herre; ja,
alle hans herlige dyder udslukkes derved tillige, og i stedet for dem anklages han nu for horeri og hykleri og alle
slags andre synder, ret som om han kun af list havde vist
sådan enfoldighed og troskab i sin bestemte gerning, blot
for derved at få anledning til at berøve sin frue hendes
ære.
Sådan må han bære denne skøges skændsel, hvorved
hans allerbedste gerninger skammelig forvanskes og besmittes med Djævelens gift; hvad godt han har gjort i
dette hus og ellers i hele sit liv, det må han nu have gjort
i en ond hensigt, som om han derved havde villet bane
sig adgang til at fuldbringe denne synd.
Netop på samme måde gik det også Kristus. Hvorfor
opvakte han døde, helbredte syge, og udførte flere andre
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undere? Her svarer Annas og Kajfas, at han ikke gjorde
dette i nogen anden hensigt end for derved at blive
konge; for at ødelægge i bund og grund dette sted og os
alle, siger de. Bort, bort med ham, korsfæst ham! Han har
villet bedrage og ødelægge os ved sit hykleri, hvormed
han hidtil har bedåret det stakkels gale folk. Ja sidenhen
råbte folket selv sådan: Vi mente, at han havde villet gøre
os godt; men just ved sine velgerninger havde han næsten
rent ødelagt os. For en sådan hykler er Djævelen, at han
undertiden også gør noget godt, for derved at anrette så
meget desto større skade. Men den samme klik sætter han
sidenhen også på Guds børns gerninger, som om også de
gøre sine gode og gavnlige gerninger blot for derved at
gøre skade og ødelægge alverden.
På denne måde udlægger og tyder også vore modstandere nu til dags vore gerninger. Vistnok er det
fromme, lærde folk, siger de; men de er dog ikke til gavn
for almenheden og den kristne kirke, men forvirrer og
forhindrer dem meget mere. Derfor råber de også imod
os, at vi er kættere og de fordærveligste mennesker, for at
forfølge os og udgyde vort blod under et retfærdigt påskud og sådan mætte sit djævelske had til os.
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Sådan, ser vi, gik det også i dette tilfælde. Kvinden
råber på sine husfolk og siger: Se, han har ført os en hebraisk mand på, og han forlod sit klædebon hos mig.
Dette er Djævelens dialektik og retorik, og ikke alene en
rimelig grund, som man kunne få folk til at tro på, men
en ret dialektisk og nødvendig grund. For den følgeslutning holder jo stik: Har han efterladt sit klædebon der, så
har han visselig angrebet sin frue med magt. Sådan er nu
hun den tugtige, kyske, og rene Lukretia, eftersom hun
skriger, sukker og råber; Josef derimod må være den
frækkeste horkarl; for han er flygtet og har ladt sit klædebon blive tilbage. Det kan man kalde en djævel. Men
hvem kunne vogte sig derfor uden Helligånden, der ikke
forbyder eller forhindrer det, for hans tid kommer, men
så længe lader det ske, for derved at prøve sine?
Men hvordan kunne hun så snart få kaldt husfolkene
til, da jo dog denne Lukretia og Josef var alene? Jeg tænker, at tjenerne kom hjem, mens disse ting skete, eller
kort derefter, eller at hun ikke råbte på dem just med det
samme, da Josef flyede og gik bort fra hende, men først
sidenhen, da tjenerne kom tilbage; da opdigtede hun, at
han just i dette øjeblik var løbet derfra, uagtet der dog var
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en time eller mere, siden han gik ud. Hun sagde vel:
Mine kære tjenere, nu kom I netop i rette tid, hvor har jeg
dog længtes efter jer! Var I ikke kommet netop nu i rette
tid, så var jeg blevet berøvet min ære og min lykke. Nu
løb netop den frække horkarl herfra, og lod mig og sit
klædebon forblive her.
Ja, dette er en kvindelist, og ret egentlig Djævelens
hemmelige efterstræbelser og hans træskhed. Hun har nu
sat sig på det, at hun vil gøre ham til skamme og få ham
dømt fra livet; derfor sammensanker hun, på hvad måde
hun blot kan, al slags synd og skam for at lægge det på
ham, ligesom der hidtil og endnu på denne tid hos Josef
fremlyste mange eksempler på skønne, herlige dyder.
Men dette foreholdes sådan kirken af Helligånden, os
til lærdom, så vi skal lære at tro på Gud og frygte ham,
men dernæst stedse kæmpe og modstå Djævelen, som
stedse anfægter vor tro og kyskhed, ligesom han her også
anfægtede Josefs tro ved utugt. For hvor tugtigheden og
ærbarheden krænkes ved ægteskabsbrud og anden usømmelig kødelig omgang, der bliver følgen, at også troen til
sidst svækkes. Lad os derfor stå fast og holde os til ordet
med en ret tro og en god samvittighed både til højre og til
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venstre, i godt rygte og ondt rygte. Vistnok havde Josef
hidtil et godt rygte på grund af sit skønne, ærbare levned,
hvorved også hans frues hjerte selv forunderlig optændtes og lokkedes til utugt, og var sandelig for så vidt et saligt og lykkeligt menneske, og alle tjenestefolkene elskede og agtede ham. Men nu mister han sit gode rygte
og må kæmpe med det værste rygte, som pålægges ham;
også heri får han overhånd. Dette er nu ikke skrevet for
Josefs skyld; for han vidste ikke, at Moses nogensinde
skulle beskrive dette; men det foreholdes os, så også vi
skal efterfølge disse eksempler på gudsfrygt og kyskhed.
For til den ende skal man beholde denne historie i kirken,
stedse indprente og lære den.
Da nu de andre husfolk hørte denne klage og beskyldning mod Josef af sin frue, da har uden tvivl de
fromme blandt tjenerne enten følt medynk med ham i
hans fald, eller også fattede de mistanke til sin frues anklage, fordi de vel vidste, at Josef førte et sådant skønt,
kysk, tugtigt og uskyldigt levned. Ak hvis vor frue blot
ikke gør ham uret! Tænkte de vel. For det er vel troligt, at
han har undervist mange af dem om Gud og den rette
gudstjeneste og derved ført dem bort fra afguderiet og
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andre synder. Nogle af disse beklagede vel det ynkelige
fald, andre derimod forargedes derover og sagde: Var det
den skalks hensigt? Sådanne forargelser kom vel uden
tvivl dertil; for hvem kan forebygge dem? Sådan kan heller ikke vi nu til dags forebygge Cochlæus’ og Fabers
giftige bespottelser eller hindre dem fra at skrive til Rom
og til kejseren selv og i sine breve bespotte os og vor
lære, som om det var en oprørsk og forvirret lærdom.
Kristus selv blev jo korsfæstet som en morder. Sådan går
det også med denne herlige, store lærer, som i dette hus
har undervist mange med stor ære og holdt dem til gudsfrygt og kyskhed; han måtte nu med sit eksempel hårdt
forarge hele hustyendet, så derover både lærdom og formaning med alle sine frugter forgår og falder hen, ligesom alle hans dyder blegnede og udslukkedes ved dette
onde rygte, som hans frue satte ud om ham.
Dette er en stor og mægtig forargelse, så meget desto
grueligere, jo større og herligere han er, som er faldet.
Denne martyrlidelse gør bitterlig ondt, endnu mere end
den foregående plage, som også var gruelig nok, at han
nemlig blev bortført fra sine forældre og solgt i evig trældom til ubekendte, afguderiske mennesker. Men dengang

393

havde han atter forbedret sine kår ved sin dyd og tugt og
skaffet sig et herligt navn og rygte hos alle tjenestefolkene. Men nu forsvinder også dette navn; Josef dødes åndelig, og med ham dør også de skønne, herlige eksempler
på dyder hos ham. Se, har de vel sagt, hvilken slet lærer
og mester vi har haft! Hvordan skulle han have lært os
gudsfrygt og gode, ærbare skikke, han som selv er en ond
forbryder? O, dette er de rette lidelser; de gør ondt.
Over en sådan tung lidelse klager også Kristus selv i
Sl 109, 2. 34: ”For deres gudløse og falske mund har de
åbnet imod mig, de taler om mig med løgnetunge. De
omringer mig med hadefulde ord og angriber mig uden
grund. Til trods for min kærlighed anklager de mig, og
jeg er sat under tiltale.” For sådan plejer sandhedens fjender at formørke, gøre til skamme og fordærve evangeliets
frugt og trivsel, frelsen og saligheden for de fromme, enfoldige tilhørere. Til sådan bespottelse er Eck, Cochlæus,
Pighius og mange andre rette mestre, som pryder sig selv
med falsk og skrømtet berømmelse, men udskælder os,
for sådan at gøre os forhadt hos dem, som endnu ikke bifalder vor lære. Hvad der derfor er det allerbedste og
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skønneste til at indtage enfoldige godtfolks hjerter, det lister de lønlig bort, nemlig folks yndest og velvilje, hvorved vi ville kunne vinde og undervise mange ved ordet.
Vi må stinke, så de kan være skønne. Men Herren skal
udrydde alle smigrende læber, ja en tunge som taler
store ord, som Sl 12, 4 siger. Ligesom dr. Eck nylig har
fået en ende med forfærdelse, som han vel havde fortjent
med ord og gerninger, idet han uden Guds erkendelse og
påkaldelse mistede sin fornuft og sådan ynkelig døde. Et
sådant endeligt må de andre også vente sig.
Sådan kom nu til denne skøges og morders klage
mod Josef endnu også det, at husfolkene udtalte mange
urimelige domme over ham. Josef havde ikke kunnet formode, at hans frue skulle have været så aldeles gal og afsindig. Han håbede, lønlig atter at få sit klædebon tilbage
og at hun atter kunne forsones; han véd ikke, at hun er
ganske optændt af had imod ham og tørster og længes efter det uskyldige blod.
Men havde der hos husfolkene været noget ret skøn,
så havde de omhyggeligere overvejet kvindens klage og
beskyldning, og da ville de have befundet, at denne klage
ikke var sandsynlig eller rimelig, men at alt meget mere
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talte imod kvinden. For det var jo dog ikke troligt, at alle
tjenestefolkene samtidig skulle være borte fra huset,
medmindre de af fruen med velberåd hu var blevet sendt
hen til et andet sted, for at hun sådan kunne være alene
hjemme med ynglingen; eller, hvis det tilfældigvis var
indtruffet sådan, eller Josef meget mere i en ond hensigt
havde lavet det sådan, at han alene var forblevet i huset,
og var kommet ind i hendes værelse for at krænke hende,
så havde han vel med magt kunnet fuldbringe dette sit forehavende, hvor hårdt hun end havde sat sig til modværge og værget sig derimod, sådan som romernes historie fortæller om Lukretia. I 5 Mos 22, 25-27 står der også
om en pige, som med magt er blevet krænket ude på marken, at man ikke skal straffe hende derfor; for, står der:
”Pigen må du ikke gøre noget, hun har ikke gjort sig
skyldig til døden. Det svarer til, at en mand overfalder en
anden mand og myrder ham. Han traf jo den forlovede
pige ude på marken, og hun råbte om hjælp, men ingen
kom hende til undsætning.” For når den onde lyst endnu
forenes med afsindighed, bryder den igennem og kan let
overvinde alt.
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Havde nu Josef haft en talsmand, som var trådt frem
for ham, så havde han kunnet gøre hans frue til løgner og
vende de grunde, som hun anfører, om og bruge dem
imod hende. For havde han voldtaget hende eller haft i
sinde at gøre det, så ville han ingenlunde have ladt sit
klædebon blive tilbage hos hende, for at horeriet ikke
skulle komme for dagen, eller for at han ikke ved noget
bevis skulle kunne overbevises om, at han havde villet
bruge magt imod hende. Sådan er det af selve fortællingen klart og åbenbart, at kvinden er skyldig, men Josef
uskyldig. Desuden havde kvinden da ikke haft kræfter til
at tage klædebonnet fra ham med magt og holde fast på
det.
Men Moses viser, at Josef må have haft en særlig
hensigt dermed, at han hellere ville løbe bort fra horkvinden, end stride med hende. For uden tvivl prøvede hun
vel på at holde ham fast hos sig og overtale ham ved alskens smigerord, med kys og hvad ellers hun kunne for
utugtige fagter. Men nu er det en tung kamp, når en yngling sådan skal kæmpe med en skøn kvinde. Derfor var
det en stor fasthed og det klogeste råd, at Josef tænkte,
det var bedre at løbe derfra end på en sådan måde at
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kæmpe med sin herres uanstændige og lystne hustru. For
ungdommen er i sig selv tilbøjelig til utugt, og Djævelen
kommer også dertil, der med sit åndepust og kvindens
smigrende tale får gløderne i fuld brand. Derfor er det det
nemmeste og bedste råd, at man løber sin vej, som Paulus
siger 1 Kor 6, 18: Hold jer fra utugt. Det er bedre, ganske
at holde sig borte fra sådanne skøger end længe at kæmpe
med dem. Og var dette også faldet en ind, så havde også
dette været såre nyttigt og tjenligt til at undskylde Josef
og anklage hans herres hustru.
Fremdeles blandede hun også flere løgne i sin anklage, idet hun sagde, at hun råbte; for at dette er en løgn,
véd jo enhver. Sådan er ingen synd alene, men den ene
drager stedse den anden efter sig. Sådan plejer det at gå
ved alle slags synder. Den, der ikke straks igen rejser sig,
gør bod og bedrer sig, falder snart hen i en anden anfægtelse. Efter utugts og horeris synd følger snart også løgn,
derpå mord og udgydelse af uskyldigt blod, og til slut
følger også fortvivlelse. Sådan går det også med kætterne. Ingen bliver kætter for én artikels skyld; men når
de forfejler den rette mening af én artikel, idet de har ladet sig bedåre af Djævelen, så farer de snart efter også
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vild i flere artikler. Sådan støder hos horkarlene mange
synder sammen, såsom løgn, tyveri, mord og flere andre
sådanne. Derfor er denne skøges beskyldninger mod Josef ikke alene matte, svage og fulde af selvmodsigelser,
men også opdigtede, falske og løgnagtige.
v16. Hun lod hans kjortel ligge, til hans herre kom hjem.

Moses har på dette sted brugt et såre eftertrykkeligt ord,
som også står i 2 Mos 20, 11: Herren hvilede på den syvende dag. Han mener her, at hun gemte klædebonnet
med flid, så ingen fik lov til at røre derved, eller lagde det
til side. Dernæst betegnes også hendes begærlighed efter
mord, og at hun i sit hjerte ikke kunne hvile, før hun
havde fået ombragt Josef, da hun så, at nu alt håb var afskåret for hende om at kunne drive utugt med ham efter
sin lyst.
v17-18. Så fortalte hun ham den samme historie: »Den hebraiske træl, du kom med, kom ind og gjorde tilnærmelser til mig.
Men da jeg råbte højt, efterlod han kjortlen hos mig og flygtede
ud.«

Denne skændige skøge taler såre hæslig og forsmædelig
for at besmykke sig selv og få ynglingen forhadt. Derfor
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brugte hun en ganske djævelsk og underfuld dialektik og
veltalenhed for at gøre den synd stor og svær, som hun
falskelig anklagede ham for. Denne hebraiske tjener, siger hun, som du kom med. Som om hun ville sige: Vi har
jo også egyptiske tjenere, af hvilke ingen nogensinde har
begået en sådan ond gerning; men denne fremmede, som
ikke er værdig at bo hos os, der er forstødt og solgt af
sine egne landsmænd, han har turdet vove en sådan ond
dåd. Sådan benytter hun sig af hans navn og fædreland
for derved at gøre denne synd stor; for israelitterne var
såre forhadte hos hedningerne, som de kristne også er.
Dernæst tager hun også en grund fra sin egen person,
sådan nemlig: Om en egyptisk tjener, eller også denne
hebræer, havde skændet en eller anden nabokvinde eller
tjenestepige, kunne jeg let tilgive ham det; heller ikke var
skændselen da så stor; men at tiltro sin frue, husmoren
selv, sådan utugtighed, det er dog en stor synd, som ikke
let kan tilgives eller gøres god igen. Sådan ligger eftertrykket på ordet mig. Som om hun ville sige: Er ikke det
for galt, at en sådan fornem frue skal tilføjes en sådan
tort, jeg som dog er den kyskeste Lukretia i hele dette
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rige og et eksempel på ærbarhed for alle andre husmødre? Og dette er, siger hun til sin mand, din egen
skyld, eftersom du så let har troet denne fremmede og betroet ham alt i hele huset, dertil endogså husmorens ære.
Deraf kan man visselig slutte, at du har sat større pris på
denne hebraiske tjener, hvis lastefuldhed og ondskab måske ikke har været dig ubekendt, end på mig. Er jeg da så
foragtet og forsmået af dig, at du ikke har været bange
for at betro mig til en sådan upålidelig, skændig, uren tjener, uden at huske på, hvordan det kunne gå med min ære
og lykke? Men hør nu, hvilken stor dåd jeg har gjort. Så
mange kræfter havde jeg ikke, at jeg med magt havde
kunnet overvinde ham og støde ham ud; men da jeg opløftede et skrig, blev han bange, lod sit klædebon ligge
hos mig og flygtede ud.
Sådan anklagede Potifars hustru Josef, og da manden
hørte dette, måtte han højlig fortørnes derover. For intet
er så utåleligt at høre for en, som at hans hustru er krænket og at nogen har angrebet hendes ære; da kommer blodet i kog. Da kan ikke fornuften betænke eller slutte med
sig selv, at også den anden part skulle høres og spørges,
hvilket dog sandelig var retfærdigt. For det er jo ikke
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uden nogen tvivl, at hun viser ham et fremmed klædebon,
og man havde kunnet spørge, hvem der da havde taget
det af ynglingen? Og skønt hun havde villet give sagen et
godt udseende dermed og sagt, at han selv kastede klædebonnet fra sig, for at være så meget raskere til at løbe, så
havde dog ynglingen kunnet forsvare sig meget godt,
hvis Potifar lidt nøjere havde overvejet ethvert stykke i
sagen, og dertil også kaldt Josef for sig og ladet ham
svare på hustruens klagemål. Og endelig, hvis han havde
villet voldtage hende, så var han ingenlunde flygtet. Men
hendes skrig havde han let kunnet forhindre, som Tarquinius siger til Lukretia: Se, jeg har et sværd i hånden;
skriger du nu, skal du dø for min hånd. Men Potifar overvindes ved sin ægteskabelige ømhed og kærlighed til sin
hustru, desuden ved, at sagen i sig selv var så urimelig og
skændig, så han ikke omhyggeligere undersøgte alle omstændigheder i sagen.
v19. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde
båret sig sådan ad mod hende, flammede hans vrede op.

Potifar hørte ikke ynglingens, men alene sin hustrus ord;
derfor vinder hun sagen og bevæger sin mands hjerte, så
han bliver vred og harmfuld, og han synes jo også at have
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grund dertil. Men hvor er nu Gud? Hvor er nu de store,
rige forjættelser om, at han elsker sine hellige og troende,
bevarer og beskytter dem som sin øjesten, at han er
barmhjertig og gør godt i tusinde led mod dem, som elsker ham? For nu forlades Josef og berøves al trøst og alt
håb. Først blev han revet og slæbt bort fra sine forældre,
så han kom i trældom hos fremmede, afguderiske folk.
Hvad er det for en måde at elske på? Dernæst følte han
en trøst i sin trældom, da hans herre lagde alt, hvad han
havde, i hans hænder, men efter denne vederkvægelse
faldt han atter langt dybere og ynkeligere end nogensinde
før. For nu føres han hen til døden som en horkarl og må
sådan dø den skændigste død, idet hans gode rygte og
gunst hos Herren og alle tjenerne og hans ry for retfærdighed, hellighed, kyskhed og visdom ganske uddøde
med ham.
Dette er sandelig det største og tungeste kors og en
såre urimelig løn for hans tro tjeneste, som han havde
røgtet i hele tretten år; ikke alene hans møje og arbejde,
men også hans skønne dyder lønnes ham med denne straf
og skændige død. Lad nu hvem der vil, tjene verden; nej
for verden passer sig ingen anden tjener end Djævelen og
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hans moder. Josef har flittig bestyret alt, hvad hans herre
ejer, og har også forvaltet husvæsenet med stor troskab;
men denne skøge giver ham den værste løn derfor.
Derfor må fromme kristne heller ikke vente sig nogen
anden løn af verden, må heller ikke tænke på at være tro
og flittige i sin gerning for verdens skyld. For den fortjener ikke, at kristne skulle tjene den med en finger, men
meget mere at Djævelen med alle hans engle hersker
over den; hvilket han da også gør på en forfærdelig
måde. Men som Paulus siger i Rom 8, 20: Skabningen er
forkrænkeligheden underlagt, ved ham, som lagde den
derunder, sådan tjener vi, lærer, formaner, vejleder, trøster og gør, hvad der er os befalet af Gud; men de, for
hvem vi gør dette, er for største delen uværdige mennesker, hos hvem vi ved vor tro tjeneste ikke vinder andet
end had, misundelse og at vi ovenikøbet drives ud i elendighed. Hele vort liv er intet andet end lutter spildte velgerninger.
Derfor må du aldrig håbe, at det skal komme derhen,
at verden erkender din troskab og flid og belønner dig
derfor. For den gør ganske det modsatte, som dette eksempel lærer. Husk derfor på, med din tjeneste og dit liv
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at have et andet øjemærke end verdens gunst og nåde,
som hel snart kan forandres til grum vrede, og tænk sådan: Når jeg kaldes og beskikkes til præst, eller lærer, eller nogen anden gerning, vil jeg flittig gøre min pligt,
ikke fordi jeg venter løn af dem, som jeg tjener, for
derom har jeg slet intet håb, at de skulle være mig taknemlige; men jeg vil efterfølge min himmelske faders
godhed, der uddeler sine gaver til alle og giver guld, sølv,
grøde, fred og helbred endog til de utaknemligste og værste mennesker, og vil ihukomme Kristi formaning i Matt
5, 48: Derfor vær fuldkomne, som jeres himmelske fader
er fuldkommen, det er: I skal tjene også de onde, utaknemlige og uværdige og ikke alene de værdige, taknemlige og fromme. Dog vil der findes nogle få, som vil
skønne derpå og være taknemlige derfor; men de øvrige
vil endog stå dig efter livet, sådan som dette Josefs eksempel lærer, hvad man har at vente sig af verden, endog
for de allerhøjeste velgerninger, nemlig lænker og fængsel.
Sådan er der nu mange, som i begyndelsen mente det
godt og vel med evangeliet, og heftig elskede det, men
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som nu er både læren og lærerne bitterlig fjendske. Derfor må vi beskikke vort liv på denne måde, at vi belaver
os på, at vort arbejde må få en sådan udgang og bære sådanne frugter. Og hvis det heri går os anderledes, end vi
havde gjort regning på, skal vi anse det for en ren vinding. Du vil ikke kunne forandre verden, men skal sige:
Jeg må igennem; for jeg har ikke påtaget mig denne gerning for den utaknemlige verdens, men for Guds skyld.
Ligesom vinstokken i rigelig mængde giver sin vin selv
til de allerværste mennesker, sådan skal vi også, eftersom
vi er Guds børn, efterligne vor himmelske faders mildhed
og godhed og de andre skabningers eksempel og ikke
blive utålmodige over denne den onde verdens utålmodighed, al den stund Gud har ladet os fødes til dette liv,
hvori enhver er stillet på sin bestemte plads, for at vi skal
tjene verden og forsamle de udvalgte til den evige salighed. Er der nu nogle fromme folk, som skønner på vor
tjeneste og gerning, da skal vi glæde os herover; men går
det sådan, at størstedelen fordømmer og forbander os og
endnu dertil måske dræber os, skal vi vide, at dette er vor
løn, og at vi derved bliver ligedannede med Guds søn og
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alle hellige, der på samme måde også har erfaret og fornemmet menneskers dybe utaknemlighed til løn for sine
store velgerninger.
v20. han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger
sad indespærret, og så sad han der i fængslet.

Her får han sin løn. Josef kastes i fængsel, ikke for at
blive forplejet der eller have det godt der, men for at
vente på den dag, da man skal holde dom over ham og
lade ham lide den straf, som var bestemt for horkarle. For
hans herre tænkte, at han på denne måde først ville pine
ham med fængsel og legemsstraffe, og derpå lade ham
dræbe. Sådan dør han allerede nu en ynkelig død og det
for den skændigste sag, som om han havde besmittet hele
huset med horeri og den skændigste utugt, uagtet han dog
før blev anset for at være samme hus’ støtte og frelse.
Hvor er da nu Josefs Gud, at han kan udfri og redde
ham? Hvorfor forlader han ham sådan? Svar: Han forlader ham ikke, men prøver ham, alle andre hellige og troende til eksempel og trøst, så vi skal lære at holde ud,
håbe og forlade os på Gud, hvordan det så end går, med
stor tålmodighed i trængsler, i nød, i angst, under ære og
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vanære, under ondt rygte og godt rygte, som Paulus formaner i 2 Kor 6, 4. For det er sikkert, at alligevel Guds
kirke og hans engle må ære os; dermed skal vi lade os
nøje og skal ikke blive mismodige. Når Djævelen og verden udskælder os med sine løgne og bespottelser, eller
endog dræber og ødelægger os, ser dog Gud med åbne
øjne på vor angst og nød, smiler til os og har sin glæde af
vor dyd og sejr i vor trængsel.
Sådan skal vi vide forvist og tro, at Gud ikke vredes
på os, når vi bedrøves eller ængstes. For sådan tænkte
også Josef: Vel er dette fængsel, denne skam og skændsel
såre tung for mit kød; men jeg vil se hen til de forjættelser, som jeg har hørt, og til de eksempler, som jeg selv
har set, vil holde mig dertil og vente på hjælp fra Herren.
For nu er han kommet i den alleryderste nød og fare; nu
kan det ikke blive værre med ham. Foruden al den forrige
ulykke, som han har lidt, må han nu også voldelig dræbes; derfor er han en ret martyr. For nu taler hans frue
ikke om andet, end at han skal dø; han kastes også i
fængsel og véd, at han må dø og omkomme deri. For det
var et sådant fængsel, hvori man lagde de forbrydere,
som skulle straffes på livet, ligesom sidenhen også den
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øverste bager føres ud af dette fængsel og hænges i galgen.
Sådan udgød han som en ret martyr sit blod for en
skøges skyld, ligesom også Johannes Døberen måtte dø
for Herodias’ skyld. Nu er han allerede borttaget fra de
levendes land, efter sin egen og andres dom og mening.
Her ofrede han da sandelig det kosteligste offer for Gud
og englene. Hvor har vel englene glædet sig! Men hans
fader sidder imidlertid hjemme, fortæres ganske af kummer og bitre tårer, mens hans søn hver time venter på sin
dødsstraf i fængslet.
Men her skal vi lære at kende vor herre Guds godhed
og styrke, der opvækker de døde og atter levendegør
dem, som er dømt til døden. Og det har han villet lære os
ved dette eksempel, hvad han er for en Gud, og hvordan
han vil æres, nemlig ved lidelser og ved, at man i lidelsen
forlader sig på ham, hvortil Skriften på mange steder formaner, såsom i Sl 27, 14: Bi efter Herren, vær frimodig
og han skal styrke dit hjerte; bi efter Herren; ligeledes
Habakkuk 2, 3: Om han tøver, bi efter ham; for han skal
visselig komme, han skal ikke blive væk. Desuden tænker
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jeg, at også det kom dertil, at i al fald nogle af tjenestefolkene havde medlidenhed med ham, og viste ham anden tjeneste og velvilje, hvormed de prøvede at lindre det
tunge kors, som Josef bar.
Snart herefter skal vi også hører, at fangevogteren fik
ham kær. Deraf kan man se, at ikke alle troede fruens
klage og beskyldning mod Josef. Men skønt han nu
endnu ikke er ganske befriet, manglede det ham dog ikke
på vederkvægelse og trøst, hvorved han styrkedes noget.
Og nu følger der en såre skøn tekst, der viser, at Gud har
haft sine øjne henvendte også på fængslet, på hans lænker og den skændige død, som på den skønne, klare sol.
Helvede, døden og fordømmelsen står åbne for Herren;
for ham er intet dunkelt eller dødt. Josef er vistnok fordømt for verden; men vor herre Gud dømmer ganske anderledes end mennesker, skønt hverken Josef eller andre
hellige i anfægtelsen føler eller forstår denne det guddommelige tilsyns nåde. For kunne vi være ganske forvissede om, at Kristus er vore sjæles rette tilsynsmand,
og var vi alle til hobe og enhver enkelt sådan sindede, at
vi kunne sige: Jeg véd, at den hele verdens herre, alle
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tings skaber og Djævelens overvinder er den rette tilsynsmand, der har øje med min sjæl, og at han også ser hen til
min død og hele Helvede – så ville vi sandelig kunne
overvinde al lidelse og dertil al trængsel og nød.
Men Moses gentager her sine ord og siger: Og Josef
var der i fængslets hus, for derved at vise, at Josef mistede og berøvedes al hjælp, alt håb og al trøst, og at der
var ingen, som agtede på ham. Derfor kan man hos Josef
intet andet se end døden, og at han nu mister sit liv, sit
gode rygte og alle de dyder, som alle tjenestefolkene kort
i forvejen havde prist hos ham og forundret sig over.
Men nu kommer Kristus og lyser ind i Helvede med nådige øjne.
v21-23. Men Herren var med Josef og viste ham godhed og lod
ham finde yndest i arrestforvarerens øjne. Arrestforvareren
gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham,
der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvareren tog sig
ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for; det var, fordi
Herren var med Josef, og det, han gjorde, lod Herren lykkes.

Kristus, som er vore sjæles tilsynsmand, og som kan se
ind i døden og i Helvede, han alene ser og giver agt på
Josef, og glæder sig over, at et så skønt offer bringes
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ham. Da derfor alt synes at være ude, og ingen hjælp eller trøst mere synes at være for hånden, da begynder Herrens hjælp, idet han siger: Se, kære Josef, jeg er hos dig;
lad dig nøje med, at jeg ser på dig. Sådan er denne tekst
fuld af trøst og glæde, idet den siger: Herren var med Josef. For skønt han endnu ikke befries, så er dog Gud allerede nu betænkt på at opvække ham af døden og Helvede, efter at hans blod nu længe nok har råbt til himlen
og bragt Herren til at blive hans sjæls tilsynsmand og
bøje sin nåde til ham.
Det hebraiske ord chesed betyder velgerning, gave,
nåde, miskundhed. Det er ikke ordet chanan, men chesid;
deraf kommer chasid, som Paulus oversætter med en god
gerning, 1 Tim 6, 2: De, som modtager deres gode gerning. Det betyder ikke alene gunst eller nåde, men også
Helligåndens gave; for nåden fornemmes eller føles ikke
alene, men også gaven må komme dertil. Kristus gav
ham Helligånden i fængslet, sandhedens Ånd, der opretholdt ham i døden, i skammen og skændselen og indgav
ham dette råd: Frygt ikke, vær trøstig og uforsagt; bi efter
Herren.
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Dette er en fuldkommen og såre stor trøst, at Gud ser
på ham og bøjer sin gave til ham, det er indgyder ham
krafts og råds ånd, gør ham til en stærk, fast, levende
hellig. For han levendegør ham midt i døden; dræber fordømmelsen, så hans hjerte kan slutte: Hvor heftig min
herre endog larmer og raser mod mig, så skal jeg dog
ikke dø; min dyd og mit gode navn og rygte skal ikke
forgå. Dette taler denne chesed eller Ånden, ind i hans
hjerte, så han ikke tænkte på Helvede eller død, men kun
på liv og fred.
Sådan levendegøres og opvækkes han i ånden. For
den skændige, onde skøge har med sine løgne allerede
berøvet ham livet og dertil på en forfærdelig måde forvirret hans samvittighed, da han så, at han beskyldtes og
fordømtes for en sådan stor skændsel; da var han allerede
død i sine egne og i andres øjne og mening og havde dermed også mistet sit gode navn og rygte og enhver god
mening, som andre havde om ham. Men nu åbner hans
samvittighed sig atter og glædes; for Gud taler ham ind i
hjertet, det er, han taler venlig og trøsterig med ham: Min
nåde er dig nok, 2 Kor 12, 9, jeg giver dig min Ånd, så
du ikke skal omkomme; jeg vil give dig et glad hjerte, så
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du kan bestå. Og dette var den første trøst, hvorved hans
samvittighed blev glædet, stillet tilfreds og helbredet, og
liv og frelse således atter blev ham givet.
Den anden trøst er ydre, idet teksten fremdeles siger:
Og Herren lod ham finde nåde for fangevogteren, det er,
Gud gjorde ham tækkelig og velbehagelig i fangevogterens øjne; for han mærkede, at denne yngling var af en
særlig god natur. For når Helligåndens gave gives mennesker, lyser den også i det ydre, så man kan se denne
nåde i åsyn, ord og væsen. Mens sådan de andre fanger
sukkede, skreg og larmede af utålmodighed, var Josef
alene vel til mode og rolig, lærte og trøstede de andre, og
skønt han var i samme fare som de, bar han sig ad, som
om han var ganske fri og ganske vis på sin løsladelse.
Over denne styrke og dette frejdige sind forundrede
fangevogteren sig, mente, at der måtte være noget særligt
ved ham, og spurgte ham, hvad han dog havde gjort, siden han var kommet i lænker og fængsel. Da har vel Josef fortalt ham hele sagen i orden, og har let kunnet bevise sin uskyldighed. Derfor finder han nåde hos fangevogteren, så denne noget formildede hans hårde kår. Han
er nu ikke længere under hin skøges magt, men har fået
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en herre, der vistnok har magt til at straffe ham på livet;
men af hans ydre, hans ord og væsen så og mærkede han,
at han falskelig og med uret måtte være blevet meldt og
anklaget for sin herre Potifar, og Helligånden virker, at
han var venlig i sin tale, sin formaning og trøst. Sådan
overgav fangevogteren ham hele sit embede, ligesom
også Potifar forhen havde overdraget ham bestyrelsen af
hele husvæsenet.
Men denne forstander for fængslet var den øverste
dommer eller foged og havde magt til at straffe forbryderne. Da han så, at denne yngling var forstandig i sin
tale, dertil havde et åbent, ærligt ansigt og var af en særlig god art, tænkte han på at udsætte dødsstraffen noget
og ganske befri ham fra den; derfor satte han ham også
over de andre fanger. Sådan må Josef blive en herre, om
han end kom i selve Helvede. For det måtte gå sådan som
drømmen lød, at både hans forældre og brødre skulle
bøje sig for ham, 1 Mos 37, 10. Derfor må han herske
over andre, ikke alene i sin trællestand hos Potifar, men
også da han var bundet i fængsel, al den stund han der fik
den forretning at straffe forbryderne med dom og sværd,
sådan at han selv udførte alt, som det tilkom dommeren
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at udføre; han gav de fangne mad, og når de tvistede med
hinanden, måtte han stille striden, frikende de uskyldige
og straffe de skyldige; kort, han må være herre.
Men han forvaltede dette embede meget hæderlig, så
fængselsforstanderen ikke krævede noget regnskab for
hans forvaltning. Han gav ham uindskrænket, fri rådighed over alt, som var at gøre der. Derfor siger også Moses, at fængselsforstanderen ikke gav agt på nogen ting,
som var i hans hånd, det er, alt, hvad dommeren havde
under sin myndighed, det overgav han til Josef og satte
ham sådan til højeste dommer. Han gav ikke agt på nogen ting, som ovenfor også blev sagt om Potifar, det er,
han tog sig ikke af de ting, som hørte til hans embede.
For han havde nu en såre flittig og tro stedfortræder. På
denne måde kom nu atter den hellige martyr Josef fra døden til livet, og efter denne sin opvækkelse fra de døde
skal han nu også fare til himmels, det er, sættes til herre
eller regent over Egypten.
Dette er den art og måde, som Gud plejer at følge i
sin styrelse og ledelse af sine hellige. Derfor må man
med flid mærke denne ynglings eksempel; for han er fuld
af alle slags dyder og gudsfrygt. Her kan vi se, hvordan
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vor herre Gud polerer og danner denne dyrebare og kostelige ædelsten, ja, hvordan han ved at dræbe og døde
ham fuldbragte et skønt, lifligt, velbehageligt offer. For
disse ting foreholdes just af den grund Guds kirke og
gudfrygtige menneskers samvittighed, for at de skal lære
at forstå, hvordan det forholder sig med vor herre Guds
råd og gerninger, nemlig sådan, som han siger til Moses i
2 Mos 33, 20. 23: Du kan ikke se mit ansigt; du skal se
mig bagfra, men mit ansigt kan ikke ses. Og Hagar sagde
ovenfor i kap. 16, 13: Har jeg også hidindtil set efter
den, som ser mig? Anderledes bliver det ikke.
Begyndelsen af den guddommelige virken er denne,
at han vender sit ansigt bort fra sine og synes at være,
ikke Gud, men Djævelen. Sådan er i denne historie hans
ansigt vendt til skøgen og tyrannen; dem opholder og
beskærmer han alene og agter ikke på Josef, som også Jeremias klager i 12, 2: Du plantede dem, de fik også nødder osv.; derfor hovmoder de sig og praler af, at Gud er
med dem, er dem gunstig og nådig. Her bor Gud, råber
de; men Josef, Jakob, Abraham har ikke dette åsyn vendt
sådan til sig. Der hedder det: Her bor Djævelen; du skal
ikke se mit ansigt osv., 2 Mos 33, 20.
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For sådan plejer Gud at føre og lede sine, som der
står skrevet i Sl 77, 20: Din vej var i havet og din sti i
store vande, og dine fodspor blev ikke kendt. Og i Es 30,
20: Dine øjne skal se dine lærere, og dine øren skal høre
et ord bag dig. Kristus siger til Peter i Joh 13, 7: Hvad
jeg gør, forstår du ikke nu; men du skal forstå det herefter. Du vil skue mit ansigt, du vil at jeg skal gøre, hvad
der synes dig at være nyttigt og godt; men jeg vil gøre det
sådan, at det skal synes dig, at en nar har gjort det, og
ikke Gud. Du skal se mig i ryggen, ikke i ansigtet. Du
skal ikke se mine gerninger og mit råd, hvormed jeg efter
mit velbehag gør dig og gør dig om igen. Det skal synes
dig tåbeligt, og du skal ikke optage mine gerninger anderledes, end om det var døden og Djævelen selv.
Lad os derfor lære denne regel og ordning, som Gud
plejer at overholde i sine helliges styrelse. For jeg har
også ofte formastet mig til at foreskrive vor herre Gud en
bestemt måde, hvorefter han skal forholde sig i sin styrelse, enten af kirken eller af andre ting. Ak herre! har jeg
sagt, jeg ville gerne, at dette skulle ske på denne måde,
og at det skulle få dette udfald. Men Gud gjorde ganske
det modsatte af, hvad jeg havde bedt ham om. Da tænkte
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jeg: Mit råd er jo dog alligevel ikke imod Guds ære, men
vil være såre nyttigt til, at Guds navn kan helliges, hans
rige forsamles og formeres og også erkendelsen af hans
ord udbredes; kort sagt, det er jo et såre skønt råd og såre
vel udtænkt. Men Gud har uden tvivl leet af denne min
visdom og sagt: Nu, jeg véd vel, at du er en forstandig,
lærd mand; men jeg har endnu aldrig haft for skik at lade
mig belære, undervise, lede eller føre, hverken af Peter
eller af dr. Martin eller hvem anden det måtte være. Jeg
er ikke en passiv, men en aktiv Gud; jeg er ikke en sådan
Gud, at jeg lader mig sådan belære eller styre; jeg plejer
selv at føre, regere og lære andre.
Men nu er det såre ærgerligt, at min visdom sådan bestandig blot skal lade sig belære og lede, og at jeg skal
dræbe den. Og mange er sandelig faldet gruelig derved,
at de ikke har kunnet tåle denne dødelse. For sådan gør
nadverfornægterne; de kan skønt belære Gud om, hvordan det dog kan gå til, at Kristi legeme og blod kan være
i brødet og vinen, da jo dog Kristus er faret til himmels,
idet de tænker som så: Eftersom jeg ikke kan begribe, at
Kristi legeme og blod kan være nærværende i Herrens
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nadver, vil jeg foreskrive Gud en måde, hvorpå han kan
være der.
Sådan tvinger de Gud til smukt at holde sig efter deres orden og lære, vil anvise ham et eget sted i himlen, og
véd dog ikke, hvad eller hvor himlen er. Hvorfor lukker
du dog ikke hellere øjne og øren og hører på ordet, og når
du har hørt det, følger det og er fornøjet dermed, som der
siges i Sl 37, 7: Vær stille over for Herren, vent på ham.
Han skal ikke vente på dig; formast dig ikke til at forlange det, så går alt godt, da giver Gud meget mere, end
vi kan udrette med vort råd og vor visdom. Hvis sværmerne kun lukkede øjne og øren og hos sig selv sluttede
sådan: Se, jeg vil tage brødet og vinen og tro, at jeg derved i virkeligheden spiser Kristi legeme og drikker hans
blod, så kunne de let forløses fra sin vildfarelse. Men eftersom de vil afmåle og forstå Kristi ord som et regnestykke og snakke vidt og bredt om himmel og jord, så
kan de aldrig nå den rette, sande og egentlige mening af
Kristi ord, eftersom de ganske bedåres ved fornuftens
blinde dom.
Luk derfor dine øjne, så vil al snakken om himmel og
jord blive borte for dig; ja, ligesom de for sekstusinde år
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intet var, sådan bliver de også nu, når du lukker dine
øjne, som om de ganske var blevet til intet, hindrer ikke
din tro og Kristi ord. For det ord, som har skabt alt, skal
man holde imod skabningen, som slet intet er, hvis man
ville sammenligne den med ordet. Han bød, så stod det
der, siger Sl 148, 5.
Dette er vor herre Guds vis, som han bestandig har
overholdt, og hvorover man rimelig skal forundre sig,
nemlig at gøre alt af intet og atter tilintetgøre alt. Denne
vis skal man vænne sig til og hænge ved ordet, så vi ganske lukker øjnene for de ting, som vil forvirre eller forhindre troen, hvor stort skin disse end kunne have for sig,
eller hvor store de end i sig selv er. Havde Josef sagt:
Herre Gud, lad mig så blive i Hebron hos min fader; eller
havde han larmet mod Gud over den urimelige anklage
og fængslet, og havde Gud opfyldt hans begæring og tilstået ham, at han ikke var kommet i sådan trællestand,
heller ikke var kastet i fængsel, efter sin egen fornufts
visdom, som har så vanskeligt for at vise vor herre Gud
denne lydighed: Så var han aldrig blevet hævet til sådan
stor herlighed. Men fordi han var fuld af Helligånden,
bar han Herrens vilje med tålmodighed, indtil han til
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sidst blev ophøjet, ikke alene ham selv til trøst og ære,
men også Egypten til timelig og åndelig frelse og velfærd, idet han blev et redskab til frelse for dette land gennem denne trængsel og dette fængsel ved at vente, indtil
Gud åbenbarede sig og viste sin frelse langt rigere og
herligere, end han selv nogensinde havde turdet bede om
eller håbe. Sådan er vor visdom sandelig dårlig, og vi er
ikke alene dårer, men dårskaben selv.
Men disse eksempler foreholdes os til vor lærdom og
bestyrkelse, så vi skal lære at tro på Gud og håbe på ham.
Men troen er en bestandighed i det, som håbes, en fast
overbevisning om det, som ikke ses, Hebr 11, 1. Sådan
troede Josef på Herren, hvem han ikke så, og håbede, at
han havde fundet nåde hos ham, hvilken nåde han heller
ikke ser, men tværtimod føler og fornemmer, at alt går
ham imod; men alligevel fik han til sidst det, som han
havde troet og håbet på.
Sådan vandrede han hidtil i det tykkeste mørke, som
en blind, og så hverken sin Gud eller sin fader eller noget, uden død og fordærvelse for sine øjne; men han
holdt sig til det ord, som han havde hørt af sin fader: Jeg
er Herren, din Gud, og dine fædres Gud. Dette ord var
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hans liv; derved hæves han siden til stor ære og herlighed.
Dette er nu et eksempel på Guds gerninger, som viser, hvor underlig Gud fører sine hellige, så de i anfægtelsen skal lære at have tålmodighed ved tro og håb; dog
er håbet selv egentlig tålmodighed. For vort liv skal sådan være skjult og det skal hedde: Luk øjnene og hold
dig til ordet, ikke alene når der er nød og fare for hånden,
men også i de højeste artikler af den kristne lære.
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Fyrretyvende kapitel
v1-4a Nogen tid efter forsyndede egypterkongens mundskænk
og bager sig mod deres herre, egypterkongen. Farao blev vred
på sine to hofmænd, hofmundskænken og hofbageren, og satte
dem i forvaring hos chefen for livvagten, i det fængsel, hvor
Josef sad indespærret. Chefen for livvagten satte Josef til at
betjene dem.

I dette kapitel er der intet særligt, som man længe behøvede at opholde sig ved. For det handler kun om årsagen
og anledningen til Josefs ophøjelse, og om, hvordan Gud
atter åbenbarede sit åsyn for ham.
Vi har ovenfor talt om opsynsmanden over slagterne
(eller chefen for livvagten); dog kan man ikke med bestemthed vide, hvordan det har forholdt sig med de borgerlige og huslige indretninger i Egypten. Efter min mening var han en opsynsmand over alle dem, som slagtede
kvæg, enten i hele riget eller i denne ene by alene. Hans
embede var at have opsyn med slagtningen, enten det,
som slagtedes, blev anvendt til offer eller ellers til husets
daglige brug; han gav slagterne befaling om, hvordan de
skulle sælge kødet, hvordan de skulle gøde det kvæg,
som man ville ofre. Vi kalde det en chef eller hovmester;
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dette var Josefs herre, som man kan se af det ovenfor anførte, der havde købt ham og nu kastet ham i fængsel.
Men her omtales nu nogle andre embeder; og jeg tror,
at dette ikke var simple mundskænke eller bagere, men
de øverste, som var sat over alle de andre bagere og
mundskænke. Og denne vor by kunne vel også tiltrænge
sådanne folk, for at bagerne, vinskænkene og slagterne
ikke skulle plage og udsuge os, ja mere end kvæget. For
de har ikke nogen bestemt lov at rette sig efter, men slagter, koger og bager kun efter sit eget hoved. Derfor må
kongeriget Egypten have haft en såre god indretning. I de
kejserlige love omtales også en opsynsmand over brødet,
det er en, som var sat over bagerne og havde tilsyn med
dem. Og i Nürnberg er dette fremdeles hæderlige embeder for borgerne.
Jeg formoder, at denne øverste over mundskænkene
forhen havde været kongens mundskænk ved hoffet, og
at den anden havde bagt brød og kager til kongens eget
og hoffolkenes brug; det var den øverste mundskænk og
øverste bager, ligesom Josefs herre var en øverste over
slagterne eller opsynsmand over kødet.
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Men begge disse havde syndet mod kongen. Hvad
deres synd var, viser Moses ikke. Lyra fortæller efter jødernes snak, at mundskænken havde syndet deri, at han
havde ladet en flue falde ned i kongens bæger; bageren
derimod skal have bagt nogle kager, hvori kongen fandt
små sandkorn. Dette er sådanne drømme, som jøderne
vel er værdige til, som spotter over hedningerne og ganske foragter dem i sammenligning med sig selv; sin egen
visdom og hellighed alene kan de rose højt.
Men af teksten kan det sluttes, at det må have været
store, svære synder, al den stund den ene blev hængt for
sin synd. Måske har de blandet gift i kongens mad og
drikke. For kongen var jo ikke så tåbelig eller tyrannisk,
at han for en så ringe forseelses skyld skulle have raset så
grumt mod sine tjenere; jeg tror, at han var en vis, forstandig og from konge, især fordi Gud hædrede ham så
højt, at han sendte til ham en stor profet, nemlig Josef,
som gør store undere; derfor synes han at have været en
from, god fyrste. Men sådanne fyrster kommer let i foragt og anses af hofbetjentene for narre, så de mener, at de
har magt til at gøre, hvad de blot selv vil. Derfor formoder jeg, at de hemmelig har stræbt kongen efter livet, og
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da man havde erfaret dette og grebet dem deri, blev de
derfor kastede i det fængsel, hvor man forvarede de forbrydere, som skulle straffes på livet.
Men heraf ser man, at Josefs herre, chefen for livvagten, også var fængselsforstander og øverste dommer, der
havde fangerne under sin forvaring, og at han nu var blevet noget mildere stemt. I det forrige kapitel omtalte Moses en anden fængselsforstander; men her ser vi, at den
herre, som købte Josef, af kongen også var blevet sat til
fængselsforstander. Og at denne har tilgivet Josef og
skænket ham livet, kan man se deraf, at han satte ham
over de andre fanger. Det lader til, at den forrige fængselsforstander har forligt og udsonet ham med denne hans
herre og sagt: Han er en såre from yngling, kære, skån
ham og berøv ham ikke livet; for et sådant flittigt, tro
menneske har man god brug for.
Disse Guds underfulde gerninger skal man lære at erkende og prise dem højt. For endog dem, som er fjender,
kan han få til at blive fredelig stemt, som Salomo siger i
Ordsp 16, 7: Når Herren har behagelighed til en mands
veje, som tror på ham, da gør han, at også hans fjender
holder fred med ham; eller om end ikke alle, så bliver
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dog nogle af dem omvendt. Men dette venskab eller
denne hans herres gunst kom deraf, at, som ovenfor sagt,
at Herren var med Josef, som skrevet står i Visdommens
Bog kap. 10, 13-14: Visdommen forlod ikke den retfærdige, som blev solgt, men friede ham fra synd; den fór
med ham ned i fængslet og forlod ham ikke i bånd, indtil
den førte ham et kongeriges scepter til og fri magt over
dem, som havde været tyranner imod ham. Teksten i
denne bog behager mig såre vel, fordi den tilskriver visdommen, at Josef på en så underfuld måde blev ført og
beskærmet. Herren, som er visdommen, det er Guds søn,
som skulle blive menneske, var med ham. For også Salomo i sine ordsprog forstår uden tvivl ved visdommen
Sønnen i det guddommelige væsen, og vi lærer også af
den hellige Paulus, at Kristus førte Israels folk ud af
Egypten.
Sådan er nu visdommen, Guds søn, der skulle blive
menneske, med Josef i fængslet og skaffer ham nåde,
indtil han ophøjes. Dette er Guds gerninger, som skal
lære os at have tålmodighed i anfægtelser og holde fast
ved troen, så vi ikke skal lade os fratage ordet, enten i
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hjertet, hvor vi betænker det, eller i den ydre udøvelse og
gerning.
v4b–8. Da de havde siddet i forvaring et stykke tid, havde de
begge to, egypterkongens mundskænk og bager, der sad indespærret i fængslet, i én og samme nat hver sin drøm med hver
sin betydning. Da Josef kom ind til dem om morgenen, så han,
at de var bekymrede. Han spurgte Faraos hofmænd, som var i
forvaring hos ham i hans herres hus: »Hvorfor ser I så mismodige ud i dag?« De svarede: »Vi har haft en drøm, og her er
ingen, der kan tyde den.«

Dette er begyndelsen til Josefs kommende herlighed og
ære. Begge to drømte de i én nat, og drømmen og dens
udlægning ængstede dem også begge. Men da Josef så, at
de var sørgmodigere, end de plejede at være, spurgte han
begge disse hofbetjente om grunden til deres sørgmodighed. Ovenfor blev sagt, at de ikke var gildinger, men
kongens tjenere og fornemme hoffolk, sådanne som der
nu til dags er mange af ved muslimernes hof.
Det sted, hvor disse fanger forvaredes, var i chefen
for livvagtens, det er i Josefs herres hus, som kongen
havde befalet ham med al flid at passe på. For af kongernes bøger og Jeremias kan klart ses, at kongerne havde

429

fængsler, som de betroede sine adelsmænd og forstandere. Men Josef var sat over fængslet. Derfor var vel
hans synd nu tilgivet ham, for hvis skyld han var blevet
anklaget af Potifars hustru, og måske havde hun også
selv fået sin fortjente straf, idet hans herre var kommet
efter, at det var hende selv, som var skyldig i synden.
v8b. Men Josef sagde til dem: »Det er Gud, der tyder drømme.
Fortæl mig den!«

Heraf er det klart, at Josef ikke har været ledig eller ørkesløs; for Helligånden hviler ikke, men rører hans hjerte
og driver ham, så han også har undervist og formanet de
andre, ligesom han gør med disse to hofbetjente eller
øverster. Han kunne ikke tie, når han så, at de var så ganske tilbøjelige til afguderi og lagde vind derpå, ligesom
han heller ikke kunne finde sig i, at hans frue lokkede
ham tit ægteskabsbrud, men revsede hende derfor i en alvorlig og kæk prædiken. Der er ingen tvivl om, at han jo
også prædikede for disse, skønt den samtale, som han
holdt med disse to øverster, kun kort beskrives. De klagede over, at de ingen havde, som kunne udlægge deres
drømme; kunne de slippe fri for lænkerne, så ville de gå
til de egyptiske præster, sandsigere og astrologer, for at
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disse skulle udlægge deres drømme, og de på denne
måde kunne få at vide, hvordan det herefter ville gå dem.
Da svarede Josef: I vil intet udrette med jeres sandsigere
og overtro; heller ikke må I spørge drømmetyderne om
kommende ting; de kan ikke sige jer noget; de er djævelstjenere. Det er Gud, der tyder drømme. Hos ham må
man søge udtydningen og bede ham om den.
Af dette indhold var den skønne prædiken, som han
holdt; for Helligånden var virksom og kraftig i ham. Han
henfører alt til Gud, som han også ovenfor i kap. 39, 9
sagde til sin frue: Hvordan skulle jeg kunne synde mod
Gud? For Gud var i hans hjerte, hans mund og hans gerninger; derfor havde han lykke, i alle sine anslag og foretagender, efter lærdommen i Sl 1, 3. Han kunne ikke fordølge eller fortie bekendelsen af Guds navn; for han er en
præst og profet; derfor må han også lide så megen
ulykke, som der står i Sl 116, 10: Jeg troede, derfor talte
jeg; jeg var såre plaget. Og dog forløses han af al denne
jammer. Udtydninger, siger han, hører Gud til; påkald
ham, befal ham jeres liv og bed ham om at give jer en udlægger af jeres drømme.
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Men velan, skønt jeg véd, at I hælder til afguderi og
overtro, fortæl mig alligevel jeres drømme, om jeg måske
kan udlægge dem. For han følte allerede dengang, at Gud
var med ham, som der sagdes ovenfor i 39, 21: Herren
viste miskundhed mod ham, gav ham Helligånden; derfor
begyndte han at forstå alt vel og at håbe, og han udlagde
sandelig begge drømme såre herlig. Måske er der i mellemtiden også blevet forelagt ham andre drømme, og han
tænkte vel tillige også på sine egne drømme om negene,
om solen, månen og stjernerne. Deraf kan man slutte, at
han havde øvelse i sådan udlægning; og dog siger han:
Det er Gud, der tyder drømme. Dette må man vel mærke
sig. For han slutter ikke, at det beror på menneskelig visdom at udlægge drømme. For vore udtydninger er usikre
og kan fejle.
Desuden tillægger også Djævelen sig den evne at spå
ved syner og drømme. For han kender den verdensorden,
som bestemmer begivenhederne. Han ser de årsager, som
er nærværende og for hånden; deraf slutter han, hvad udfald det herefter vil få. Han ser, hvordan fyrsterne indbyrdes hader hinanden og har hemmeligt fjendskab til hinanden indbyrdes, at den ene ikke vil den anden vel. Han ser
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kejsernes rænker; deraf gør han sin beregning og slutter,
at der må blive store omvæltninger i Tyskland. Og han
fejler heller ikke deri, hvis ikke en god engel forebygger
ulykken. Sådan, siger jeg, slutter Djævelen af synlige årsager. De guddommelige drømme derimod kommer af
usynlige årsager. Derfor må man bede Gud om at få en
udtydning af dem. Derfor siger nu Josef: Fortæl mig det
dog; jeg er Guds tjener; måske vil han åbenbare mig,
hvad drømmene betyder.
v. 9-11. Hofmundskænken fortalte så Josef sin drøm: »I min
drøm så jeg en vinstok, og på vinstokken var der tre ranker. Så
snart den satte skud, blomstrede den, og dens klaser blev til
modne druer. Jeg havde Faraos bæger i hånden, og jeg tog
druerne og pressede saften ud i Faraos bæger og rakte det til
Farao.«

Dette er en beskrivelse af en spirende, blomstrende, voksende vinstok. Vinstokken frembringer ranker; disse
grønnes derpå og få vinløv. Dernæst lader den øjnene
skyde frem, idet de små blade bryde frem samtidig med
druerne. Det hebraiske ord eskol betyder en drue. Dens
druer modnedes; sachath betyder at trykke, som vi kan se
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og slutte af dette sted. For dette ord står ikke på noget andet sted i bibelen; af sådanne ord har vi forhen haft
mange; deres betydning er usikker hos jøderne.
v12-15. Josef sagde til ham: »Sådan skal drømmen tydes: De
tre ranker er tre dage. Om tre dage skal Farao løfte dit hoved
og genindsætte dig i din stilling. Så skal du række Farao hans
bæger, som du gjorde, dengang du var mundskænk hos ham.
Bare du så vil huske mig, når det går dig godt, og vise mig den
godhed at nævne mig for Farao og få mig ud af dette hus. For
jeg er blevet røvet fra hebræernes land, og jeg har heller ikke
gjort noget her, de kunne sætte mig i fangehullet for.«

Foran disse ord gik der uden tvivl bøn og påkaldelse. For
dette gik ikke så snart, som Moses har beskrevet det. Efter at Josef havde hørt drømmen fortælle, gik han til et
enligt sted, bøjede sine knæ og bad. For de hellige eller
troende gør intet uden velsignelsen og bønnen; de giver
sig ikke straks i færd med de sager, som de har at udføre,
men tager fat på dem med gudsfrygt, og eftersom de håber på Herren, påkalder de ham også; om end de ydre gebærder ikke altid kommer dertil, beder de dog i hjertet og
med sukke, som han også forhen bevidner, idet han siger:
Udtydninger er Guds gaver, og at udlægge drømme kommer ikke af vor visdom eller kunst, men Helligånden må
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komme dertil, uden hvem der ikke er nogen gave eller
nogen udlægning. Derfor sagde han vel: Jeg vil bede Gud
forlene mig nåde til at komme frem med denne drøms
rigtige udtydning.
Det hebraiske ord mischpat bruges ofte i betydning af
vis eller skik. Sådan på dette sted: Efter den forrige vis.
Ellers betyder det ret; sådan i 2 Mos 21, 9: Hvis faderen
trolover tjenestepigen med sin søn, da skal han gøre
hende efter døtrenes ret. Sl 119, 132: Eftersom du plejer
mod dem, der elske dit navn, sådan som du plejer at omgås med dem, der elsker dig, ikke sådan som du plejer at
straffe de ugudelige.
Men at Josef beder og begærer, at mundskænken må
tænke på ham og minde Farao om at gøre miskundhed
mod ham osv., deraf gør jøderne meget væsen og siger,
at han syndede deri, og for denne synds skyld måtte forblive to år længere i dette fængsel. Men det er urimeligt
og urimeligt at dadle og revse ham derfor. Han satte ikke
sin lid til den øverste mundskænk; vi har jo ofte hørt, at
han bar dette kors med tålmodighed og var beredt til at
lide endog døden og den yderste nød og fare. Men dette
er et eksempel på den lære, som Paulus giver i 1 Kor 7,
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21: Er du kaldet som træl, skal det ikke bekymre dig; men
hvis du kan blive fri, da vælg hellere dette. For vi skal
ikke selv pådrage os ulykke eller fare; men hvis vi bedrøves og ængstes tilfældigvis eller efter Guds vilje, da skal
vi med standhaftigt hjerte lide al ulykke, dog sådan, at vi
alligevel ikke foragter noget råd eller nogen hjælp, hvorved vi kan frelses. For det er at friste Gud, når vi foragter
og ikke vil bruge de midler, som Gud giver os til vor
hjælp.
Sådan har Gud givet os legemet, ikke for at vi skal
døde det ved sult og megen vågen; men vi skal pleje det
med mad og drikke, klæder, søvn, og lægemidler; sådan
revser Paulus i Rom 13, 14 og Kol 2, 23 hyklerne, som
ikke skåner sit eget legeme. Jeg var fordum selv en sådan
skændig morder og forfølger af mit eget legeme. For jeg
fastede, bad, vågede og udtrættede og udmattede mig,
mere end jeg kunne tåle; dette er at dræbe og ombringe
sig selv.
Men vi skal være beredte og rustede til begge dele,
både til at frelse vort liv og til at lide døden efter Guds
nådige vilje og velbehag, som jo Gud vil, at vi skal være
herrer over død og liv, som Paulus siger i Rom 14, 28:
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Hvad enten vi lever eller vi dør, så er vi Herrens; det er,
vi tilhører ikke alene Herren og er hans, men er også selv
herrer. For er vi så sandt Herrens, når vi lever og dør, sådan som Kristus selv er, så hersker vi også sandelig over
liv og død. Vi kan og skal ikke selv påføre eller påtage os
noget sådant; men når det pålægges os, skal vi tage imod
begge dele med al ydmyghed og tålmodighed. Sådan
hørte vi ovenfor i kap. 20, 2, om Abraham, at han passede omhyggelig på sit liv, idet han bød Sara sige, at hun
var hans søster, for sådan at være sikker for vold af kongen. Sådan flygtede også Jakob for sin broder Esau, da
han var vred på ham. Kap. 28, og sidenhen, i kap. 32,
sender han ham gaver for at forsone ham, og prøver alt,
hvad han kan, for at være sikker for ham. Det samme
gjorde også Isak i kap. 26.; han flygtede, bad og gav gaver, for at få naboernes og kong Abimeleks gunst og venskab.
Sådan syndede Josef ikke ved at bede mundskænken
hjælpe ham hos kongen, for at han kunne slippe ud af
fængslet. For ved begyndelsen af sin elendighed sukkede
han og bad sine brødre, at de dog ikke måtte sælge ham;
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men siden han ikke kunne slippe for at hengives og forstødes af sine brødre i sådan sørgelig og ynkelig trældom
hos fremmede folk, bar han med tålmodighed det kors,
som Herren havde pålagt ham. Men nu, da han ser, at der
tilbyder sig en anden anledning, hvorved han kunne
slippe fri, nemlig ved denne øverste mundskænk ved hoffet, fordi han vidste, at denne skulle komme i nåde hos
kongen, da tænker han, at han vil prøve, om Herren ville
give lykke til denne anledning og derved frelse ham fra
dette besværlige fængsel. Og uden tvivl bad også den
øverste bager om det samme, skønt forgæves. Havde nu
Josef ikke prøvet dette, så havde han fristet Gud, der vil,
at vi skal bruge de midler og anledninger, som han lader
forefalde, og på den anden side finde os i at undvære
dem, som han nægter os, og sådan øve vor tålmodighed i
korset, enten det nu er på højre eller venstre side.
Sådan er hint jødernes digt ganske urimeligt; det er
falskt og løgn, og Josefs råd bør roses, at han minder
mundskænken om de velgerninger, både legemlige og
åndelige, som han havde vist ham i fængslet, og beder
ham komme dem i hu. For Josef var en profet, fuld af
Helligånden, der ikke alene bespiste fangerne og plejede
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dem efter bedste evne, men også trøstede dem og underviste dem om, at de skulle være trøstige, have godt håb
og vente på Guds hjælp. Men man skal med flid mærke
dette eksempel, at Josef med særlig flid benyttede denne
anledning, så han kunne blive fri og ikke friste Gud. For
ellers ville hans samvittighed have anklaget ham for, at
han havde foragtet og forsømt dette middel og denne anledning til sin frelse.
På samme måde, siger jeg, skal man også pleje legemet, bevare sit gode navn og rygte, dertil hustru og børn
og alt, hvad man har i huset og gøre alt, som går an, for
dets redning, så meget blot muligt er. For hvis man ikke
agtede på sine sager, forsømte sit embede, enten det var
offentligt eller privat, da kunne jeg også sige, hvis jeg lod
mit befalede embede ligge: Hvortil er det fornødent, at vi
prædiker, lærer og døber så meget? Gud har jo dog ikke
skabt os og sat os i denne verden, for at vi skal leve i lediggang, vellyst og overflod og på den måde lægge al
omsorg på Gud, som om vi slet ikke behøvede at gøre
noget; men når enhver med flid har udrettet sin gerning,
da skal man befale Gud fremgangen og udfaldet. Sådan
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gør også landmanden; han lægger ikke omsorgen for jordens drift på den måde på Gud, som om han selv intet
ville gøre, som henhører til jordbruget, ikke pløje eller
dyrke landet eller ageren; men først gør han alt dette,
derpå beder han Gud give trivsel og godt vejr. Når nu
Gud bønhører os og opfylder vor bøn, skal vi takke ham
derfor; hvis ikke, da skal vi tålmodig finde os deri og yde
vor herre Gud den skyldige lydighed, så vi kan lære,
hvad der er Guds gode og velbehagelige vilje, Rom 12, 2.
Dernæst fralagde også Josef sig den synd, for hvis
skyld han var kastet i fængsel; han anfører og beråber sig
på sin samvittighed og udskælder ikke dem, som falskelig har angivet og anklaget ham, for at det ikke skulle se
ud, som om han vidste sig selv skyldig.
For vi må sandelig ikke sådan foragte vort gode navn
og rygte, at vi går ind på de synder og laster, som vi falskelig og med urette beskyldes for, og sådan ved vor
tavshed bestyrker anklagerne og spotterne; men vi skal
sige: Jeg har ikke syndet; jeg har ikke besat, som Kristus
siger i Joh 8, 49. Og atter i Joh 18, 23: Har jeg talt ilde,
så bevis det. Man har herom nogle udsagn af Augustin,
som er meget træffende, og som man bør ihukomme og
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rette sig efter. Sådan når han siger: Den, der selv ikke agter på sit gode navn, er et grusomt menneske. Ligeledes:
Det er os fornødent at have en god samvittighed for Gud
og et godt rygte for vor næste. At man er uskyldig, er nok
for Gud, men ikke for mennesker; for dem er det også
fornødent at have et godt navn og rygte. Når en biskop
eller præst falskelig og med urette anklagedes for efterladenhed, tyveri, hor eller for at have bestjålet den offentlige kasse, må han ingenlunde tie stille til sådan uret, og
derved bekræfte det. Men når han har godtgjort sin uskyldighed, og modstanderen ikke vil lade sig nøje dermed,
nu så skal han i Herrens navn finde sig deri og tåle sådan
uretmæssig beskyldning eller bespottelse uden at forfølge
eller hævne sig på ham, som har fået i stand denne bespottelse mod ham. For det er nok, at han har bevist, at
han med urette beskyldes. Dette lære også Kristi og
apostlenes eksempler.
Sådan siger nu Josef: Jeg har ikke forbrudt noget,
hvorfor jeg skulle komme til dette sted. For jeg er hemmelig stjålet fra hebræernes land, og denne jammer og
ulykke har de bragt over mig, som rimelig skulle have
frelst og beskyttet mig. Heller ikke har jeg syndet i min
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herres hus, men er af en ond skøge falskelig og med
urette blevet beskyldt for horeri. Derfor beder jeg dig om,
at du vil tale min sag og bede for mig hos kongen. Og
dette kunne han fremstille noget vidtløftigere og med retoriske vendinger, for at få anledning til at tale om sin
uskyldighed og det gode, han havde gjort. Men ved dette
middel får han endnu ikke sin frihed; derfor forbliver han
endnu længere i tro, håb og tålmodighed, giver sig tilfreds, knurrer ikke, vredes ikke, forbander ikke hverken
Gud eller mennesker.
For hos de hellige patriarker var den rette, sikre, bestandige tro og erkendelsen af den himmelske lære, som
også vi af Guds nåde har, det er, de troede på Kristus og
håbede ved ham at få det evige liv. Artiklen om opstandelsen var indpræget og indprentet i deres hjerter. For de
holder ud og er standhaftige, ikke alene i døden, men
også udover og efter døden. For døden tildeles så ofte Josef; han dødes så ofte, at man med sandhed kan sige, at
han forblev standhaftig, endog langt udover døden. Men i
sit hjerte tænkte han vel sådan: Hvorfor skulle jeg plage
mig selv og larme og rase mod Gud? Jeg véd, at Herren
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er min Gud, ikke alene i dette, men også i det kommende
liv.
Sådan lyste troen om de dødes opstandelse også i Det
Gamle Testamente, skønt ikke så rigelig og åbenlyst, som
i det nye. Kristus siger i Matt 22, 32: Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. Derfor har også alle fædre,
som har håbet på Gud, uden al tvivl troet de dødes opstandelse. For det kan klart bevises af Kristi tale i Matt
22, hvor han beviser og slutter sådan: Abraham, Isak og
de andre patriarker har holdt fast ved troen og er forblevet standhaftige indtil døden; derfor har de også troet de
dødes opstandelse.
For hvis der efter dette liv ikke er et andet og bedre
liv, hvortil behøver vi da troen, og hvortil tiltrænger vi
Gud selv eller håbet på Gud udover eller efter døden? Og
hvis vi ikke kunne vente eller håbe opstandelse, så er der
heller ikke nogen tro eller nogen Gud. Og omvendt: Er
der en tro og et håb på Gud, så må der også være en Gud,
som er alle deres Gud, som forlader sig og håber på ham,
for hvis skyld de også holder fast ved udødelighedens
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håb. For eftersom alle mennesker må dø, og de gudfrygtige alligevel sætter sin lid til Gud, bekender de derved
nødvendigvis, at der efter dette liv er et andet, evigt.
Et livsnydende menneske behøver ingen tro på Gud;
for han lever ganske som et dyr. Derfor tænker han, at
det ikke kommer ham så meget an på, om han lever eller
dør. Julius Cæsar sagde, at den hurtige død var den allerbedste. For han var en hedning og et vantro menneske,
der intet Guds ord havde. Derfor behøvede han heller
ikke tro, håb, kærlighed eller tålmodighed. Når det er
forbi med livet, er det for livsnyderne forbi med alt.
Disse ting skal vi betænke for deraf at se, hvordan
denne artikel om den kommende udødelighed lyser hos
Det Gamle Testamentes troende, hvilke uden al tvivl visselig også troede de dødes opstandelse og især satte sin
lid til Kristus, som er opstandelsens herre, indstifter og
begynder.
Dernæst har vi sagt, at eksemplet af den bøn, som Josef rettede til mundskænken, også er vel at mærke, hvorved vi formanes til at bruge de goder og gaver og alle
slags midler og anledninger, som er for hånden, til at ernære, opholde og bevare vort legeme, dertil også staten,
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kirken og vore hustruer og børn. Enhver skal på sin plads
og i sit befalede embede gøre, hvad der deri tilkommer
ham, og hvad han kan og formår. Går det sådan, at han
intet held har deri, og at det ikke vil gå for ham, skal han
være belavet både på livet og på døden, både på sorg og
på glæde, så han kan tåle både godt og ondt, sådan at
Gud Herren er vort håb og vor tillid, ikke alene i dette,
men også i det kommende liv, som skrevet står i 1 Tim 4,
8: Gudfrygtighed er nyttig til alle ting og har forjættelse
både for dette liv og for det kommende; det er: Man skal
håbe og have fortrøstning til, at Herren er vor Gud evindelig, både for dette liv og for det kommende.
v16-19. Da hofbageren så, at Josef gav en god tydning, sagde
han til ham: »Det var på samme måde i min drøm: Jeg havde
tre kurve med bagværk på hovedet. I den øverste kurv var der
al slags bagværk til Farao; men fuglene åd af kurven på mit
hoved.« Josef sagde: »Sådan skal drømmen tydes: De tre kurve
er tre dage. Om tre dage vil Farao løfte dit hoved og hænge dig
på et træ, og fuglene skal æde kødet på dig.«

Denne drøm ligner den forrige, men udtydningen er forskellig. For bageren mener, at også han skal blive frigivet
om tre dage, ligesom frigivelsen var blevet lovet den anden. Men her ophører ligheden. Derfor slutter han ikke
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rigtig sådan, at siden den øverste mundskænk ikke straffes, skal han også på samme måde komme ustraffet derfra.
Det hebraiske ord chori betyder egentlig hvid, men
også hullet. Derfor har Hieronymus urigtig oversat det
ved: En kurv med mel. Dog er der forskel mellem dette
ord og det andet hebraiske ord laban, som også betyder
hvid. For hint ord betyder meget hvid, herlig skinnende,
sådan som der i Dan 7, 9 står om den gamle af dage, at
hans klæder var hvide som sne, skinnende hvide; det betyder ikke dunkelt eller gråt, men såre skønt og rent
hvidt. Og i Esters historie kap. 8, 15 står der: Mordokaj
forlod kongen iført en kongelig dragt af blåt og hvidt linned, en stor guldkrone og en kappe af purpurrødt byssus;
og byen Susa jublede og glædede sig. Deraf kaldes overalt i Skriften de adelige, store herrer, fyrster, herskere og
regenter over folket chorim, det er hvide, som man kan se
af Nehemias’ bog. For det var almindelig skik og brug,
især hos folkene i Østerland, at bære hvide klæder, der
også omtales i fortællingen om den rige mand i Luk 16,
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19. Nu til dags bærer også muslimerne hvide klæder, ligesom romerne før i tiden brugte at gå med purpur, og
endnu kaldes araberne loban af ordet laban.
Men fremdeles kaldes her en kurv med dette navn,
fordi den er hullet, da den er flettet af tynde rør, ligesom
et net; en snehvid kurv.
Sådan lyder da nu drømmen: I den øverste kurv var
alle slags mad, kager og bagværk. Så langt ser endnu alt
heldig og godt ud og stemmer endnu overens med mundskænkens drøm. For ovenfor, v. 10, var talen om tre kviste, her om tre kurve; men dér var Faraos bæger i mundskænkens hånd, her er kurven i bagerens, dog ikke i den
hensigt, at Farao skal spise deraf, men fuglene skal spise
af kurven. Derfor var betydningen den, at han skulle
hænges i galgen, og at hans kød skulle sønderhakkes af
fuglene.
Ovenfor er der blevet talt i almindelighed om
drømme og deres udlægning, hvorom Lyra handler uordentlig nok. Men nu spørges, om og hvorvidt man skal
tro drømme. Moses siger i 5 Mos 13, 3, at man ikke skal
tro drømme, og Sirak har også talt meget derom i 34, 1
ff. Og på den anden side prises drømme i Joel 3, 1, og vi
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véd, at lige fra begyndelsen af har både de gudfrygtige og
de ugudelige i kirken fået mange drømme.
Cyprian drømte engang om Kristus, hvordan han sad
og blev indviklet i garn af en fjende, som derved efterstræbte ham og hans hellige. Og Augustin fortæller en
drøm, som hans moder Monica havde; mens hun græd,
viste en yngling sig for hende med et muntert ansigt og i
en strålende dragt og spurgte hende, hvorfor hun græd?
Da svarede hun, at hun græd over sin søns fordærvelse
eller fordømmelse på grund af manikæernes sekt, som
Augustin tilhørte. Da bød ynglingen hende give sig tilfreds og sagde til hende: Græd ikke; for der hvor du er,
der er han også. Denne stemme antog Monica for et himmelsk svar og gik glad til sønnen for at fortælle ham
drømmen, hvorved hun havde fået håb om, at han ville
blive omvendt til den sande gudsfrygt. Men Augustin
spottede i begyndelsen over denne drøm, foragtede den
hånlig og sagde: Du har ikke forstået det ret; for måske
sagde ynglingen: Hvor han er, der skal du også være.
Men Monica holdt på sin mening. Og Augustin siger, at
dette ord af hans moder gjorde et meget dybt indtryk på
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ham. For det var en drøm, som blev indgivet af Gud, udlagt af ham og troet. Derfor gik den også i opfyldelse,
som guddommelige drømme plejer.
Men de andre drømme, som ikke kommer fra Gud, er
usikre og falske. Derfor hører der et særligt skøn til for at
gøre forskel på drømme.
Jeg har nu ofte sagt, at jeg lige fra min sags begyndelse stedse har bedt Herren om, at han hverken ville
sende mig drømme eller syner eller engle. For jeg er blevet angrebet af mange sektånder, af hvilke den ene har
rost sig af drømme, en anden af syner, en tredje af særlige åbenbaringer, hvormed de har ment at ville belære
mig. Men jeg har svaret dem, at jeg ikke ønsker nogen
sådan åbenbaring, og om det endog skulle hænde mig
selv, ville jeg dog ikke tro det. Men jeg har alvorlig bedt
om, at Gud ville give mig et ret, sikkert skøn på Den Hellige Skrift. For har jeg ordet, så véd jeg, at jeg går på ret
vej, og at jeg ikke let kan bedrages eller falde i vildfarelse. Jeg vil heller have Davids åndelige sans, end sådanne profetiske syner, som efter min tro ikke engang
David selv har været særlig begærlig efter. Men se, hvilket sikkert skøn han havde på Skriften!
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Sværmerne har med sine drømme prøvet at drive og
bevæge mig, den ene hid, den anden did. Havde jeg villet
adlyde dem alle, så havde jeg sandelig måttet forandre
min lære tredive eller fyrre gange. Men da jeg har forkastet dem alle sammen, har de råbt over mig, at jeg var
stædig og ville følge mit eget hoved, og så har de ladet
mig i fred. Derfor bryder jeg mig ikke stort om syner og
drømme; om de end ser ud, som om de skulle betyde noget, foragter jeg dem dog og lader mig nøje med Den
Hellige Skrifts sikre mening og troværdighed. Har jeg
kun ordet, så er jeg vis på, at Gud og englene er hos mig,
om ikke synlig, så dog sådan, at de skænker mig sit lys
og fører mig på sandheds vej. Dette er min faste mening,
som jeg ikke véd at forandre.
Men dog er ikke alle drømme ganske at foragte,
skønt jeg ingen lyst har til dem, men man må mærke og
give agt på de rette, sande drømmes kendetegn. For de
drømme, som indgives en af Gud, indpræges en sådan, at
man ingenlunde kan glemme drømmen, eller om man
end tilfældigvis mister eller glemmer drømmen, så kommer den dog en atter snart frem, som man kan se i Nebukadnezars historie i Dan 2, l. For den sæd, som Gud sår,
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bærer nødvendigvis sin frugt. Sådan blev i dette eksempel her drømme så fast indprægede de to hoffolk og sidenhen kongen selv, at de derover blev meget bevægede
og ganske bestyrtede og ikke kunne give sig tilfreds, før
de hørte drømmenes udtydning.
Lad os derfor af dette kapitel lære, hvad Josef sagde:
Det er Gud, der tyder drømme. Han giver drømmen og
giver også udtydningen deraf, hvilken ingen ellers kan
finde. Farao havde mange vise og lærde mænd i sit rige,
såsom præster og andre forstandere for egypternes gudstjeneste, sådan som siden skal ses, iblandt hvilke var
astrologer og astronomer, som var kaldæernes særlige
kunst. Men disses udtydninger er ganske usikre og tvivlende, om de end undertiden på slump træffe ind, som
man siger i ordsproget: Kaster man ofte, så træffer man
til sidst Venus,
Julius Cæsar drømte engang, at han skændede sin
egen moder; denne drøm viste og indgav Satan ham, der
er vor herre Guds abekat. Derfor forklarede fortolkerne
denne drøm om borgerkrigen, hvormed han bedrøvede og
plagede sit fædreland. Ligeledes drømte han engang, at
han fløj. Hos Sveton fortælles der mange andre drømme
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af Nero og Claudius. Dette er ikke profetiske åbenbarelser; men de gælder lige så meget som spådomme eller
sandsigeri, hvorom Cicero har skrevet nogle bøger, som
Quæstiones tusculanæ og de divinatione.
Djævelen er en mægtig og underlig ånd, der kan
narre både dem, som er vågen og dem, som sover. Og
undertiden hænder det, at hans drømme og udtydninger
gå i opfyldelse, men undertiden ikke. For de har sin oprindelse fra sådanne årsager, som ligger ham for øjne.
Han betragter i tolv, tyve eller tredive år råd og anslag
ved fyrstehofferne, dernæst hvordan de forskellige redskaber er beskafne på legeme og sjæl; ligeledes ser han,
hvordan fyrsterne opdrages og undervises, hvordan deres
væsen og karakter er; deraf kan han slutte meget. Sådan
forudså hertug Georg, at hans to sønner skulle dø i hans
levende live.
På denne måde kan Satan let indgive drømme og
gætte sig til en udtydning derpå, ligesom han også ellers
kan foregøgle folk alle slags og indskyde dem mange
slags billeder, raseri og utugt. Desuden har han sine egne
præster og drømmere, hvoraf der har været mange næ-
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sten hos alle folk, også i Israel, som profeterne heftig taler imod og revser folkets ugudelige væsen. Men disse
præster og drømmere fejler også ofte i sin udlægning af
drømme. Og havde Satan hørt disse de to hoffolk
drømme, så ville han ikke så let have kunnet forstå uligheden deri, medmindre han i forvejen havde vidst, hvad
hoffolkene og Farao havde i sinde. Gud forhindrer også
ofte at sådanne drømmes udtydninger gå i opfyldelse,
idet han nemlig forandrer de grunde, hvoraf Satan har
sluttet. Derfor skal man ikke skænke sådanne drømme eller deres udtydning nogen tiltro.
Den første og fornemste klasse af drømme er en art af
den guddommelige profeti, hvorom Joel siger i 3, 1: Jeres ældste skal have drømme, nemlig guddommelige
drømme, som er sikre åbenbarelser, givet af Gud. Ved
disse tilføjes ikke alene en udlægning af dem, men også
tiltro hos dem, som drømmer dem, og endelig også det, at
de går i opfyldelse. Den anden klasse af drømme er djævelske. Den tredje er naturlige, hvorom lægerne taler, og
hvoraf de slutter sig til, hvordan det står til med menneskets blod og hele dets legeme. Derfor spørges der ikke
om, hvad sådanne drømme betyder, hverken efter det
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ydre liv eller teologisk. Og om disse to sidste klasser af
drømme gælder den regel, som står hos Sirak, og som
også Cato gav, idet han siger: Bryd dig ikke om drømme.
Nu vil vi atter vende tilbage til Josef. Hidtil har vi
hørt, at Gud bøjede sin miskundhed til ham, og at han
også gav ham nåde hos øversten for krigsfolket og fængselsforstanderen, ligeledes hos de to fanger, som så, at
han havde lykken med sig og en skøn forstand i alt, hvad
han gjorde. Dernæst havde han også trøst i sit indre, idet
han følte og fornemmede, at han ved Helligånden blev
begavet med denne profetiens store gave.
Visdommen fór med ham ned i fængslet. Derfor har
han godt håb og lover sig befrielse på grund af denne
herlige gave og på grund af den nåde og barmhjertighed,
hvormed han vidste, at Herren havde set til ham. Han tror
også, efter menneskelige tanker, at han også vil få hjælp
og trøst ved denne mundskænk. Dette er vistnok en menneskelig tillid, men den er dog ingenlunde at foragte eller
at dadle. For han sluttede sådan: Gud har oplyst mig med
en profetisk ånd; derfor vil han ingenlunde forlade mig;
desuden lader han denne anledning indtræffe, at jeg skal
tyde den øverste mundskænk hans drøm; han kan bede
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for mig hos Farao. Sådanne tanker og planer fortjene at
roses. For vi skal ikke foragte de midler, som frembyde
sig, for så vidt som de er mulige og naturlige, så vi ikke
skal friste Gud. Men hænder det, at vi skuffes ved denne
lejlighed og i vort håb, skal vi også finde os deri og ikke
blive utålmodige derover.
Men nu er denne Josefs fortrøstning ikke ganske
menneskelig alene. For han forlader sig på den gave, som
Gud havde skænket ham, idet han tænker: Se, Gud har
set til mig med nåde og sender mig nu denne øverste
mundskænk som en hjælper. Derfor vil jeg prøve, om jeg
kan udrette noget hos kongen; lykkes det mig, er det
godt; hvis ikke, så ske Herrens vilje.
Dette eksempel foreholdes os til trøst, så vi skal vide,
at vi uden synd kan søge hjælp og bruge de midler, som
gives eller tilskikkes os af Gud, hvad enten det nu er til
vor naturlige næring, frelse, vort legemes ophold, eller
ellers til at opholde freden i det huslige og borgerlige liv,
og for at vi kan forblive uden skade både for vore egne
personer og ellers i almindelighed på vort gods og vor
ejendom. Vi skal ikke agte på ugudelige folks taler, som
muslimernes og andres, der siger, at de ting, som én
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gang er bestemt og besluttet af Gud, ingenlunde kan forhindres. Det er skæbnen, siger de; derfor må dette eller
hint nødvendig ske sådan. Skal det ske, så sker det. Men
du har ingen åbenbarelse fået herom For ellers ville der
ikke være plads for tro, håb, tålmodighed og kærlighed;
men følgen ville være enten foragt for Gud i menneskers
hjerter, eller had til ham, så vi ikke ville tro eller vente
hjælp af ham. Derfor ordner og beskikker Gud de tilfældige ting, som skal ske, for at troen og håbet derved kan
øves.
Vi har sagt, at det er urimeligt af jøderne at dadle Josef, som om han havde sat sin lid til et menneske. For
skal man bede en fyrste om noget, må man dog ikke mistvivle om hans godhed og nåde, ellers ville jeg ikke turde
bede om noget; men jeg skal være trøstig og vente mig af
ham, at han nådig vil høre min bøn. Tager jeg nu fejl
heri, så er det ingen synd af mig. Får jeg derimod, hvad
jeg beder om, nu, så takker jeg min kære, nådige Gud
derfor.
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v20-23. To dage efter var det Faraos fødselsdag; han holdt
gilde for alle sine folk, og omgivet af sine folk løftede han hofmundskænkens og hofbagerens hoved. Hofmundskænken genindsatte han i hans embede, så han kunne række Farao bægeret, og hofbageren hængte han på et træ, sådan som Josef
havde tydet det for dem. Men hofmundskænken huskede ikke
Josef. Han glemte ham.

Her anfægtes nu atter den fromme, gudfrygtige Josef; for
han fornemmer, at hans håb og tillid, som han havde fattet, skuffes, nu nemlig, da tid og time skulle være kommet for hans frigivelse. Han havde bedt mundskænken
tænke på ham, når det gik ham vel. Men hvad sker? Josef
glemmes ganske, og Gud, tillader, at han endnu i hele to
år anfægtes og bedrøves i anledning af sit håb og sin
trøst. Du kære herre Gud, bliver det da ikke snart? Det
varer dog alt for længe.
Man plejer sædvanligvis at sige: Når tålmodigheden
oftere skuffes, bliver den til raseri. Og dette er ganske
sandt om menneskelig eller hedensk tålmodighed. For
denne forandres til utålmodighed eller galskab, når man
lider alt for megen uret. Men sådan må det ikke være.
Den kristne tålmodighed skal stedse holde ud og forblive
standhaftig, og hint sprog af Hieronymus er hedensk og
ikke kristent.

457

Her foreholdes os også en lærdom om verdens utaknemlighed, hvad den plejer at give til løn for de allerhøjeste velgerninger. Dette er sandelig et skrækkeligt billede af verdens dybe utaknemlighed. Josef havde tjent sin
frue, Potifars hustru, ikke blot efter hendes behag, men
sådan, at hun havde haft sin glæde deraf, ja var blevet
rent afsindig af kærlighed til ham. Hvad løn giver hun
ham nu derfor? Døden og al ulykke. Hvem vil da nu vel
tjene verden? Hvem vil nu tage sig af regeringen eller
kirken? Hvem vil lære og opdrage børn og disciple, når
han ikke skal få anden løn derfor, end den allerdybeste
utaknemlighed for de højeste velgerninger? Det vil verden sandelig ikke; den vil nok ikke spilde sine velgerninger, men vil have taksigelse, ros og ære derfor; får den
ikke det, hører den straks op med at gøre godt. Derfor siger også Bernhard: Utaknemlighed er en sådan last, som
ganske udtørrer godhedens kilde, hvilket er at forstå om
den menneskelige og ikke om den guddommelige godhed
eller om Guds børn, hvis godhed er uudtømmelig. For de
holder ikke op med at gøre godt. Af denne vinstok bliver
der ingen tidsel eller torne; men et godt træ bærer stedse
god frugt.
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Sådan måtte nu Josef også tåle denne ondskab og troløshed, at mundskænken forglemte ham, og han sådan
stedse længere blev ængstet i den tungeste trældom og
højeste nød og armod. For i fængslet havde han jo intet
uden knapt brødet og simple, grove klæder; det får ingen
ende.
Verden har derimod den natur, at den sluger og river
til sig alle slags velgerninger, som den dog aldrig skønner
på. Og imod Gud forholder den sig på samme måde, han
som dog lader sin sol stå op over gode og over onde, ja
som udøser al jordens gaver og uddeler dem blandt de
hovmodigste og utaknemligste mennesker, som foragter
og spotter Gud. Der er ingen, som synger hvad der står i
Sl 148, 3: Lov ham, sol og måne! Nej, forbandelser, skælden, bespottelser, hans helliges mord, det gives ham igen
for hans utallige legemlige og åndelige velgerninger. Ja,
til slut blev Guds søn dræbt, da han blev sendt til verden;
og han er dog af uendelig, uudtømmelig godhed. Derfor
formaner Kristus os i Matt 5, 48: Vær fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen; elsk jeres fjender,
bed for dem.
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Denne kunst forstod Josef såre vel; han havde studeret evangeliet rettelig og lært det af de allerbedste læremestre. For han blev solgt i sin alders 17de år, efter at
han i ti år havde hørt sin fader prædike, dertil også havde
hørt den rette lære af sin moder, Rakel, og Debora, ammen, hvilke alle sammen med særlig flid havde undervist
ham og holdt hjertelig af ham. For de så, at han var en
brav, stilfærdig yngling, af et godt væsen. Ammen Debora var ham i bedstemors sted. Og dengang var endnu
mindet om patriarken Noa, Sem og Eber friskt. Isak var
også endnu i live; han har vel flittig foreholdt ham som
eksempler Jakobs trængsler samt de andre fædres historie, ord, eksempler og trængsler. Josef havde også selv
set størsteparten af sin faders liv i Syrien og dernæst de
trængsler, som hans fader havde i anledning af Dina, da
denne blev skændet for ham; sikemitternes mord og Rubens blodskam. Da så han sin faders tårer og sukke, hørte
hans og hele husets klager, og hos ham var alle hans faders prædikener kraftige. For han var den bedste del af
den gode ager; de andre dræbte både brødre og fader.
Men Josef var en kostelig ædelsten, han beholdt og bevarede Isaks, Jakobs og de andre fædres ord og eksempler.
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Han var ligesom en diamant i sin tro på Gud, i sit håb og
sin tålmodighed; hans hjerte kunne ikke overvindes ved
nogen storm af de tunge anfægtelser, som han led.
Derfor siges der med rette i Visdommens bog kap.
10, 13. 14: Visdommen, det er Guds søn, forlod ikke den
retfærdige, som blev solgt, men fór med ham ned i fængslet. Ja, ham havde han til læremester; han gav lykke til, at
han beholdt det ord, som han havde hørt, fast i sit hjerte.
Han havde også endnu for øjne syndflodens straf, den ild,
som havde fortæret sodomitterne, og andre trængsler;
dernæst også mange redninger af de gudfrygtige, som
hans fader havde fortalt ham om. Derfor forøgedes også
stedse gudsfrygten hos ham, så han blev bekræftet deri,
dertil også hans tro, håb og andre dyder, så hans hjerte
ikke kunne svækkes ved nogen storm.
Sådan holdes han nu fast i fængslet og i Helvede, og
skønt han havde fattet håb om, at han nu snart skulle befries, ser han dog, at dette håb er ganske forgæves. Men
han har en profetisk ånd, der trøster ham, så han altid opretholdt sig med fædrenes lære og tænkte: Nu vil Gud
hjælpe mig; men han tøver dog alt for længe. Men nu er
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det såre tungt at håbe og stedse skuffes i sit håb, og at håbet er forgæves og omsonst, det forøger altid smerten hos
de stakkels, bedrøvede mennesker. Derfor trængte han
vel til formaningen i Sl 27, 14: Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit hjerte; ja bi efter Herren.
Men imidlertid, så længe han nøler, må man stedse sukke
og bede om forløsning. Dernæst må man også se sig om
efter midler og gøre sig selv flid for at komme ud af den
nærværende nød og trængsel. For ville jeg slet ikke selv
anvende flid og gøre mig håb om at blive befriet, behøvede jeg slet ikke at påkalde og bede. Men bønnen skal
være flittig og uden ophør, skal aldrig høre op, ikke blive
træt og skal stedse modstå mistroen, vantroen og fortvivlelsen.
For skønt Josef var tålmodig i ånden, var dog også
han et menneske som alle de andre hellige, som endnu
forblev i kødet, om de end ikke lever efter kødet, som
Paulus siger i Gal 5, 17: Kødet begærer imod ånden. Og
denne strid vedvarer hos alle hellige eller troende hele
deres liv igennem, hos nogle mere, hos andre mindre.
Skønt nu Josef i sin trængsel troede, håbede og takkede
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Gud, så er det dog ingen tvivl om, at også han i sine lemmer følte en anden lov, som stred imod hans sinds lov,
Rom 7, 23. En sådan modstand af kødet og nogle fristelser eller rørelser til utålmodighed havde han vel, men han
overvandt dem; dog ikke som om han bestandig skulle
have følt det, men undertiden, en dag eller en halv dag,
ofte vel også to eller tre dage, efter Guds velbehag, der
lader sine anfægtes, men dog lader fristelsen få en udgang, så de kan tåle den, 1 Kor 10, 13. Man må jo være
bedrøvet en dag eller to; kødet må undertiden knurre.
Dog skal ånden herske over kødet, som der siges i 1 Mos
4, 7: Du skal herske over synden; du må ikke mene, at du
må opgive alt og ganske fortvivle.
Kødet, som vi endnu bærer omkring og trækkes med,
bevirker, at åndens glæde ikke kan være fuldkommen,
heller ikke kan udrette, hvad den skulle. For i dette liv
går det dog ikke af uden knurren. Dog må kødet holdes i
tømme og betvinges, så kødet og utålmodigheden ikke
skal herske, skønt det stedse driver og lokker mennesket
og bringer dem til vrede.
Men nu kom også åndelige anfægtelser til den
ulykke, som i det ydre trættede kødet og hårdt besværede
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det. For det er ynkeligt, sådan at ydmyges i et fængsel,
lide elendighed og foragt, at forsømmes og forlades uden
hjælp og trøst, dertil for de største velgerninger ikke erfare andet end den dybeste utaknemlighed. Derfor var
dette den største tålmodighed, hvilken intet menneske
kan have af sig selv. Men da Djævelen så, at Josef kæmpede med fristelsen til knurren og utaknemlighed, rettede
han først ret sine gloende pile på ham og angreb ham dermed, sådan som det også var en af de samme pile, da han
sagde til Kristus i Matt 4, 3: Er du Guds søn, så sig, at
disse sten skal blive brød. Sådan sagde han vel også her
til Josef: Du har denne sørgelige og langvarige nød, ser,
at din bøn er forgæves og spildt; du råber, påkalder Gud
og tror på ham, men alt er forgæves. Nu havde du det
håb, at du ved udtydningen af mundskænkens drøm
skulle kunne befries. Nu velan, lad Gud redde dig, hvis
han har lyst til dig! Disse Satans pile plagede endnu langt
hårdere Josefs hjerte, som allerede før var svagt og såret.
Når de gudfrygtige glæder sig i ånden og synger:
Herren er min styrke og salme, Sl 118, 14, da er Djævelen langt fra dem og deres knurren og utålmodighed ophører. Men når gærdet er faldt om, så kommer skalken.
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Så længe lovprisningens og taksigelsens ord lyder og høres, idet de siger, som der står i Sl 34, 2: Jeg vil love Herren til hver tid; hans lov skal altid være i min mund; så
længe forsvinder alle fristelser til sorg og vantro; himlen
og Paradiset oplader sig, Helvede er ganske borte. Men
når de atter ophører, da kommer tankerne på trængslen,
forladtheden og elendigheden tilbage; sådan som Josef
tænkte på, at han var blevet solgt af sine brødre, som nu
hjemme havde gode, magelige dage og levede i vellyst,
mens han var ynkelig bundet og måtte ligge indespærret i
fængslet, uagtet han dog aldrig havde forskyldt det og intet ondt havde gjort. Sådan er Djævelen: Når vandet
plumres, fisker han gerne og kommer med sine morderiske slag, nemlig med fristelse til vantro og fortvivlelse.
Men nu lå Josef ganske alene i denne elendighed,
havde ingen, med hvem han havde kunnet tale; der var
ingen sjælesørger, ingen, som kunne trøste og oprejse
ham, da han næsten ganske overvældedes af så megen,
tung ulykke. Her bliver nu det kære barn holdt endnu i to
år; så længe må han forblive i fængslet. Havde det kun
været to måneder eller to uger, så havde han kunnet bære
det noget lettere, ja vel med god vilje. Men den øverste
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mundskænk glemmer ham ganske, og ville i hele sit liv
aldrig have tænkt på Josefs bøn, hvis ikke Gud havde givet Farao den drøm, som bliver ham anledningen og begyndelsen til hans frelse og lykke.
Men imidlertid, efter mundskænkens frigivelse, talte
Josef med stor omhu hver time, dag og måned, og sagde
med hjertelig suk: Ak, når bliver det vel? Nu er allerede
ét år forløbet og det andet er begyndt. Endelig, da de to år
nu var henrundne, uden at nogen frigivelse var påfulgt,
tænkte han, at nu var det ganske ude med ham; nu ville
han ikke kunne hjælpes. Nu er alt forbi, tænkte han. Alt
dette er sådanne grunde, som tvinger mennesket til fortvivlelse. Uden tvivl var dette den højeste og tungeste anfægtelse; den er også den sidste.
Sådan sidder nu dette skønne lys i mørket og lærer at
forstå dette ord i 5 Mos 8, 3: Herren ydmygede dig og lod
dig sulte, at han ville lade dig vide, at mennesket ikke lever ved brødet alene, men mennesket lever ved alt det,
som udgår af Herrens mund. Havde ikke Josef haft denne
mad med sig, og var ikke Helligånden og Guds søn faret
med ham ned i fængslet, og havde oprejst ham med det
ord, som han havde lært af sin fader, så ville han ikke
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have kunnet tåle eller overvinde Satans hårde slag. For de
åndelige anfægtelser overgår langt al menneskelig kraft
og styrke, ligesom jo mange dræbes af disse Djævelens
hårde stød og tordenslag, når han skyder det dødelige
spyd og sine gloende pile ind i menneskets hjerte; har da
mennesket intet gudsord, omkommer han i et øjeblik. Sådanne mennesker dræbes ikke af sværdet eller et andet
menneske, men Djævelen selv gennemborer umiddelbart
hjertet og sjælen med sine gloende pile.
Sådan lærer nu Josef at leve af Guds ord og ikke af
brødet alene, hvormed han ikke havde kunnet opholde sit
liv under disse store trængsler. Havde han ikke haft trøst
af Helligånden, så var han ganske omkommet af hjertesorg, især i ørkenen, da han var berøvet alle menneskers
omgang og hjælp og ikke havde nogen trøst uden af tyve,
mordere og andre forbrydere, som han tjente i fængslet.
Sådan var det ikke menneskelig hjælp og trøst at takke, at
han sejrer og består imod Satan, verden og sit eget kød,
og han lever heller ikke i noget andet liv, end det, som er
i Guds ord. For han bliver alene hængende ved forjættelsen, er rede til at lide noget endnu større, skønt han efter
kødet ønsker at blive fri, og også efter ånden. Men da han
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ser, at Gud vil have det sådan, er han dog fornøjet med
hans vilje, dræber kødet, som knurrer og skriger, og siger: Herrens vilje ske! Min fader har af Gud fået den forjættelse, at han skal få arvinger og efterkommere og blive
velsignet, og min fader har lært mig at vente på denne
forjættelse, indtil den går i opfyldelse. Nu forhindres og
svækkes jeg vistnok efter kødet; men i ordet styrkes jeg
atter og bliver modig.
Sådan blev denne hellige patriark i disse to år korsfæstet, døde og blev begravet og fór ned til Helvede. Nu
kommer Herren og frelser ham, bringer ham til ære og
gør ham stor, ligesom han har kaldt ham, retfærdiggjort
ham og givet ham Helligånden og sin søn, som steg ned
med ham i fængslet. Nu er den stille uge forbi; for nu levendegøres han igen og opstår. Dette er sandelig et såre
skønt eksempel, som skal foreholdes den kristne kirke og
alle bedrøvede og anfægtede mennesker, på hvad måde
de så end er besværede. Vi ville næppe kunne lide så meget. Og på denne måde skal man lære at erkende Gud, at
han er underlig i sine hellige og fører dem underlig. Bønhørelsen kommer nok; men råbet varer meget længe. Josef har nu levet tretten år i elendighed og to år i fængsel
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på grund af sin tro, flittige tjeneste og sin kyskhed. Men
Gud bønhører sine på den måde, at han omgås underlig
med dem, som man kan se her på Josef. Han selv véd
ikke grunden, hvorfor Gud så længe forhaler redningen;
men han har anbefalet Gud den og påkalder imidlertid
ham.
Dette eksempel skal nu også styrke os i vore anfægtelser, vi som endnu ikke har kæmpet med så stor trængsel og besvær. Disse patriarkers lidelser overgår langt
ikke alene munkenes, men også de nytestamentlige helliges pine, apostlene undtaget, såsom Paulus og andre,
hvilke også er hædrede med så store anfægtelser, ligesom
patriarkerne. For vi ser, at Josefs liv alene er fuldt af plager og lidelser, hvormed han i hele tretten år blev drevet
omkring og hjemsøgt på det allertungeste, både åndelig
og legemlig; og ikke desto mindre har han gjort sådanne
undergerninger, som langt må foretrækkes for de helliges
gerninger i den kirke, som er blevet forsamlet af hedninger.
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Enogfyrretyvende kapitel
v1-7. To år senere havde Farao en drøm: Han stod ved Nilen,
og op af Nilen steg syv smukke og velnærede køer. De gav sig
til at græsse mellem sivene. Efter dem steg syv andre køer op
af Nilen, grimme og magre. De stillede sig på Nilens bred ved
siden af de første køer. De grimme og magre køer åd de syv
smukke og velnærede køer. Så vågnede Farao. Han faldt i søvn
igen og drømte: Syv tykke og gode aks voksede frem på ét strå.
Efter dem spirede syv aks frem, tynde og afsvedet af østenvinden. De tynde aks slugte de syv tykke og fulde aks.

Vi har nu hørt det herlige, utrolige eksempel på tro, håb,
kærlighed, tålmodighed og alle dyder hos ynglingen Josef. Jeg formoder, at Isak, hans bedstefar, som vi begravede ovenfor (kap. 35, 29.), men som endnu levede efter
Josefs salg, omtrent døde på denne tid, før han fik igen
sin sønnesøn Josef. Uden tvivl er han blevet fortæret af
bekymring og hjertesorg og er sådan hensoven i tro og
håb til Guds forjættelse.
Dette er hellige og åndelige historier; men når kødelige mennesker, sådanne som papisterne, læser dem, ser
de dem ikke ind i hjertet, ser ikke de store undere i dem,
troen, håbet og tålmodigheden, at Josef i så lang tid med
uforsagt hjerte, med fast, standhaftig tro og håb har kunnet lide og tåle sådan stor ulykke.
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Men dette er et sådant eksempel, med hvilket andre
ikke kan sammenlignes, på grund af al den utallige modgang, som stødte sammen hos dette ene menneske, som
varede i så lang tid, og under hvilken man ikke sporede
nogen hjælp eller trøst. Ellers plejer martyrerne, ligesom
de små børn, som Herodes dræbte, at blive sin marter og
pine kvit i én eller to dage; men her varer det alt for
længe. Du skulle sandelig kun finde få, der var så usle og
forladte, som ville kunne afholde sig i al fald fra knurren,
vrede eller utålmodighed. Ja, undertiden knurrede vel
også Josef selv efter kødet, græd og blev af kødet drevet
til at lade modet falde og blive mismodig. For de hellige
eller troende er jo ikke stok eller sten, men mennesker,
født af andre mennesker. Derfor skal man holde sig efter
Paulus’ lære, når han siger i Rom 6, 14: Synden hersker
ikke mere over jer; for I er under nåden. Og hvor nåden
har hersket og rådet, der har de derved slugt og overvundet hjertets gråd og smerter.
Men af sådanne eksempler er de skønne, herlige formaninger i salmerne og hos profeterne kommet. Sådan i
Sl 27, 14: Bi efter Herren, vær frimodig osv. Ligeledes
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Hab 2, 3: Om han tøver, bi efter ham; for han skal visselig komme, han skal ikke blive væk. Ligeledes Es 49, 23:
Da skal du erkende, at jeg er Herren, og at de, der håber
på mig, ikke bliver til skamme. Kødet og den menneskelige svaghed siger: Det varer dog alt for længe; hjælpen
forhales flere, ti eller tyve år, og man ser ingen ende på
anfægtelsen. Men husk på, at du har en guddommelig
forjættelse, dertil har Gud til ven og fader, som af uendelig godhed, nåde og barmhjertighed har forjættet, at han
vil sørge faderlig, for dig; du skal være hans kære søn,
han din fader. Ja, men der bliver jo intet deraf? siger kødet. Svar: Bi med alle hellige og troende, så vil dog til
slut det ske, som Kristus siger i Matt 24, 13: Den, som
bliver bestandig indtil enden, skal frelses.
Sådan bliver også vi nu til dags på mange måder plagede og bedrøvede af Satan og verden. Pave og kardinaler forfølger os; kættere og sektånder plager os også, såsom nadverfornægtere, gendøbere og andre flere. Men
hvad andet vil du gøre, end bie efter Herren? Du har jo
den forjættelse, at Gud er din fader. Lad håbet komme til
troen; tvivl slet ikke om forjættelsen, men bi, om end det,
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som er forjættet, ikke straks gives dig. For skønt Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt, som Salomo siger i Ordsp 13, 12, så må man dog holde fast derved, som
Hebr 12, 7 formaner: Gud taler til jer som til børn.
Dernæst skal vi ved sådanne eksempler oprejse,
styrke og opvække os til at lide alle slags besværlighed,
fare og smerte; skal vi end dræbes, er det dog vist, at vi
derved i sandhed forløses og reddes fra alt ondt. Sådan
var døden fordum for de hellige martyrer heller ikke noget onde, men en ende på al trængsel for dem; men frelses vi, så skal vi holde ud og stedse vente i håb og tro.
For Gud hader eller foragter os ikke som sin fjende, om
han end viser sig anderledes imod os. Men vi skal slutte
og sige så: Jeg véd, at jeg er døbt, at jeg har spist Guds
søns legeme og drukket hans blod, at jeg er absolveret på
Guds vegne, ja, at alle mine synder er mig forladt, og at
sejr er mig forjættet mod Djævelen, synden og Helvede;
hvad vil jeg da have mere?
Sådan gjorde også Josef; skønt det drog længe ud
med hans frigivelse, holdt han sig dog til sin faders, Jakobs, ord og lære og bevarede dem, tvivlede ikke på, at
den forjættelse, som var givet hans fader, endnu skulle
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opfyldes. Og om Gud endnu længere havde forhalet den,
så havde han dog biet og håbet derpå, som også Job siger
om sig selv i kap. 13, 15: Vil han slå mig ihjel, skulle jeg
dog ikke håbe? Dette er ord af tro, håb og kærlighed til
Gud og næsten. Hvor heftig end verden og dens fyrste
larmer og raser i pave og muslim, skal den dog ikke fratage mig min tillid til Gud, som jeg engang har fattet. Så
surt skulle ikke Satan, og langt mindre muslimerne, gøre
mig det. Vistnok kan de fratage os dette liv, gods og
ejendom, hustru og børn; men dog vil jeg uden ophør
håbe på min kære Gud.
På denne måde opvækker og styrker Den Hellige
Skrift troen på Gud, så vi siger: Herre Gud, du har ved en
broder absolveret mig, døbt mig og bespist mig med dit
legeme og blod; gør med din tjener, som dig behager; jeg
vil ikke vredes derover eller bespotte dig, men med tålmodighed finde mig i alt. For jeg vil ikke, at din pagt,
som du har sluttet med mig i den hellige dåb og Herrens
nadver, skal blive til intet. Sådanne folk kalder Kristus
selv salige, som på denne måde holder ud og forbliver
standhaftige indtil enden; men om de andre siger Sirak i
kap. 2, 14: Ve jer, som have mistet tålmodigheden! For
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de håber en tidlang og bier efter Herren, men snart bliver
de mismodige, synker hen, fortvivler og fortvivler ganske, som man har eksempler på i Tobias’ og Jobs hustruer, som vel ikke knurrede straks i begyndelsen, men
sidenhen, da det varede så længe og ulykken blev så stor,
fór de frem og talte gruelige spotteord, såsom i Job 2, 9:
Velsign Gud og dø. Som om hun ville sige: Du har endnu
stedse tålmodighed og godt håb, men du skuffes deri; du
bruger ikke noget råd eller nogen hjælp, men bliver ved
med at lovprise og velsigne; ej, så lovpris kun, og dø i
Djævelens navn! Men Job svarede og sagde til hende i v.
10: Du taler ligesom en af de dårlige kvinder; skulle vi
alene tage imod det gode af Gud og ikke tage imod det
onde? Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet!
Disse eksempler skal man flittig mærke sig og foreholde og indprente gudfrygtige menneskers hjerter dem.
Kødelige mennesker foragter det ganske og ser ikke hen
til det indre af de dyder, som er beskrevet og foreholdes
kirken til trøst, for at vi skal lære, at vor trængsel er et
bevis og pant på, at vi er Guds børn.
Man har et ord af Tauler, skønt han deri ikke taler efter Den Hellige Skrifts vis, men bruger ganske andre og
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fremmede udtryk. Mennesket, siger han, skal vide, at han
gør stor skade ved ikke at bie på Guds gerning, når nemlig Gud vil korsfæste og døde ham og tilintetgøre det
gamle menneske, hvilket ikke sker uden ved kors og lidelser. For da bier du på Guds gerning, som tilbereder
dig, høvler dig af og afhugger de grove kviste, og med
øks, sav og høvl borttager af dig alt, som hindrer dig fra
opbyggelse og bedring til det evige liv, som David siger i
Sl 37, 7: Vær stille for Herren og bi efter ham.
På denne måde har Abraham, Isak, Jakob og Josef
underkastet sig under vor herre Gud og biet på hans
hjælp. Sådan er Gud også til stede her i dette eksempel
og finder tid og time for Josefs redning, der selv ikke
kunne se nogen vis eller vej til sin frelse, men ganske
overlod det til Gud alene og imidlertid forbliver i mørket,
uden at bekymre sig om, hvordan han skulle få hjælp.
Dette var en herlig tro; derfor kommer nu Gud og udfrier ham på en underfuld måde. Denne måde priser også
David i Sl 105, 18-20, hvor han siger: De plagede hans
fødder med jernbolte, han selv kom til at gå i jern, indtil
den tid, da hans ord kom, da Herrens tale havde lutret
ham. Da sendte kongen hen og lod ham løs; han, som
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hersker over folkene, han løste ham. O hvilken herlig,
underfuld redning er dog ikke dette! For havde Josef i
fængslet kunnet vælge imellem, om han ville, at hans fader skulle bede for ham, eller at mundskænken skulle
ihukomme den velgerning, som han kort i forvejen havde
vist ham, så ville han sandelig med stor begærlighed have
taget imod et af disse vilkår, hvilket det end havde været;
ja også hans herre og frue, hvis hun havde gjort bod,
havde kunnet aflægge vidnesbyrd om hans uskyldighed.
Men Gud ville ikke bruge nogen af disse måder; han,
som hersker over folkene, han måtte løse ham, så hans
forløsning kunne være iøjnefaldende og herlig, ligesom
han også ved denne redning endnu skal ophøjes til kongelig værdighed.
Så lad os nu lære at stole på Herren og bie efter ham,
sådan som Josef troede, skønt han ikke vidste, på hvad
måde han skulle forløses, og kunne tåle den lange tid og
forhaling med tålmodighed, og lad os slutte sådan: Om
end mit kød begynder at knurre, vil jeg dog holde mig og
betvinge kødets rasen. Sådanne eksempler skulle vi rimelig beundre og have dem kær. For de overgår langt mun-

477

kenes faste og karteusernes hårde dragt. For disse eksempler forandrer og antænder de gudfrygtige menneskers
hjerter ved tro, håb og kærlighed.
Derfor følger nu fremdeles en meget skøn forberedelse eller begyndelse til Josefs redning. For Herren
kommer nu efter to års dage, som der står på hebraisk, og
giver kongen en drøm, som han beder Josef udlægge sig,
og han overgiver ham også bestyrelsen af de ting, som
forudsiges ved drømmen.
Hvad nu det sproglige angår, vil jeg overlade dette til
hebræerne, skønt beskrivelsen er klar nok. Særlig må
mærkes de to forskellige betydninger af de to hebraiske
ord nakkoth og dakkoth, som ligner hinanden. Men her
viser det sig nu og åbenbares, hvad Guds råd var med Josef, og hvordan han plejer at omgås med mennesker. For
Josef var fortabt og fordømt, korsfæstet, død og begravet;
men da han bier og tror på Gud, må han blive en frelsermand for alverden, hvilket vistnok aldrig kunne falde
ham ind at håbe, ønske eller begære. For han havde gerne
ladet sig nøje med den velgerning, at han kunne slippe ud
af det hårde fængsel og atter sendes hjem til sin fader, og
om han dertil havde fået en gave, for at han så meget
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ærefuldere kunne komme tilbage til sine. Men Gud siger
sådan: Kære Josef, du fejler; du véd ikke, at du har en sådan herre, som er mægtig og rigelig kan gøre ud over alt,
hvad vi beder om eller forstår, Ef 3, 20. For på denne
måde plejer Gud at bønhøre sine, og hans bønhørelse
prydes og prises også derved, at den langt overgår vor
bøn eller forstand, og det menneskelige hjerte kan ikke
fatte eller begribe alt, som Gud mener ved de gudfrygtiges bøn.
Betragt vort eget eksempel, hvor ringe og svage vi i
begyndelsen var imod paven. Vort suk var dengang ganske lavt, ligesom en støtte af røg, som der står Højs 3, 6:
En sådant stor lys og sådan herlighed havde vi ikke turdet
håbe på, som vi nu til dags ser for vore øjne, at evangeliets lære undertrykker pavens magt og sønderbryder Djævelens tyranni, hvorved så mange mennesker er blevet
friede ud af mørkets magt.
Sådan sukker Josef og længes hjertelig efter at blive
fri og komme til sin faders hus, vil gerne tilgive sine
brødre, kun at han i den sande kirke kunne hører læren
om den rette gudsfrygt. Men Gud svarede ham: Jeg er
Herren din Gud, hvem du påkalder, idet du ofrer støtter
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af røg. Jeg lugter det, og har stor glæde af den antændte
røgelse; lugten af din bøn, tro og håb fylder ikke alene
min næse, men hele himlen. Jeg vil forløse dig, så det
skal gå langt over alt, hvad du kan forstå.
Men vort køds elendighed og svaghed må rimelig beklages, som ikke lader os tro det, som vi selv lærer. For
vi har jo ordet og véd, at det er sandt og vist; men i brugen og øvelsen er vor tro svag og skælver ynkelig. Derfor
er det en stor Guds velgerning, at han har åbenbaret os
denne trøst i Es 42, 3: Jeg vil ikke udslukke den osende
væge. Men på den yderste dag skal vi anklage og dadle
os selv for vor utålmodighed og sige: Var jeg endnu på
jorden i det forrige liv, jeg ville ikke vægre mig for at
lide tusinde kors og tusindfold død. Men nu er det tiden
til at opvække vore hjerter til tålmodighed og lydighed.
Herren ynkes over vor svaghed og overøser os uden
nogen vor fortjeneste med utallig mange velgerninger,
som vi selv aldrig har tænkt på, ligesom Augustins moder
vidner, at Gud har givet hende overstrømmende meget
mere, end hun havde turdet bede om eller begære. For
hun beder og sukker for sin søn, om at han kun måtte
blive døbt, og da han var blevet døbt, døde hun gerne.
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For hun var vel tilfreds med denne gave, sin søns omvendelse, og mente, at hendes bøn dermed var opfyldt. Men
efter hendes død blev Augustin en herlig kirkelærer, ja
den ypperste efter apostlene, der har reddet utallig mange
sjæle ud af mangfoldige vildfarelser og dertil overvundet
mange gruelige kættere. Dette udrettede hans moder med
sin gråd og sin suk. Ja, vor herre Gud er en herlig Gud,
når vi blot kunne tro det.
Ganske det samme kan man også se her i denne historie. Kongen af Egypten selv måtte efter Guds tilskikkelse have en drøm, blot for at Josef kunne føres ud af
fængslet og frigives med stor nåde, ære og herlighed. Og
Farao var vistnok en hedning, kendte intet til hebræernes
Gud; og dog nedlader Gud sig til at tale med den hedenske konge i drømme, ikke for Faraos, men for sin kære
søn Josefs skyld, der lå i fængslet. Her må Farao tjene
den fangne, og hele Egypten må tage sin tilflugt til denne
søn, der skulle befries fra fængslet, dog ikke så meget for
Josefs egen skyld, som til frelse og gavn for kongeriget
Egypten og de andre omliggende lande.
Sådan bringer nu hvedekornet hundrede fold frugt,
når det kastes i jorden og dør, Joh 12, 24. For hvem kan
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vel fortælle alle hans frugter? Det er endnu lidt og kun
noget legemligt, at han frelste alle egyptere fra sult og
dyrtid, ja befriede Farao selv tilligemed de omliggende
landes folkeslag fra døden, skønt også dette er en stor
velgerning, at opholde så mange tusinde mennesker, så
de ikke dør, eller i al fald så, at dog størsteparten opholdtes, skønt nogle døde under den langvarige dyrtids hårde
tryk. Men dette er nogle af de rette store gaver, som David priser i Sl 105, 21-22, hvor han siger: Han satte ham
til en herre over sit hus, og til en hersker over alt sit
gods, at binde hans fyrster til sin vilje, og han skulle lære
hans ældste visdom. Dette var stort og underfuldt, at Josef, som i sin faders hus ved sine brødres misundelse mistede både kongedømmet og præstedømmet, fik herredøm over hele Egypten, hvilket han reddede fra død og
sult, både legemlig og åndelig. For han blev hersker der
og lærte dem Guds forjættelser.
Sådan har David bedre forstået denne historie og erkendt, hvor nyttig Josef var for Egyptens rige. Hvor
mange brave folk bragte vel ikke han til veje? Han underviste fyrsterne og kongen selv og omvendte hele det kongelige hof til troen; han viste dem den rette gudsdyrkelse
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og indsatte præster, som derefter skulle gå foran og undervise de andre. Kortsagt, han var egypternes rette Kristus og endnu mere, som vor herre Kristus siger i Joh 14,
12: Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, som tror på
mig, de gerninger, som jeg gør, skal han også gøre, og
han skal gøre større end disse. Kristus omvendte en ringe
skare i Judæas trange krog alene, og bespiste nogle tusinde mennesker med lidt brød; denne Josef bespiste hele
Egypten og de omliggende folk og riger både legemlig
og åndelig. Det er hvad der står i Joh 15, 16: Jeg har sat
jer, at I skal gå hen og bære frugt, og jeres frugt skal forblive, endog blandt de uomskårne hedninger, som ikke er
fædrenes lov underkastede; sådan som Josef bar frugt i
Egypten.
Lær derfor at sætte jeres lid til Gud, tro, håb og bi på
ham, at hænge fast ved ordet og sige med den hellige
Paulus i Rom 8, 18: Den nærværende tids lidelser er ikke
at agte mod den herlighed, som skal åbenbares på os; de
er alt for ringe. Ligeså i 2 Kor 4, 17. 18: Vor trængsel,
som er stakket og let, bringer os en evig og over al måde
rig herlighed, idet vi ikke har de synlige ting for øje, men
de usynlige.
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Uden tvivl vrededes Josef på sig selv og sagde, da
han slap frisk og sund derfra: Hvorfor knurrede jeg dog i
fængslet? Jeg ser jo, at den nådige Gud har stået mig bi,
da jeg var bedrøvet og knurrede. Jeg havde heller skullet
glæde mig, leet og været glad i nøden og trængslen. Ak,
kære herre Gud, forlad mig min svaghed! For disse store
velgerninger, som du gennem mig viser så mange mennesker, har jeg ikke kunnet fortjene med nogen gråd eller
sukken, med nogen lidelse eller noget kors. Du er en sådan Gud, som giver mere, end jeg nogensinde har kunnet
håbe eller begribe. Ja, sådan plejer jeg at hjælpe mine, siger Gud; sådan er mine gerninger gjort, at de overgår al
forstand og menneskelig fornuft. Dette vidner også Daniels eksempel i Babel. Men det er en stor velgerning, at
Gud derhos også skåner os og tilgiver det brudte rør og
den osende væge og er fornøjet endog kun med en ringe
gnist, om vi så end knurrer, når vi blot ikke falder ganske
af fra troen eller viger af fra håbet, men siger med Job i
kap. 13, 14: Vil han slå mig ihjel, skulle jeg dog ikke
håbe?
På denne måde oprejser nu Gud for ynglingen Josef
en herlig, navnkundig frelser, nemlig kongen af Egypten
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selv, hvem Herren værdiges at besøge så venlig og nådig
i en drøm. Men sådanne drømme er i sandhed rette profeter, skønt Farao endnu ikke ret forstår dem, men kun holder stille for vor herre Gud, mens han taler med ham.
Men da nu vor herre Gud så omhyggelig og flittig
sørger for os og giver agt på os, ja er så nær ved os, hvad
er det da, som kunne gøre os så mistvivlende eller forsagte? For dette eksempel lærer, at Gud bevarer og forsørger ikke dem alene, som våger og arbejder; men også i
søvne, når vi slet intet gør, når vi end ikke véd, at vi lever, da giver han også agt på vore drømme, tæller endog
hos de sovende hver sorg og hvert suk.
Jeg hader mit kød, fordi jeg véd, at alt dette er sandt,
om jeg dog alligevel ikke kan tage det alvorlig til hjerte.
For hvilket menneske skulle dog ikke bevæges ved den
store omhu, som Gud bærer for os, at han ikke alene tæller hårene på vort hoved, men også vore tårer og samler
dem, som Sl 56, 9 siger: Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din
bog. Ingen tåre rinder forgæves; den optegnes med store,
mægtige bogstaver i himlen.
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Derfor sukker, græder og lider vi ikke omsonst. Alt er
optegnet og indskrevet i vor herre Guds bog. Det kan
man kalde et nøje tilsyn. Gud ser os ikke langt borte fra,
men er nær ved os; han tæller mine flygtige tanker, mine
sorger og smerter, selv om natten, og vil gengælde dem,
langt rigeligere, end jeg selv har begæret eller forstået.
Deraf kommer dette Paulus’ ord, som uafladelig skulle
ligge os på sind og hjerte i 2 Kor 4, 17: Vor trængsel er
stakket og let, efter som vi véd, at herligheden og frelsen
skal være langt større, end vi kan nå med tanker eller ord;
og dog giver Gud så nøje agt på den lette og korte timelige lidelse.
Hvis skyld er det da nu, at vi så ynkelig plages og
ængstes? Deri er vor tros og vort håbs svaghed samt vort
køds ondskabs skyld. O slå ihjel, kære herre Gud! Skal
jeg hade en sådan Gud, der er så omhyggelig, at han
endog bevogter mig om natten, når jeg sover eller drømmer? Er det ikke nok, at han beskærmer dem, som er
vågne, og leder vor gang? Har han desuden også omsorg
for vor søvn og vore drømme? Det kan man kalde at have
en nådig Gud, som bevarer os og ikke tillader, at et hår
falder fra vort hoved eller at vort øje fugtes, eller i al fald

486

tæller hver tåre, som falder fra vore øjne. Græder du, så
har han et gyldent bæger eller en skål, hvori han opfanger dine tårer. Men hvem er det, hvis tårer han så nøje
opfanger? Svar: Det er fattige, elendige syndere. Hvem er
det, som opfanger dem? Det er Gud, alle tings skaber.
Dette skulle man nu ofte betænke for derved at opvække
troen, håbet og kærligheden i os, eftersom vi jo har ordet,
dertil eksempler og vor egen erfaring om Guds uendelige
godhed.
Det første, som Gud nu taler med Farao i drømmen,
er Guds ord, og han taler det, for at det til slut skal åbenbares og forstås. For det gives ikke i den hensigt, at det
skal forblive skjult og dunkelt, som Herren siger i Es 55,
11: Mit ord skal ikke komme tomt igen til mig, men det
skal gøre det, som behager mig, skønt undertiden mere
skjult, undertiden også klarere.
Sådan havde vi også i pavedømmet ordet, og uden
tvivl er mange blevet salige i troen på det. Og ordet lyder
også nu til dags af Guds nåde i vore kirker, men langt
klarere, end før i tiden. Vi forvandles daglig fra herlighed til herlighed, og det af Herren, det er Ånden, 2 Kor
3, 18. For vi forstår det stedse klarere fra dag til dag, og
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lærer dog intet nyt, men forklares til det samme billede.
Vi lærer derpå, jo længere des mere, men dog intet andet.
Når jeg sådan vandrer ude på marken og langt borte ser
et menneske gå, da synes det mig først at være en hest eller et træ; men når jeg kommer nærmere, begynder jeg
efterhånden mere og mere at komme efter, at det er et
menneske, indtil jeg til sidst ser, at det er just denne eller
hin person. Sådan går det også til med vor erkendelse;
først er den endnu noget forvirret, sidenhen bliver den
klarere og rigtigere. For i begyndelsen, når Guds ord foredrages for os, forstår vi det ikke straks så fuldkomment,
dog griber og modtager vi det, skønt svagt, men ikke for
at det skal blive mørkere; daglig skal Kristi erkendelse
øves og forøges i os, så den til slut må blive fuldkommen.
På samme måde går det også til med forandringen af
vor vilje, som også daglig går fremad, idet vi efterhånden
mere og mere lærer at håbe, stole på Gud og være tålmodige. Sådan er det nu også den samme tro, som begynder,
vokser og fuldkommes. For vi forklares stedse til det
samme billede; men ordet er givet, for at det skal øves,
og for at det også hver dag og hver time skal øve dig,
indtil du vokser og bliver en fuldkommen mand. Sådan
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forstår Farao det endnu ikke og erkender ikke Gud, som
taler med ham i en drøm.
v7b. Så vågnede Farao og blev klar over, at det var en drøm.

De drømme, som indgives af Gud, indpræges sådan de
drømmende, at de føler og fornemmer en stærkere, heftigere bevægelse, end i almindelige drømme hos andre
mennesker eller endog ufornuftige dyr. Denne følelse
havde også Farao, og Gud bevægede hans hjerte til at
give agt på drømmen og beholde den, især da den kom
for ham anden gang. Sådan kunne heller ikke Nebukadnezar, uagtet han ikke mere kom drømmen i hu, ikke andet end tænke på den, fordi den havde gjort sådant indtryk på ham. Sådanne drømme udlægges også sædvanligvis af Gud, eftersom de også er kommet fra ham.
v8 Om morgenen var han fuld af uro og sendte bud efter alle
Egyptens mirakelmagere og vismænd; han fortalte dem sin
drøm, men ingen kunne tyde den for Farao.

Farao føler og fornemmer, at det er en åbenbaring, men
forstår den ikke. Derfor kommer Helligånden og udlægger den for ham. Men denne Faraos bedrøvelse var ikke
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så meget heftig og dyb; hans hjerte var kun noget bekymret og begærligt efter at få vide, hvad dog disse drømme
kunne betyde. Derfor sendte han hen og lod kalde alle
spåmænd og vismænd i Egypten.
Chartummim kaldes i 2 Mos 7, 11 på hebraisk de
præster, som satte sig imod Moses. For enhver nation har
haft sine lærere; sådan magere i Østerland, kaldæere i
Babylon, filosoffer i Grækenland. sapientes, eller vise,
var berømte hos romerne, som en slags prælater eller
præster, ligesom romerne foruden de lovkyndige også
havde præster og lærere, som offentlig foredrog læren
om religionen og også om andre naturlige og magiske videnskaber. Og det manglede dem ikke på tilhørere, som
også tilegnede sig de samme kunster.
Eller, hvis nogen synes bedre derom, vi kunne antage, at disse vise af kongen fik løn for at undervise og
lære ungdommen, og at de havde sine skoler, hvori de
underviste i religionen og ellers i alle slags kunster, både
gode og onde. For dette blandes sædvanligvis sammen,
om så end læren er renset, især i store lande eller riger.
Sådan foredrager vi nu til dags den rette, sande religion,
men andre derimod den papistiske og falske lære, såsom i
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Paris og ved andre høje skoler, og dog har de titel og
navn af teologer, lærere og doktorer. Sådanne var før i tiden også sekterne blandt de hedenske filosoffer. For Satan har altid også sine lærere i alle slags lærde kunster.
Men disse var lærere og udlæggere af religionen og
af de tegn, som plejer at betyde noget fremtidigt; alle
disse lod kongen kalde og fortalte dem sin drøm, som de
ikke kunne udtyde. Men dette var den rette vej, hvorpå de
skulle føres og beredes til Josefs skole; han skal tage dem
alle sammen i skole, undervise dem og lære dem den
rette, sande religion. Dette er en forberedelse af den
frugt, som Josef skulle bære i Egypten; det er den tak,
som han gav sine forrædere og fangevogtere. For de værste og grueligste gerninger, som de havde begået mod
ham, gengældte og betalte han med de allerbedste frugter, ligesom vor herre Gud også lader sin sol skinne over
taknemlige og utaknemlige mennesker.
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v9-13. v9 Da sagde hofmundskænken til Farao: »Nu må jeg
minde om mine forsyndelser. Farao var blevet vred på sine tjenere hofbageren og mig og havde sat os i forvaring hos chefen
for livvagten. Én og samme nat havde han og jeg en drøm; vores drømme havde hver sin betydning. Nu var der hos os en ung
hebræer, der var i tjeneste hos chefen for livvagten. Da vi fortalte ham vores drømme, tydede han dem for os; han gav drømmene hver sin tydning, og som han tydede dem, sådan gik det:
Jeg blev genindsat i min stilling, men den anden blev hængt på
et træ.«

Alt dette fortælles som en anledning til Josefs frigivelse.
Mundskænken taler med sømmelig ærbødighed til kongen og fortæller sin synd, takker kongen for hans velgerning og nåde, hvorved han var blevet frigivet. Men han
fortæller så vidtløftig disse ting, for sådan med føje at
kunne omtale ynglingen Josef. Dog har han biet længe
nok dermed; men måske har han ikke haft nogen anledning før til at fortælle det, eller, hvad der er endnu sandsynligere, kongen og hoffolkene har vel foragtet hans
fortælling som en unyttig og intetsigende ting, eftersom
kongen endnu aldrig havde haft nogen drøm eller nogensinde havde tiltrængt en sådan udlægger. Men ovenfor
(kap. 40, 23.) sagde Moses, at mundskænken glemte Josef; derfor kan han ikke ganske undskyldes; men det er
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ganske almindeligt ved alle herrers hoffer, at man forsømmer og foragter sådanne ting, indtil vandet går over
kurvene. Men nu kræver tiden og den høje nød, at man
giver agt på Josef; nu begynder det da.
v14. Da sendte Farao bud efter Josef, og han blev straks lukket
ud af fangehullet.

Man søgte en udlægger blandt alle vise og sandsigere i
hele Egypten, og uden tvivl var der udsat en stor belønning derfor, som også Nebukadnezar og Baltazar gør i
Daniels historie. Sådan gik det til med stor herlighed og
mange omstændigheder. Og da de alle ligesom kappedes,
og den ene mere, end den anden ville gøre kongen til behag og fortjene tak hos ham, iler de nu sådan med at
slippe Josef ud af fængslet. At han havde været fremmed,
elendig, fangen og bundet i fængslet, hindrer dem, nu slet
ikke deri. For de mærker og forstår, at der ligger megen
magt på, at kongens drøm kan blive rettelig udtydet. Og
det er vist og sandt, at også store herrer og konger kan
have sin fare og skade; sædvanligvis nærer også de mere
frygt for ondt, end håb om fremtidig lykke. Og disse
drømme var af den beskaffenhed, at man let kunne
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skønne, at det fede kvæg måtte have en god, heldig udtydning, men at de magre ikke havde noget godt at betyde.
Sådan var de alle sammen forskrækkede og bekymrede; nærede både håb og dog også frygt, og kunne ikke
vide, om drømmene betyder krig eller fred. Heller ikke
manglede der på dem, som ville gætte sig frem, og som
også gættede på meget og mangt, som Lyra fortæller efter jødernes fortolkninger; enhver ville fortjene tak hos
kongen, gøre det bedst og få æren. Men som Sl 113, 7 siger: Herren oprejser en ringe af støv, at sætte ham hos
fyrster. Udlæggelsens gave vil han ikke give til de store
herrer og vise ved det kongelige hof, heller ikke til præsterne og lærerne ved kirkerne og skolerne; men han giver den til den stakkels, elendige, foragtede og fordømte
Josef. Og nu følger også hans pludselige ophøjelse.
v14b-15. Han blev klippet, skiftede tøj og trådte frem for Farao.
Farao sagde til Josef: »Jeg har haft en drøm, som ingen kan
tyde, men jeg har hørt om dig, at du kan tyde en drøm, så snart
du hører den.«

Kongen tiltalte Josef såre nådig og venlig og fortæller,
hvordan andre har rost ham. Andre, siger han, har rost for
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mig din herlige, store visdom og dine høje gaver, at du
ikke alene kan udtyde dine egne drømme, men også dem,
som andre har haft eller set, som hverken kunne forstå
sine egne eller andres drømme. Det er en stor, herlig ros,
og der følger også store belønninger efter, skønt kongen
endnu ikke lover ham noget.
v16. Josef svarede Farao: »Det er ikke mig, der kan. Gud vil
give Farao et gunstigt svar.«

En skøn tekst er dette, som særlig vel må mærkes, nemlig
om den verdslige øvrighed. For disse ord tilhører ikke en,
der hykler for kongen, når han siger: Gud skal svare Farao godt, men en, der ærer øvrigheden på den sømmelige
måde. Heller ikke må de forstås sådan, som om Josef
tvivlede på, om han også kunne forstå eller tyde den
drøm, som fortaltes ham. For uden tvivl var han en from,
hellig mand, fuld af Helligånden; han handlede ikke efter
sin egen viljes drift eller kræfter, sådan som vi plejer, når
vi hører om Alexander den Store, Scipio og andre tapre
helte, som har udført herlige bedrifter uden Guds ord og
uden ret påkaldelse; da drømmer også vi og indbilder os,
at vi ligner dem i kraft og andre egenskaber og også
kunne udføre alle deres herlige bedrifter og gøre det dem
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efter. Men sådanne dyder og bedrifter var kun uddelte på
slump og uden forskel; de er ikke eksempler, som fremstilles os til efterfølgelse.
En sådan mand var ikke Josef. Han forlod sig ikke på
sin fornuft eller på sin frie viljes råd og visdom, men talte
om Herrens lov dag og nat og påkaldte Gud med en
brændende tro. Men troen er ikke ledig; den bliver ikke
uden frugt, men øver sig stedse i ordet og bønnen. Om
derimod end ugudelige, hedenske mennesker, der er uden
ordet og uden bøn, såsom, Alexander og andre tapre
helte, udretter mange herlige ting, er dette dog adspredte
gaver og et slumpetræf; ligesom solen udbreder sin glans
både over gode og onde, sådan er det med alle timelige
goder.
Bibelen derimod lærer ikke sådan om det verdslige
regimentes forvaltning; den taler om de gudfrygtige, som
vandrer i ordet og den rette påkaldelse. Derfor gjorde heller ikke Josef noget uden bøn til Gud, især da han blev
kaldet til at tyde kongens drøm; da bad han uden tvivl sådan: Herre Gud, nu kaldes jeg til at tyde kongens drøm:
Giv mig nåde og Helligånden, at jeg må tyde den ret. Så-
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dan kommer han i den rette tro og tvivler ikke om drømmens udtydning, ligesom også Daniel i kap. 2, 18 ved sin
ydmyge bøn opnår, at kong Nebukadnezars syn og udtydningen deraf vises og åbenbares ham.
Sådan tilhører disse ord en, der ydmyger sig for øvrigheden, idet han siger: Gud skal svare Farao godt. Som
om han ville sige: Om end jeg ikke kan svare eller give
kongen besked, for jeg er uværdig til disse store gaver, så
skal dog Gud finde en anden udlægger.
Denne Josefs ærbødighed mod kongen er vel at
mærke. For vi skal anse verdslig øvrighed og verdslig
statsorden for Guds ordning, ligesom også ægteskabet og
kirken og alt godt, som sker i disse stænder, er af Gud, og
de gudfrygtige har opnået det ved sin bøn af ham. For sådan siger Guds visdom i Ordsp 8, 15: Ved mig hersker
konger, og fyrster fastsætter, hvad ret er. Og atter kap.
28, 2: Et land i oprør får mange herskere; ligeledes v.
15: En knurrende løve og en angrebslysten bjørn: En
uretfærdig hersker over et svagt folk. Og Job siger i kap.
34, 30: Et menneske, som er en øjenskalk, skal ikke regere, at der ikke skal være snarer for folket. Om sådanne
siges der ikke: Ved mig regerer kongerne; men når vor
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herre Gud er et land gunstig, så regerer han selv deri ved
en from øvrighed; men vredes han, da kommer fyrsterne
med utålelige bud og forordninger, flår det stakkels folk
og fremkalder blot meget ugudelighed og afguderi hos
folket, som man kan se hos Manasse, Akab og flere andre.
Eftersom nu Josef véd, at den verdslige øvrighed er et
guddommeligt embede og indstiftet af Gud, ydmyger han
sig og viger tilbage, da han kaldes til at give en sådan høj
majestæt råd. For han var en vis, forstandig mand; derfor
tænkte han: Hvad skal jeg stakkels menneske kunne give
Egyptens rige eller en sådan mægtig konge for råd eller
hjælp? Det er en guddommelig ordning; at mestre den tilkommer ikke børn eller ugudelige folk, medmindre vor
herre Gud ved en gave vil give en eller anden tapper helt,
såsom en Alexander, Scipio eller Augustus osv. Men at
ville efterfølge deres eksempel går alligevel ikke an, sådan som Absalon med magt tilraner sig sin faders rige,
anmasser sig myndighed til at holde dom og forvalte hele
det kongelige embede, 2 Sam 15, 4: Gid man ville gøre
mig til dommer her i landet; så skulle jeg nok skaffe enhver, der kom for at få sin sag afgjort, sin ret.
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Uforstandige, ærgerrige mennesker forstår ikke, hvilken stor ting det er at tjene denne den guddommelige
ordning i den verdslige statsorden. For enten drømmer de
det samme, som hin nar siger i komedien: Jeg skulle med
rette være konge; eller om de end forstår, at konger og
fyrster er født til regeringen, så kan de dog straks tillægge og anmasse sig sådan visdom og evne, som udkræves til regeringen. Men nu beror det dog sandelig ikke på
et menneskes råd, visdom eller forstand at herske over
andre folk; dertil er det en åbenbar dårskab eller afsindighed hos ugudelige mennesker, som begærer at herske og
trænge sig frem til regeringen, som de også til slut ganske vender op og ned på og forvirrer, hvis ikke vor herre
Gud måske forbarmer sig over denne almindelige nød og
giver en Alexander eller andre sådanne tapre helte. Dog
er det alligevel ikke ret at efterligne sådanne eksempler
og uddrage denne slutning deraf: Disse har uden guddommeligt lys og med stor ære forvaltet regeringen over
andre, derfor vil jeg også have samme lykke; denne slutning holder ikke stik; for der er en uendelig stor forskel
derimellem.
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De derfor, som griber til regeringen eller andre embeder, de, som kaldes til rådmænd ved hoffet, skal beflitte
sig på ydmyghed og gudsfrygt, sådan som Farao, der dog
er en hedensk konge, ikke forlader sig på sin klogskab,
men med beskedenhed søger råd hos andre, der har godt
skøn i verdslige sager, som angår regeringen, og også i
religionen. Og Josef frygtede og ærede endnu mere Gud
og svarede derfor kongen på hans bøn med al ydmyghed:
Ak, hvad er jeg? Gud kan vel gøre det ved en anden.
Disse eksempler må man omhyggelig mærke sig og
ikke tvivle på, at den verdslige øvrighed er en guddommelig stand, forordnet af Gud efter dette timelige livs
tarv og også efter den kære kirkes, som øvrigheden tjener, når den elsker og vedligeholder freden, skønt kirken
for sig selv har et andet embede, som tjener det kommende liv. Dernæst, når man véd, at den er Guds ordning
og ikke beror på vor magt, vort råd eller vor visdom, skal
vi bøje vore knæ, med al ærbødighed og frygt påkalde
Gud og sige: Kære herre Gud, jeg er fyrste, regent, rådmand, embedsmand, præst, doktor eller lærer: Men nu er
herredømmet dit, dit er riget, dommen og alt råd; giv mig
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nåde og lykke til mine råd og mine gerninger i dette embede!
Man må ikke være sådan til sinds som mange er, der
tåbeligt roser sig selv af, at de har så megen forstand,
klogskab og dygtighed, at de vel kunne forestå og bestyre
ti embeder. Sådan selvros eller praleri er en årsag til, at
der er så megen uorden og uro i verdslige sager.
Vore fyrster og herskere har ikke indsigt nok til at anvende sine penge, sin magt, sit værge og sine hære mod
den ydre, fremmede fjende, muslimerne, og stride for kirken; men de farer frem og raser imod hinanden med ild
og sværd og ødelægger sådan selv det kære fædreland;
for de beder ikke, men er stolte og formastelige. De véd,
at de er konger og herrer, drømme og mener derhos, at
regeringen beror på deres egen evne; derfor anfalder de
hinanden og slår hinanden ihjel. Rigtigt, sådan skal det
være! De forlader sig på sin visdom uden gudsfrygt; hos
dem finder visdommens røst ikke plads: Ved mig regerer
konger og beskikker fyrster retfærdighed, Ordsp 8, 15.
Disse beskikker og ordner vistnok også, men lutter urimelige, unyttige ting, som kun er til skade for fædrelandet og menighederne her og der.
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Hvis David nu til dags regerede hos os, så ville han
bede, stedse udbrede riget videre og forsvare det imod
fjenderne. Vore konger tillader muslimerne at gøre indfald med sine krigsfolk og gøre skade i Ungarn og Tyskland, og beskytter ikke sine stakkels undersåtter derimod.
For de tænker ikke på, at regeringen eller forvaltningen
af deres herredømme er Guds værk, men mener, at den er
et værk af deres egen forstand og klogskab. Deraf er først
det almindelige ordsprog kommet: Enten fødes man som
en dygtig konge eller som en afsindig. For det kan ikke
være anderledes, medmindre Gud på slump uddeler en
særlig gave i verden og giver en vis og forstandig fyrste
uden ordet.
Dette er den lære, som foreholdes os i Josefs eksempel, der ydmyger sig og anser sig for uværdig til at kaldes
til den gerning, at tyde kongens drømme og være en sådan stor konges rådgiver. Som om han ville sige: Gud tiltrænger ikke min tjeneste; der kan vel være en anden,
som er visere og lærdere end jeg; dog vil jeg gøre, hvad
jeg kan. På denne måde skal man påtage sig embeder i
kirken og i staten eller alle slags andre embeder, med ret
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ydmyghed og gudsfrygt. For hvis ikke Herren styrer rådslagningerne, kan udgangen ikke være lykkelig eller
gavnlig, som han selv siger i Ordsp 8, 14: råd og det bestandige hører mig til; jeg er forstand, mig hører styrke
til.
Sådan også i ægtestanden; du må ikke tage dig til at
blive ægtemand med de tanker, at du af dig selv er duelig
nok til at forestå huset. Heller ikke skal du tragte efter
den kødelige lyst, at du kan pleje alle slags vellyst med
din hustru uden al fortræd, besværlighed og kors; men
husk godt på, at det er en guddommelig stand, og at Gud
selv har sammenføjet dig og din hustru. For Gud har
skabt mand og kvinde og forenet dem. Derfor skal du
bede sådan: Herre Gud, denne stand er din ordning; jeg
beder dig, giv mig en sådan pige, med hvem jeg kan leve
fredelig og ærbart, dertil også i jævn kærlighed og endrægtighed; giv mig så også ved din velsignelse børn,
som jeg kan opdrage kristen og godt.
Men ligesom fyrsterne i det borgerlige liv foragter
denne lære, sådan tænker heller ikke ægtefolk i det huslige derpå. Derfor ser vi også, at verden er fuld af klage
og elendighed. Det kommer ved Guds retfærdige dom, al
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den stund folk ikke vandrer i ordet og bønnen, men kun i
sin egen formastelighed, drømmer om stor lykke og en
herlig udgang på sine foretagender, uagtet det til slut går
ganske anderledes dermed, end de havde ment. De tror
ikke, at Gud har skabt mand og kvinde, men mener, at
det er en sådan forening, som er sket af et træf, for hvilken vor herre Gud ikke bærer nogen omsorg og som han
ikke agter særlig på.
Derfor sker det ikke uden grund, at man bruger særlige ceremonier og skikke i kirken ved ægtefolks vielse
og ved ordets tjeneres ordination. For vi velsigner brudgom og brud, ønsker dem lykke, læser ordene om denne
stands indstiftelse, påkalder Gud, at han vil holde derover, beskytte og bevare den. Men ordets tjenere lægger
vi hænderne på og opsender vor bøn til Gud, blot for at
vise, at det er Guds ordning, både med disse og med alle
andre embeder i kirken, det borgerlige og huslige liv.
Under pavedømmet var denne lære ganske ubekendt
og lige som begravet og udslettet. For da opdigtede mennesker, at kirken ikke var andet end en hob paver, kardinaler, biskopper osv. De havde ikke det guddommelige
ords lys, heller ikke bønnen og den rette påkaldelse,
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havde heller ikke sådan ydmyghed og ærbødighed for
denne guddommelige indstiftelse.
Derfor må man omhyggelig mærke dette eksempel
om Josef, der ikke uden kald, heller ikke uden bøn, men
med tilbørlig ærefrygt og ordets betragtning trådte frem
for at give kongen råd og tyde ham hans drøm. Derfor
gik det også godt med alting, idet Gud gav hjælp og velsignelse.
v17-24. Så sagde Farao til Josef: »Jeg drømte, at jeg stod på
Nilens bred, og op af Nilen steg syv velnærede og smukke køer.
De gav sig til at græsse mellem sivene. Efter dem steg syv andre
køer op, tynde og meget grimme og magre. Jeg har aldrig set
så grimme køer i hele Egypten. De magre og grimme køer åd
de første syv velnærede køer. Men da de havde sat dem til livs,
var det ikke til at se på dem, for de var lige så grimme som før.
Så vågnede jeg. I en drøm så jeg derpå syv fulde og gode aks
vokse frem på ét strå; og efter dem spirede syv aks frem, hårde,
tynde og afsvedet af østenvinden. Og de tynde aks slugte de syv
gode aks. Jeg fortalte det til mirakelmagerne, men ingen kunne
forklare mig det.«

Dette er en gentagelse af den forrige drøm. Men hvad det
sproglige angår, da vil jeg overlade det til hebræerne at
udlægge eller forklare det. Aftenvinden omtales og beskrives allevegne sådan, at den er tør og hed og fortærer
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alt. For hvor denne vind blæser, lukkes og udtørres jorden ganske; den er skadeligere end heden af solen. For af
den kommer rust eller brand i kornet, forbrændt sort
korn, fordi stråene ikke kan vokse på grund af den store
hede. Det hebraiske ord zenumoth overlader jeg til hebræerne; for det er et af de ord i det hebraiske sprog, som
er ganske ubekendt, og man må gætte sig til dets betydning af hvad der forresten står, da det ikke forekommer
uden på dette sted alene. Nogle har på latin oversat det
ved exiguum, tenue, ringe eller tynd; dem har vi også
fulgt.
v25 Josef sagde da til Farao: »Faraos drømme betyder det
samme. Det, Gud vil gøre, har han fortalt Farao.

Denne tekst henhører til det, som også ovenfor er sagt.
For det er ingen blot indbildning eller formening om en
drøm, men et stærkt indtryk og en åbenbarelse; ja, det er
en ret spådom, som med rette kan kaldes sådan, al den
stund Josef bekender, at denne drøm er Guds ord og dertil profetisk, som disse hans ord udvise: Gud giver Farao
til kende, hvad han vil gøre. Dette er en spådoms rette
egenskab; den er ikke andet end et ord om Guds fremtidige gerninger. Men da nu Faraos drøm også er af denne
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beskaffenhed, kaldes den rimelig og med rette en Guds
spådom.
Josef kom ikke frem med disse ord af sin egen indbildning eller mening, heller ikke af sandsigernes og præsternes lære, som kun er usikre meninger og falske indbildninger; men han efterfølger det guddommelige ords
ene og sikre mening. Derfor var også Helligånden derhos,
hvem han får ved ordets betragtning og ved bøn, ligesom
Daniel i kap. 2, 18-19, og han ser, at han ordentlig kaldes
til herredømmet over Egyptens rige, som han nu også
uden al tvivl villig påtog sig.
Fornuften kunne vistnok også forstå så meget, at de
syv magre køer i almindelighed måtte betyde noget ondt,
og at der ved de syv fede køer måtte forkyndes noget
godt, hvilket Farao selv og de andre vise uden tvivl også
let kunne skønne. Men hvem det skulle ramme, eller
hvem personen egentlig er, derom kunne de intet vist
slutte. Sådan kunne man have forstået køerne om kvinder, som om syv kvinder af den kongelige stamme skulle
dø, og andre syv blive tilovers, eller man kunne tyde det
om syv rige og syv fattige og elendige slægter.
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Dette ser vel ud som visdom og synes ikke at være en
ganske urimelig mening; men den er endnu meget langt
fra den rette profetiske mening. For det kunne ingen sige
forvist, at de syv køer skulle betyde ligeså mange rimelige og gode eller dyre og slette år. Men da denne udtydning først er givet med sin udgang og opfyldelse, synes
den så simpel og klar, at enhver synes at kunne have forstået det. Du kunne vel finde mange, som indbildte sig og
mente, at de også let og uden al møje skulle have forstået
det. Sådan tilskriver sektånderne og sværmerne nu til
dags sig selv, hvad de har hørt af os, og vil nok have høj
pris og berømmelse for, at de nu kan dadle og foragte andres arbejde.
Men der er ingen tvivl om, at denne udtydning vel vil
have kunnet give de allerøverste og lærdeste i riget nok at
bestille; de arbejdede og forsøgte sig alle sammen forgæves derpå. For kongers og menighedsøversters drømme
er spådomme, som kræver Helligånden for at udlægges;
for andre er de ganske lukkede og skjulte. Sådan er spådommene hos Esajas og andre profeter om Kristi rige, at
han skal underlægge sig al verden, vistnok klare; men
dog forstås de ikke let af enhver. For jøderne drømmer
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om, at han skal bruge sværdet og legemlig magt dertil.
Sådanne profetier var forseglede og skjulte så længe, indtil Kristus og apostlene åbnede alle segl og lærte, at det
skulle være et åndeligt rige, som skulle forløse os stakkels mennesker fra den evige død og berige os med himmelske og evige goder. Men for jøderne er det fremdeles
lukket og skjult, alt som profeterne har forudforkyndt
både om Kristus og hans moder, som der står i Es 29, 11:
Alt deres syn skal være jer som en beseglet bogs ord.
Sådan har Josef en profetisk ånd, derfor svarer han
også Farao rettelig og siger: Faraos drøm, den er én,
uagtet han dog havde to syn, nemlig med køer og med
aks. Men havde fornuften været uden Helligånden, så
havde den nødvendig dømt, at det ikke var én drøm,
skønt nu også enhver synes, at det er én, efter at det er
åbenbaret af Gud.
Sådan fremstiller Lyra ganske smukt også flere ting,
som kunne have været vejledning ved udlægningen. For
han siger, at de magre og de fede køer ganske passende
betegner de dyre og de frugtbare år, al den stund landet
opdyrkes med kvæg, og at det samme også med føje kan
betegnes ved aksene, al den stund aksene indsamles ved
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høstens tid, enten den nu er knap eller rig. Sådan angiver
Lyra en grund for denne udtydning a posteriori, det er efter udfaldet, efter at udtydningen er givet af Gud. Vidste
jeg, at hver ko skulle betyde ét år, en fed ko et frugtbart
år og en mager et dyrtidsår, så ville jeg også let kunne
gætte mig til resten.
Men var den profetiske ånd ikke derhos, så ville de
uden tvivl alle fejle i udtydningen af køerne. For ved
kvæg betegnes ofte i Den Hellige Skrift folkeslag, byer,
øvrighed, sådan som i Sl 68, 31: De stærke oksers hob
med folkenes kalve, det er, med deres folk. Her forstås
ved okser fyrsterne og øvrigheden, ved kalvene byer og
lande. Derfor havde det ikke været urimeligt, om han ved
de syv fede køer havde forstået syv rige lande eller byer,
og atter ved de syv magre køer syv magre og fattige
lande eller byer. Dette er en politisk eller verdslig udlægning. Dertil kan man også føje en teologisk og åndelig
udtydning, sådan nemlig, at ved oksen betegnes læreren
eller præsten i kirken, ved kvæget derimod folket eller
ofret. Men hvem kan her afgøre, hvad der er den rette og
egentlige mening og betydning? Og dog skal den profetiske ånd ikke være tvetydig; det sømmer sig ikke for ham
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at tale usikkert; han skal tale ligefrem, tydelig og forståelig, så man kan forstå det med klarhed.
Sådan ville ingen have kunnet udfinde eller begribe
dette af sin egen forstand eller skarpsindighed, at synet
med de syv køer havde en sådan huslig betydning. Dette
var alene Helligåndens gerning, der oplyste Josefs hjerte,
som han selv også med ydmyghed og taksigelse bekender, idet han siger: Gud giver Farao til kende, hvad han
vil gøre, ikke jeg. Ovenfor i kap. 40, 8 siger han også:
Hører ikke udtydninger Gud til? Som om han ville sige:
Denne drøm er sandelig en guddommelig spådom, hvori
Gud giver til kende, at der forestår gode og onde tider, og
derved viser, at han bærer omsorg for dig. Dette er et
guddommeligt syn, ikke et menneskeligt. Derfor er udtydningen også sikker og sanddru, den nemlig, som Gud
selv åbenbarer og viser.
Men dette skal fremdeles også henføres til den lære,
som vi omhandlede ovenfor, nemlig at når Gud er et land
gunstig, så giver han folket fromme fyrster og regerer
dem, som der står i Ordsp 8, 14: Ved mig regerer konger
og beskikker fyrster retfærdighed. Dette kan ikke ske
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uden ved den guddommelige visdom, som regerer fyrsterne til undersåtternes tarv og bedste, idet den nemlig
taler med konger og fyrster, og ikke alene taler, men også
udtyder sin tale. Sådan regering er sandelig den allerbedste; med den står det vel til. For de fyrster får rette fyrstelige tanker. Men da må man have sådanne regenter eller
rådmænd, som Josef her, hvilke gives af Gud, der selv
må indgive fyrsterne visdom og råd, enten i egen person
eller ved en syrer som Na’aman, eller en Natan, som David havde, hvilke har Guds råd og hans ord og profeti.
Dette er et lands frelse og hjælp og den rette velsignelse,
hvorunder vor herre Gud ikke alene indsætter og forordner verdslig øvrighed og regering, men også styrer den
med særlig godhed og nåde.
Sådan er dette en herlig prædiken, som Josef her holder for kongen, hvilken med flid må mærkes og beholdes: Gud taler med dig, kære konge, og forkynder dig
såre store ting, som han vil gøre i dit rige. Jeg er ikke
manden til at forklare dig dette, men Gud selv åbenbarer
dig det i drømme ved et syn. Nu må du også erkende
denne hans velgerning.
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Sådan var der profeti hos dette folk, og Josef var
Egyptens frelser. Men når der ikke længere er profeti i et
land, da omstyrtes regeringen, som Salomo siger i Ordsp
29, 18: Når der ikke er syner, bliver et folk blottet. Men
når profetien er der, det er Guds råd og hans ord, og fyrsten adlyder det, da kan du sandelig prise et sådant land
eller rige saligt og sige, at det står såre vel til dermed. Og
sådant var dengang Egyptens rige, som ikke var besudlet
eller besmittet med grove laster, synd eller skam, for hvis
skyld Gud plejer at straffe rigerne ved at give dem en tyran til hersker; men det var Gud tækkeligt og velbehageligt, siden han så nådig forskåner dette land for den dyrtid, som skulle komme.
Derfor siger Josef til kongen: Gud har dig kær, siden
han åbenbarer dig sin gerning og vilje. Og sådan hædrer
og priser han også den verdslige regering. For han vil
tjene og råde her med ydmyghed og gudsfrygt, og formaner også kongen til at komme i hu, at han er i et guddommeligt embede, og at han deri flittig må bede og påkalde
Gud om hjælp. For hvortil kunne vel alle præsternes og
de vises råd hjælpe ham, da de jo selv ikke vidste om den
dyrtid, som forestod? Nej, både kongen selv og hele riget
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havde måttet gå til grunde. Derfor, kære konge, husk på
at ydmyge dig og lær at erkende Gud, som giver dig både
ordet og dets udtydning. Tager du imod dette, så vil dit
rige være lykkeligt og priseligt både for Gud og mennesker.
Dernæst må på dette sted også det mærkes, at Josef
ikke pålagde egypterne omskærelsens lov eller andre af
fædrenes skikke. For han var lærer både for Egypten og
de omliggende lande, som Sl 105, 22 siger; men han indprentede dem ikke andet, end kundskaben om den rette,
sande Gud, himlens og jordens skaber. Han befalede dem
ikke at lade sig omskære eller holde fædrenes skikke,
men underviste dem kun i den rette lære om den Gud,
som han selv tjente. Han var biskop over hele Egypten,
underviste kongen, dertil også fyrsterne og præsterne og
hele folket. Sådan stod det på den tid såre vel til i dette
rige, ikke alene på grund af landets frugtbarhed og andre
timelige goder, men også fordi de havde det guddommelige ords lys. Uden tvivl har vel også kongen selv med alvor holdt over god tugt og orden, som man kan se af den
øverste bagers eksempel. Derfor hædrer og benåder Gud
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ham også med sit ord og sin forudforkyndelse af, hvad
han vil gøre, som teksten ovenfor siger.
Sådanne eksempler skal man sætte imod jødernes og
de sabbateres [folk, som ville indføre sabbatten på reformationstiden] vildfarelse og afsindighed, som nylig er
opstået i Østrig og har foretaget sig at tvinge folk til omskærelse, som om de ikke kunne blive salige, medmindre
de lod sig omskære. Ovenfor antog også Abimelek og
Farao, da Abraham endnu levede og prædikede, den rette
lære om Gud, men uden omskærelse. Sådan blev heller
ikke ninevitternes og babyloniernes konger omskårne,
men lod sig nøje med at have den sande Guds ord og erkendelse, uden Israels folks ydre ceremonier og uden
omskærelse.
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v26-31. De syv smukke køer er syv år, og de syv gode aks er syv
år. Drømmene betyder det samme. De syv magre og grimme
køer, der steg op efter dem, er syv år, og de syv aks, der var
tynde og afsvedet af østenvinden, er syv hungersår. Det er det,
jeg sagde til Farao: Det, Gud vil gøre, har han ladet Farao se.
Der vil komme syv år med stor overflod i hele Egypten. Efter
dem kommer syv hungersår, så al overfloden bliver glemt i
Egypten, for hungersnøden vil gøre det af med landet. Man vil
ikke længere mærke noget til overfloden i landet på grund af
den hungersnød, der følger efter, for den bliver meget knugende.

Syvtallet i begge tilfælde betyder syv år, og begge tegn
har samme betydning, ligesom når man fører to vidner i
én og samme sag. Der er ingen forskel på begge syner.
Forresten bliver det ikke sagt, at de syv fulde aks og de
syv fede, gode køer betegner frugtbarhed, hvilket er noget underligt. Men ved de magre køers tegn tilføjes, at de
betyder dyrtid, og af modsætningen kunne da let de syv
gode, frugtbare år forstås.
Men han gentager, at Gud vil give Egyptens land
både dyrtid og frugtbare år. Dette forestår, siger han; derfor viser Gud dig det ved et syn, og ved denne underfulde
gerning hædrer og pryder han dig fremfor andre konger,
assyrernes og babyloniernes. Derfor må du takke vor
herre Gud; han mener alt godt med dig.
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Seba og saba er to forskellige ord på grund af vokaltegnenes forskel, og betyder syv, fylde eller mættelse, og
en ed. Deraf fik ovenfor i kap. 21, 31 stedet Be’ersheba
sit navn, af en tredobbelt grund, først af mættelse, dernæst på grund af eden, for det tredje for de syv lams
skyld. Forresten skrives disse ord uden vokaltegn med de
samme bogstaver, hvilken lighed mellem ordene vel også
havde kunnet bedrage en profet eller udlægger, hvis ikke
Helligånden havde været derhos. Men denne udlægning
og profeti er sikker, idet Helligånden gennem Josef taler
med Farao.
v32. Og når Farao fik drømmen to gange, betyder det, at Gud
er fast besluttet på det og hurtigt vil sætte det i værk.

Han angiver nu grunden, hvorfor drømmen er dobbelt, da
den dog kun har én betydning. For hvad Gud siger, det er
vist og det skal også snarlig gå i opfyldelse. Sådan er det
ligesom to vidner i én sag; det skal være sikkert og
komme snart. Gud vil ikke lade dig forblive i tvivl eller
en usikker mening.
Det hebraiske ord nakon betyder sikker, vis, stadig.
Sådan i Sl 51, 12: Forny en stadig ånd indeni mig, og i Sl
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5, 10: I hans mund er intet bestandigt, det er, de har ingen sikker lære, men kun uvisse indbildninger, tvivl,
overtro, uvisse meninger; de er unyttige snakkehoveder
men lærer intet sikkert eller bestandigt, som samvittigheden kan forlade sig på.
Derfor er det en ret, vis ånd, som gør os visse på
Guds vilje, ikke lader os tvivle, men udretter det, hvortil
Paulus formaner i Rom 14, 5, at enhver skal være fuldt
forvisset i sit eget sind; ligeså i 1 Thess 1, 5: Vort evangelium kom til jer ikke i ord alene, men også i kraft og i
Helligånden og i fuld overbevisning. Denne forvisning er
også fornøden i enhver lære, men især i kristendommen.
For jeg skal være vis på, hvad jeg skal mene om Gud, eller meget mere, hvad han mener om mig.
Det var en gruelig vildfarelse i den papistiske lære,
hvormed de fik folk til at tvivle på syndernes forladelse
og Guds nåde. Du skal, sagde de, erkende, at du er en
synder, og en sådan synder, at du aldrig kan være vis på
din salighed. Sådan var hele verden druknet i sådan tvivl
og andre vildfarende meninger om Gud.
Derfor skal man lære, at Gud ikke er nogen uvis,
tvivlsom eller foranderlig Gud, som mener snart ét, snart
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et andet, ligesom et rør vajer hid og did; men at han kun
mener ét og er ganske pålidelig, når han siger: Jeg døber
dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn; jeg absolverer og frikender dig for dine synder osv. Her farer
Gud Fader, Søn og Helligånd ikke hid og did, drives ikke
frem og tilbage af vinden, men er som en hård klippe,
som Gud ofte kaldes i salmerne, så han er ganske sikker,
og du trygt kan forlade dig på ham og sige: Jeg er hellig
og salig, er Guds barn og arving; for jeg er jo døbt.
Man skal give munkenes tvivl en god dag, skal ikke
sige: Se, jeg har gjort, hvad jeg har kunnet, men om det
nu tækkes Gud eller ikke, det kan jeg ikke vide. Man må
ikke løbe som på det uvisse, ikke fægte som i vejret, som
Paulus siger i 1 Kor 9, 26. Vor gang skal være fast og
stabil, så vi siger med fast tillid: Jeg sover i Herrens navn
og véd, at endog min søvn er Gud velbehagelig. Men når
jeg er vågen og forretter mit sædvanlige arbejde i mit
kald, ved at skrive, læse, betragte eller bede, tvivler jeg
ikke på, at jo også dette arbejde er Gud velbehageligt;
vidste jeg, at det var ham mishageligt, ville jeg langt hellere afholde mig derfra. Men jeg er vis på, at jeg er Gud
velbehagelig tillige med al min gerning, ikke for min
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skyld, som gør dette, men for Guds skyld, der forbarmer
sig over mig, forlader mig synden, elsker, fører og leder
mig ved Helligånden.
Denne forvisning eller plerophori, som det hedder på
græsk, må man holde fast ved. For ellers er dåben, absolutionen og brugen af Herrens nadver unyttig og spildt. I
pavedømmet gik det os sådan, som Paulus siger i 2 Tim
3, 7: De lærer altid og kan aldrig komme til sandheds erkendelse. For det var en gruelig blindhed og vildfarelse,
der i alle henseender må fordømmes, om der så intet andet uret eller syndigt havde været i pavens lære, nemlig
at de lærte, vi stedse skulle gå i tvivl, vakle, være uvisse
og tvivle på vor salighed. For sådan uvished eller tvivl
berøver mig min dåb og Guds nåde. Da er jeg forgæves
en kristen, arbejder og lever forgæves.
Derfor beder profeten i Sl 51, 12: Forny en stadig
ånd i mig, det er: Giv mig en rigtig sikker tro, som ikke
halter til begge sider, sådan som Ba’al dyrkerne gjorde,
der havde mange usikkerheder i sin gudstjeneste og ingen
ret bestandighed havde deri; de arbejdede, ofrede, gjorde
sit legeme ondt, korsfæstede sit kød, og var dog uvisse
på, om Gud havde velbehag i dem.
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Derfor lær fremfor alle ting og væn jeres hjerte til, at
jeres hele liv må være sikkert og stadigt, efter det ord i
Hebr 12, 12: Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben. Og 2 Pet 1,
10: Befæst jeres kald og udvælgelse. Forbliv i jeres kald
og slut med vished sådan hos jer selv: Jeg er døbt, jeg har
modtaget Kristi legeme og blod, er absolveret. Gud vil
ikke snyde mig. Hvorfor skulle jeg da bedrage mig selv
eller tvivle, eftersom jeg véd, at Guds gerninger er gode
og visse? Hvad jeg så derefter gør, det kan jeg sige er en
god gerning og uden tvivl Gud velbehageligt, fordi troen
jo ikke tvivler. Men på den anden side: Alt, som ikke er
af tro, er synd, Rom, 14, 23. Tvivler du, så synder du uafladelig. For du tror ikke, at du tækkes Gud vel, og det var
meget bedre for dig at holde op og ganske lade alle gerninger ligge, så længe til du blev vis i din sag, end sådan
at løbe og arbejde på det uvisse. For vi må blive rette nekonim, som det hedder på hebraisk, det er sikre i vor sag,
stabile og faste.
Det mente nu Josef, da han sagde til Farao: Gud har
sendt dig to drømme, ikke for at du skulle være uvis eller
mene, at aksene betegnede noget andet end køerne; men
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derfor drømte du det den anden gang, for at du skulle
vide, at det snart skulle gå i opfyldelse, som nu er blevet
dig forudforkyndt. Derfor har han ingen grund til at vakle
eller tvivle. For just fordi kongen er Gud velbehagelig,
derfor giver han ham en sikker, pålidelig udlægning, som
er til gavn og nytte for ham og hele riget. Sådan plejer
vor herre Gud for folkets synds skyld at give ugudelige
og dårlige konger og regenter; men når undersåtterne er
troende og gudfrygtige, giver han dem fromme og dygtige fyrster. I Israels folks statssamfund opvakte han
stedse fromme profeter, som regerede folket med ordet,
uden for kongemagten; derfor blev de også dræbt af kongerne.
Denne regel må man i øvrigt nøje mærke sig, at i Den
Hellige Skrift er det ikke uden grund, når en ting udsiges
og gentages flere gange med de samme ord, men at det
sker, for at det skal være en styrkelse for vor tro. Sådan
plejer Esajas næsten altid at gentage samme ting to
gange, ikke for at få ros for veltalenhed og ordrigdom,
men for derved at styrke os i vor tro, så vi skal være visse
på det, som Gud forjætter os, og hvorom han taler med
os.
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Men uden tvivl har Josef af denne spådom taget
mange herlige prædikener. For han behandlede den flittig
og på mange måder, ved undervisning og samtale med de
fornemste herrer og præster i riget, og plantede således
ordet og den rette gudstjeneste i Egypten.
Men nu føjer han også et råd til udlæggelsen. For
Helligånden har ligesom lyst til at tale med kongen gennem ham, og giver ham mere, end kongen havde kunnet
vente eller begære. Han havde alene bedt ham tyde drømmen; denne udtydning gives ham rigtig, og desuden giver
nu Josef ham også råd om, hvordan han skal bruge de syv
frugtbare års velsignelse, nemlig til derved at forebygge
den armod og dyrtid, som skal komme i de efterfølgende
år.
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v33-36. Farao skulle derfor udse sig en forstandig og klog
mand og sætte ham over Egypten. Og Farao skulle udpege folk
i landet med den opgave at opkræve en femtedel af afgrøden i
Egypten i de syv overflodsår. De skal indsamle alt kornet i de
gode år, der kommer, og i byerne skal de under Faraos myndighed oplagre korn til føde og bevogte det. Kornet skal opbevares i landet til de syv hungersår, der skal komme over Egypten, så landet ikke går til grunde under hungersnøden.«

Chokmah er et hebraisk ord, som betyder visdom, dygtighed, eller streng agtpågivenhed, hvilket udkræves i dialektikken, for at man kan passe sig for de kneb, den list
og det ordkløveri, som anvendes og udtænkes for derved
at fordreje og undertrykke visdommen. En sådan forstandig og vis mand vil nu Josef kongen skal vælge, en som
er forsigtig og har skarp forstand, så han ikke let kan bedrages eller narres. Han vil, at først en forstandig, skarpsindig, dygtig mand skal sættes over hele landet, og at
der dernæst også skal indsættes andre tilsynsmænd. Dette
råd ville aldrig være faldet Farao eller nogen af hans rådmænd ind. Og Josef betænkte såre viselig, at det ville
være fornødent, at man over de mange tilsynsmænd over
kornet satte en øverste, en hovedopsynsmand, som de andre skulle rette sig efter.
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Det hebraiske ord pekidim har vi oversat med tilsynsmænd. Omtrent på samme måde bruges det også i Sl 109,
8: En anden skal modtage hans embede. Men det kan
også betyde bud; sådan i Sl 111, 7: Alle hans befalinger
er trofaste. Men det overlader jeg til hebræerne. For ordet pakad er et af de allerskønneste i det hebraiske sprog
og betyder at besøge, sætte eller ordne, fortælle, tælle eller nedlægge noget i sikker forvaring.
Men det er min tro, at hebræerne selv endnu ikke
ganske har opnået den fuldkomne kendskab til sit sprog.
For at sådan et ord har mere end én betydning, viser tilstrækkelig, at de endnu er noget ukyndige i den største
del af sit sprog, nemlig hvad angår talemåder og figurer.
For det hænder ofte, at når et ord konstrueres på forskellig måde, forandres også dets betydning derefter. Sådan
hos os ordet ret, som har en såre vidtløftig betydning og
ofte afviger fra, sin oprindelige betydning. Når jeg sådan
siger: Det er mig den rette, da er ordets betydning ganske
forandret, en ganske anden end før. Eller når jeg siger:
Den ager behager mig ret. Dette forstår vi let, og stødes
ikke ved, at dette ord har mere end én betydning; men i
det hebraiske sprog, dér er der også en sådan omveksling
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i ordenes betydning, men her er den os ikke så velbekendt, og vi kan ofte ikke forstå den rette betydning af
sådanne talemåder.
På dette sted betyder ordet pekidim de tilsynsmænd,
som skulle have opsyn med kornet i Egypten, kornmestre
eller kornskrivere. Ovenfor hørte vi, at der var sat sådanne øverster også over slagterne, mundskænkene og
bagerne. Men nu hører der især stor flid til for at passe på
kornet og forsørge det godt. Sådanne eksempler så nu Josef i Egypten og efterfulgte dem også. For sådan ordning
henhører til det borgerlige og politiske liv. Og det er sandelig et guddommeligt råd og en spådom af Helligånden,
at han ser, at sådan opsigt af tilsynsmænd eller øverster
er fornødent, eftersom kongerne eller fyrsterne ikke kan
herske på anden måde end ved sådanne underordnede opsynsmænd, som ser til, passer på og har opsynet.
Vi har også rentemestre eller fogeder, borgmestre og
andre embedsmænd, som efter fyrstens befaling har opsynet med skatter og afgifter eller forvalter andre embeder. Men disse embedsmænd er hinanden såre ulige.
Nogle er fromme, nogle er onde; de er vel hårde og
strenge nok til at se på alle ting, men ikke til statens eller
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fyrstens bedste, men kun for sin egen fordel og vinding,
om de så end skulle bære sig ad som ulve, ræve, gribbe
og høge.
Men Josef vil have sådanne tilsynsmænd, som skal
tage den femte del af landet, hvilket hebræerne udtrykke
med ét ord, chimmesch, som om man på latin kunne sige
quintare. Af alt det korn, siger han, som vokser i de frugtbare år, skal man gemme femteparten for den fremtidige
dyrtid. Men hvordan de bærer sig ad med at oppebære
denne femtepart, fortæller Moses ikke; det er ikke sandsynligt, at Josef skulle have rådet Farao til at fratage folket kornet med magt; jeg tænker, at tilsynsmændene
havde befaling til for kongens penge og på hans bekostning at købe femteparten af den årlige afgrøde i hele riget. I de frugtbare og rige år kunne også indbyggerne
lade sig nøje med fire femtedele, sådan at den femte part
blev indsamlet i de offentlige lader. Helligånden åbenbarede ved Josef denne måde, at de fire femtedele i disse
rige, frugtbare år ville være nok til den daglige nødtørft,
og at man skulle gemme resten til at afhjælpe indbyggernes fremtidige sult og armod med.
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Dette er en gavnlig politisk lærdom, som her gives
fyrsten, hvis pligt det er at sørge for folket og passe på, at
undersåtterne kan have det nødvendige, såsom kød, korn,
vin, især når kornet er dyrt og vanskeligt at få. Dette er
kongers og fyrsters sag; derom påmindede Josef her Farao. For de skal være landets fædre og hyrder, ikke
bjørne eller ulve. Og dette er Helligåndens ordning, der
har overgivet fyrsterne omsorgen for kornet og undersåtternes øvrige livsfornødenheder. Herved må vi komme i
hu vor nådige herres, hertug Frederik af Sachsens, eksempel, der ikke alene byggede offentlige lader, og kornhuse, men også gjorde flere gruber på marken og lod dem
fylde med korn og kældrene med vin. Da han blev dadlet
derfor af Staupitz og sine rådmænd, svarede han, at han
ikke gjorde det for gerrigheds eller vindings skyld, men
på grund af borgernes og bøndernes dovenskab, som slet
ikke tænkte på, at der kunne indtræffe dyrtid, men kun levede for dagen. Han lod kornet samle og gemme, for at
folket i dyrtiden alligevel kunne have det nødvendige til
livets ophold. Dette var sandelig en såre klog plan, dertil

528

nyttig og gavnlig for hele landet. For ved sin omsorgsfuldhed forhindrede han, at der i hans livstid og regering
kom nogen stærk dyrtid i landet.
Dette er gerninger, som fyrsterne rimeligvis skulle
lægge vind på i sit embede, og de er også såre fornødne
nu til dags. For vi tyskere er rette ølvomme, som digteren
siger: Svirebrødre, som stedse lever i sus og dus og sætter alting overstyr. Kommer der så en dyrtid, så har vi intet tilovers til at værge os mod nøden eller hjælpe andre
med. Derfor bør fyrsterne have nøje tilsyn med de fattige,
især med ungdommen, så de ikke skal dø af sult. Sådan
råder Josef kongen, ikke til at tage femteparten med
magt, men til at købe den for sine penge, samle og
gemme den for den forestående misvæksts og dyrtids
skyld, for at sådan Egypten og andre omliggende lande
kunne få underhold og næring.
Vi er ikke så kloge og forstandige; når kornet står vel
til, og der er rimelige åringer, tænker vi ikke på, at der siden kan komme en farlig dyrtid; derfor overfaldes vi ofte
pludselig og uventet deraf. For vi har ikke sådanne magasiner og kornhuse; deraf kommer det også, at kornet så
snart stiger i vejret og bliver dyrt, om så end høsten eller
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den årlige afgrøde er temmelig god. Sådan er denne fremsynethed, som Helligånden lærer os i dette eksempel, ingen gerrighed, men en visdom og gudsfrygt, som vel anstår fromme fyrster og endog er deres pligt.
Det hebraiske ord bar betyder hvede. Tilsynsmændene befalede, at femteparten af kornet skulle gives i Faraos magt, det er, det skulle samles i hans lader. Fire femtedele lod de folket beholde til føde og udsæd. Uden tvivl
har vel også nogle bønder og borgere i sin husholdning
brugt den samme forsigtighed. For høsten og afgrøden i
de syv gode, frugtbare år var uendelig stor, men alt blev
fortæret i de følgende syv år, og i alle byer var der sådanne tilsynsmænd, som sådan samlede femteparten af
de nærmest omkring liggende agre. For riget var såre vel
ordnet og beskikket. Men den øverste opsynsmand var
Josef; han visiterede og undersøgte kornhusene over hele
Egypten og krævede tilsynsmændene til regnskab.
Sidenhen i kap. 47, 24 nævnes atter femteparten. Vi
vil på dette sted holde fast ved den mening, at det ikke
var nogen regelmæssig afgift, men kun en forordning, der
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efter Josefs råd gjaldt for disse syv år. Men sidenhen bliver det en almindelig orden, og i disse syv frugtbare år
faldt denne byrde såre let.
Nu til dags er skatterne alt for høje her i Tyskland;
det overdrives ganske dermed. Hidindtil har det været
mådeholdent og tåleligt, idet man af 20 daler har måttet
betale én i skat efter den kejserlige ret, hvori der kræves
fem daler af hundrede; det er ikke femteparten, men tyvendeparten. Jøderne havde tiende, måtte give to af tyve,
både af kornet og af alt andet, som de ejede og havde. Sådan har vi tyskere hidtil været bedre stillede end de. Sidenhen blev Egypten hårdere betynget end jøderne; skønt
det endnu gik an, såfremt Egypten ikke blev betynget
med nogen anden afgift end femteparten. Vi nu til dags,
da ågeren, skatteligningen og begærligheden er stegen så
højt, må give ikke alene femtedelen, men fjerdedelen, ja
næsten halvdelen. Ågerkarlene i Leipzig og adelen udsuger os ganske og aldeles; de tager 20 daler af hundrede,
hvilket er femteparten. Øvrigheden tager vistnok endnu
ikke så meget, men de private krabater, de tager ved sin
åger næsten femteparten. Dertil kommer da sidenhen
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også andre skatter og ordentlige afgifter. Vi som nu forhen kun har givet tyvendeparten, vi må nu på en måde
give tredjeparten eller halvdelen, og udsuges sådan ganske. Adelen, købmændene og andre voldsmænd lader os
næppe beholde en skilling.
Jødernes afgifter beløb sig også til mere end tienden;
for præsterne gav de tiende, men kongerne ottende- eller
niendeparten; dernæst måtte de også betale kopskat af
hver enkelt person. Endelig blev de ganske udsugede ved
gerrighed og andet røveri og blev flået, ligesom nu til
dags hos os tyskere samme røveri og flåning er kommet
meget i svang, og både undersåtternes gods og staternes
ejendom er blevet ynkelig beklippet og formindsket.
Men endnu var det ikke blevet en regelmæssig skat i
Egypten at give femteparten; men kornet indsamledes sådan på kongens bekostning. Men dette var nu også et
klogt og nødvendigt råd, at han ville, der skulle indsættes
sådanne opsynsmænd. For betragt engang vore byøvrigheder; der mangler det på sådanne tilsynsmænd med
slagterne, bagerne og beværtningerne; der er ingen, som
forordner, hvor dyrt man skal sælge enhver vare. Derfor
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farer bønder, adel og ågerkarle frem, udplyndrer og udsuger os ganske efter behag.
Dernæst vil Josef, at denne samling af korn i de syv
hungersår skal være for hele landet le pikkadon, som det
hedder på hebraisk, det er til et forråd eller en skat. Dog
kan det ikke her egentlig oversættes med forråd, sådan
som det bruges i 3 Mos 6, 2 og på flere andre steder. Jeg
ville gerne forklare det ved repositum eller sepositum,
noget som er lagt til side, sådan nemlig, at dette korn
ikke skulle bruges, hverken af det offentlige eller af privatfolk, men skulle lægges til side og gemmes for den
fremtidige nød, og det sådan, at dette ord tillige minder
om den øverste forvaltnings embede.
Hieronymus har mere omskrevet hele dette kapitel
med vidtløftige ord, end han har forklaret det. Vi har
oversat det med: Den spise skal være beskikket for landet, det er, den skal være gemt og bestemt for den fremtidige dyrtid. Resten vil jeg overlade til hebræerne og juristerne, nemlig angående afgiften af femteparten. Men de
vil i sine bøger intet finde om den åger og det udsugeri,
som ågerkarlene og bedragerne nu til dags driver. De
gamle love siger: Af tyve daler skal man give én; men nu

533

kræver man to eller tre, og daglig optænkes der nye kneb
og nye flåninger.
v37. Dette forslag syntes Farao og alle hans folk godt om, og
Farao spurgte sine folk: »Findes der nogen, der har Guds ånd
som han?«

Det er også en Guds gave, at denne profets, Josefs, tale
behagede kongen og alle fyrster, rådmænd, embedsmænd
og undersåtter; for disse er det, han kalder kongens tjenere. Sådan er det ikke alene en særlig Guds gave, at
kunne lære andre, men også at man hører og følger læreren; for her udestænges Djævelen, der er flink til at
spotte, forhindre tilhørerne og føre deres hjerter bort fra
det ord, som de har hørt, især da, når Guds ord og profeten, ikke alene den åndelige, men også i kirke og stat,
først lader sig høre. Derfor er det en såre høj gave, at
kongen og hans rådmænd så snart modtager dette guddommelige ord og finder behag deri, som Salomo siger i
Ordsp 20, 12: Et hørende øre og et seende øje, dem har
også Herren gjort.
Ja et hørende øre og et seende øje er Guds gerninger;
for Djævelen plejer gerne at forhindre begge dele; han
har fornøjelse af øjne, som ikke ser, og ører, som ikke
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hører, men er døve. Paven har også ører, som han i sine
buller plejer at brøle: ”Det er kommet os for øre”; men
det er øjne og ører, som afgudsbilledernes af sølv og
guld; de har ører, men kan ikke høre, osv. Sl 115, 5.
Men når Gud er nådig og besøger os i nåde, så giver
han et seende øje og et hørende øre. Sådan er i Egyptens
rige Josef et seende øje, og Farao med sine fyrster og tjenere et hørende øre. For ellers, når øret gerne vil høre,
men det intet øje har, som lyser for det og retter det, er
det en stor jammer. Sådan var vi i pavedømmet såre
længselsfulde efter at høre en udlægning, endog kun af
én salme. Et sådant øje ville jeg have fulgt indtil verdens
ende. Men paven var blind; ham fulgte vi, og sådan faldt
vi begge i graven. Og på den anden side, når øjet ser,
men øret ikke mærker derpå, da er dette at udøse ånden
forgæves, hvilket man ikke skal gøre. Sir. 32, 5: Hvor
der høres på noget andet, dér skal du ikke udøse din tale,
og anbring ikke din visdom i utide.
Sådan er dette en stor, herlig velgerning, hvormed
Gud hædrer Josef, idet han til det seende øje også giver et
hørende øre, nemlig denne store konge. Denne gave har
også digteren Hesiod prist, idet han siger, at der er tre
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slags folk: De første er de bedste, de nemlig, som af sig
selv er vise og forstandige; de næstbedste er de, som
gerne følger og adlyder den, der formaner dem; de tredje
er de værste, de nemlig, som hverken af sig selv véd eller
forstår, hvad de skal gøre, og som heller ikke hører på
andre og adlyder de skønsomme og forstandige.
På denne måde bliver nu Josef en såre navnkundig og
lykkelig lærer for Egyptens rige, ja, som det synes, for alverden, og der skænkes ham tilhørere, hvis ører står åbne
for at høre. For alle fyrster og embedsmænd i landet antog og accepterede hans råd. Det er ret at give lykke til
ordet og prædikeembedet. Og først ophøjes Josef efter
ånden, idet han får så mange høje disciple, som hørte
hans lære, nemlig kongen selv, hans fyrster og rådmænd.
Her faldt der vel mange skønne prædikener.
Den første ære er åndelig og angår kirken, idet han
nemlig bliver profet, lærer og sjælesørger. Ingen af de
andre patriarker har været prydet med så stor ære og herlighed. Vistnok underviste Abraham, Isak og Jakob sin
kirke og menighed, og omvendte også nogle af hedningerne, såsom kana’anæer, syrere, filistre osv.; men deres
skole kan ikke sammenlignes med den tilhørerkreds, som
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Josef havde fra hele Egypten og andre omliggende lande,
som skrevet står i Sl 105, 22: Han bandt fyrster til sin
vilje og lærte ældste visdom; ja, han underviste hele
Egyptens rige med dets konge selv og hans pekidim, det
er tilsynsmænd, og de nærmest omkringboende folk.
Det kan man i sandhed kalde at ophøje en ret efter
trængslen. Kunne vi kun holde ud i anfægtelserne, sådan
som Josef med et højt sind forblev standhaftig, selv i den
højeste nød og besvær! Derfor følger der nu også en uudsigelig stor frugt, både for kirken, det borgerlige og det
huslige liv. Her kan du nu se, at alle ting ser ganske anderledes ud, fordi Josef holdt stille for vor herre Gud og
lod sig tilberede af hans guddommelige hånd. Nu omvendes Farao til Gud, og allerførst erkender han Helligånden,
ved hvem Gud regerer sin kirke, idet han siger: Mon vi
kan finde nogen som denne, en mand, i hvem Guds Ånd
er? Dog synes han også allerede i forvejen at have været
from og gudfrygtig, men uden tvivl har hans fromhed
været blandet med afguderi; nu derimod, da han hører
Guds ord prædike, antager han nu den rette erkendelse af
den sande Gud og lader sine afguder og sit afguderi fare.

537

Dette skønne lys har uden tvivl også de andre fyrster
og fornemme folk i landet erkendt tilligemed kongen. For
det er en stor nåde og velgerning, når gudstjenesten og
hvad mere der henhører til religionen atter forbedres og
genoprettes i landet, sådan som troen og den himmelske
læres lys her gives disse. For hvordan erkendte Farao
Guds Ånd? Vistnok kan han også forhen nogenlunde
have erkendt ham, sådan som forfædrene havde lært og
det var blevet udbredt af Abraham; men erkendelsen har
vel ikke været så klar hos ham, at han skulle have erkendt
Helligånden i de hellige og troende.
Sådan blev denne erkendelse efterhånden åbenbaret
for ham og stedse forøget ved den samtale, som han
havde med Josef. Sådan dømmer han straks og siger:
Dette siger Gud; i denne mand taler Guds Ånd. Dette er
det største og fornemste i denne historie, ligesom man jo
først skal søge Guds rige og hans retfærdighed, Matt 6,
33. Men hvad angår det borgerlige og huslige liv, vil vi
siden handle derom. Her åbnes døren for Farao til Guds
rige og hans og Helligåndens erkendelse uden omskærelse og uden alle andre fædrenes ceremonier. For Josef
tvang ham ikke dertil, krævede det heller ikke af ham, da
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Helligånden indgav ham, at sådanne ceremonier alene
var bestemte til at pålægges ham og hans efterkommere,
mens kongen af Egypten eller andre folkeslag ingenlunde
skulle besværes dermed. Omskærelsen var nødvendig for
Abrahams afkom for den kommende Messias’ skyld, der
skulle fødes af denne stamme. Men denne Farao bliver en
kristen og undervises i ordet om troen og den rette gudsfrygt, ligesom også andre hedninger er blevet salige
uden omskærelse, og Helligånden taler ud af ham.
v39. Så sagde Farao til Josef: »Siden Gud har ladet dig vide
alt dette, kan der ikke være nogen så forstandig og klog som
du.

Se dog, hvor flittig dette øre hører efter og adlyder; med
hvor stor flid det erkender det seende øje og Guds gaver
til det! Han bekender Gud, som åbenbarer det skjulte og
som har gjort dette øje seende og så vist, at det kan give
sådanne råd. Skønt jeg, siger han, er konge over hele
Egyptens land, vil jeg dog gerne høre på dig og adlyde
dig. Det går godt. Men havde ikke en sådan stor konge
med føje kunnet sige: Regeringen tilhører mig, derfor tilkommer det også mig at give råd; al magt, klogskab og
forstand er hos mig; dig tilkommer det at adlyde os og
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rette dig efter vor ordre og befaling? Sådan går det nu til
dags til hos adelen, grever og baroner; de hører sandelig
ikke så let på en anden, især når han er fremmed og af lav
byrd og ringe anseelse. Ja, vore købmænd, borgere og
bønder forlader sig også derpå; er de noget mægtige, har
guld og gods, så vil de ikke tåle, at man taler til dem, revser eller formaner dem. Jeg, siger de, er søn af dommeren
i byen eller af denne eller hin borger; skal denne præst
have noget at sige over mig? Jeg kan læse ligeså godt
som han.
For sådan foragtes præsteembedet på mange steder
og trædes under fode, både af høje og lave stænder, eftersom de gale, afsindige mennesker indbilder sig og mener,
at denne store, himmelske gave er mennesker medfødt og
gennem den kødelige fødsel nedarves fra den ene til den
anden, uagtet dog ikke engang de verdslige gaver sådan
går i arv. For det går ingenlunde an at slutte sådan: Dennes fader var en ædel, berømt og højmodig mand, derfor
må han være ham lig i dyd og højsind. Nej, naturen giver
ham ikke sådanne gaver, skønt fyrste- og greveværdigheden går i arv. Men gaverne, især de åndelige gaver, kom-
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mer ikke dem til gode, som arver det ydre gods, fordi arvesynden ligger i vejen og forhindrer det. Sådan er det
også med de store heltes øvrige store dyder. Pyrrhus ligner ikke sin fader Achilles, heller ikke Astyanax Hektor.
Nej, det plejer vel at gå på modsat vis, som ordsproget,
siger: Store mænds børn vanarter.
Derfor er det en tom ros at prale af sin høje byrd eller
sine forældres adel, sådan som jøderne roste sig af sin fader Abraham i Joh 8, 39. Men Kristus svarede dem sådan
derpå: Var I Abrahams børn, så gjorde I Abrahams gerninger. Hvor man nu ikke ligner sine forfædre i dyder og
hæderlige bedrifter, beundrer og praler efterkommerne
forgæves af deres forfædres store bedrifter, skjold og våben.
I øvrigt er sådanne mennesker sædvanligvis så hovmodige af naturen, at de plejer at hovmode sig af sin naturlige fødsel, hvis denne har det mindste skin eller herlighed; som man også kan se på Josefs egne efterkommere. For jeg tror, at der i Israels folk ikke var større
hovmodighed og stolthed hos nogen end hos Josefs børn
og børnebørn. For sådan pralede de, især efraimitterne:
Vor fader var den viseste, lærdeste, fornemste fyrste i
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Egypten, derfor har vi ret til at prale og rose os. Dette kan
man se i kongernes og dommernes historie. Hvor stolt
knurrede de ikke imod Gideon og Jefta? Og endnu, mens
deres fader levede, rustede de sig imod sine naboer filistrene, som i slaget også dræbte alle efraimitter, da de
ikke ville høre det seende øje, nemlig sin fader Efraim.
Beria alene blev tilbage; han fik sit navn af sorgen, 1
Krøn 8, 13. Stolte æsler bliver de tit, sådanne heltesønner, som praler af sine fædres dyder, men ikke tænker på
at efterligne dem, og dog indbilder sig, at de er store
helte, fordi de nedstammer fra sådanne store helte.
Men Gud uddeler gaverne efter sit velbehag; de forplantes eller nedarves ikke gennem den naturlige fødsel.
For på denne måde havde Farao vel også kunnet sige til
mundskænken, da han roste den hebraiske ynglings visdom: Hvorfor roser du så højt denne usle, ringe træls
kunst, som om jeg ikke selv var vis nok, eller mine fyrster og rådmænd ikke var ligeså dygtige? Da havde der
intet hørende øre været; alle ville have udleet og spottet
Josefs visdom, sådan som vore folk plejer at bære sig ad.
Ja, Djævelen ville vel endog let kunne have fundet nogle
misundere og spottere, der havde kunnet gøre nar af det,
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som Josef sagde og tilrådede. Men Farao foragtede ikke
denne stakkels træl, som var elendig og fangen, men viger med al ydmyghed for ham, kvæg- eller fårehyrdens
søn; for det var dengang Josefs fader. En hyrdedreng hører han på, hvilke dengang var såre foragtede af egypterne, som vi sidenhen skal hører. Dette vidste Farao og
hans fyrster; og dog beundrede de så højt dette foragtede
menneskes tale og Guds ord, som var i ham. Dette er sandelig en herlig gave af et seende øje og et hørende øre.
Vor herre Gud bærer sig her ad, som om han ikke vidste
af nogen adelsmand eller fyrste at sige; han tager en
kvæghyrde og regerer ved ham konger og fyrster og den
bedste del af hele verden.
Her synes Gud ikke at handle rigtig, at han ikke også
giver adelen og andre høje stænder visdom. Sådan tillægge fyrsterne nu til dags på grund af sin magt og sit
herredømme sig også sådan klogskab og forstand, at de
såre vel kan dømme om alle slags sager. Men for at vi
skal vide, at vi er født i arvesynd, ledes vi sådan af Gud,
at gaven ikke altid følger naturen, og at børnene ikke altid ligner sine forældre i visdom og dyder.
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Dette erkendte Farao godt hos Josef; derfor er det
ikke et ringere under, at Farao hørte på Josef og adlød
ham, end at Josef underviste ham. For Gud leder hans
hjerte så, at kongen ikke forarges ved, tilligemed sine
fyrster, at blive discipel af denne stakkels hyrde, der var
dømt til evigt fængsel. Dette ville nu til dags ingen landsbydommers søn gøre. Nu til dags ville du ikke let finde
sådan ydmyghed og beskedenhed endog i embedsmænds
og fogeders ringe stillinger, endsige da hos fyrster, grever
og adelen. Men Herren vor Gud, siger Sl 113, 5 ff., har
sat sig højt, han som fornedrede sig til at se i himlen og
på jorden, som oprejser en ringe af støv at sætte ham hos
fyrster.
Sådan var også David en stakkels tjener hos sin fader,
en kvæghyrde; men han blev ophøjet til den højeste magt
og herlighed. Men hans efterkommere forsyndede sig
også med stolthed og hovmodighed, og blev derfor ofte
skrækkelig straffede.
Sådan var også romerne ganske dårlige og gale i sin
store selvros og hovmodighed. På samme måde bærer
også muslimerne sig ad nu til dags. Men især hovmoder
jøderne sig og praler af, at de er Abrahams afkom, hvor
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skarpt end Kristus sagde dem imod, idet han siger i Joh
8, 39: Hvis I var Abrahams børn, gjorde I Abrahams gerninger. Sådan har vel også Josefs efterkommere sagt: Jeg
er Josefs søn, velsignet af min bedstefar Jakob; derfor må
jeg indtage hedningernes land. Dertil havde de også de
rette skalke til at oplære og anspore sig, nemlig de falske
profeter. Men, som ovenfor sagt, ofte blev de såre hårdt
straffede derfor, og måtte betale det dyrt nok; ja, de blev
slået rent ihjel derfor.
For det er den rette løn, som tilkommer de hovmodige, og sådan vil det også engang gå vor adel, eftersom
de med den største stolthed foragter og ligesom træder
alle andre under fode, som er af ringere slægt og stand
end de selv, hvilket er et sikkert tegn på deres undergang.
Gud vil i længden ikke tåle denne hovmodighed; derfor
skal de gå til grunde.
Vistnok må der være forskel mellem personer og
stænder her i livet, sådan som en jøde med rette skelnes
fra en hedning og hvad flere sådanne stænder der er. Men
den, der hovmoder sig af nogen højhed eller noget fortrin, om han så end er pave eller den allermægtigste
konge, han er for Gud allerede død. For der står skrevet i
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Joh 1, 13: De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje
osv. Vistnok er vor oprindelse af blodet, og de forskellige
stænder, konger, fyrster, lærde osv. er også nødvendige,
hvilke alle sammen ikke kommer noget andet steds fra
end fra blodet. Men hvor herlig og højfornem denne herkomst end kan være, må man dog ikke hovmode sig
deraf; for det alene er vor eneste ros og salighed, at være
født af Gud og ikke af blodet.
Derfor fortjener denne konge højt at roses, at han var
så lidt hovmodig, men ydmygede sig sådan og ikke foragtede den stakkels hyrde. For vor herre Gud vil frygtes;
han uddeler sine gaver uden al personsanseelse, skønt
verden dog ikke kan bestå uden forskel mellem personer.
For der må være pekidim, som det hedder på hebraisk,
det er, fyrster, embedsmænd og andre opsynsmænd. Men
gaverne retter sig ikke efter denne forskel. Gud anser
ikke personen, men fornedrer sig til at se i himlen og på
jorden, det er både i kirken og i det borgerlige liv. Han
kan ikke tåle nogen stolthed eller hovmodighed i sit rige;
når jeg begynder at blive stolt, kommer Gud og opvækker straks en anden, som er ringere end jeg, og forkaster
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mig ganske. Han har let for at støde en doktor ned i Helvede. Sådan må vi her på jorden have pekidim, det er
øverster og herskere; men Gud står de hovmodige imod
og giver de ydmyge nåde.
På denne måde blev nu kongen omvendt til troen og
gudsfrygten og lovede og priste ved Guds særlige nåde
Josef fremfor alle sine andre vise og rådmænd. Og nu beskrives først med korte ord hans teologi og bispedømme i
ånden, hvorved Josef underviste kongen, dertil hans fyrster og hele Egyptens land. Dette sit embede forrettede
han ikke ved én prædiken alene, men lærte oftere og indsatte dertil præster, som også lærte det samme.
Nu følger herefter den legemlige ophøjelse. For da
Farao var begavet med et guddommeligt lys, satte han
ham til øverste opsynsmand i sit rige, også i timelige
ting. For sådan siger han til ham: Du beder mig se mig
om efter en forstandig og vis mand; men i sandhed, du er
den rette nakon. Jeg må pryde dig anderledes; du er sandelig en ret profet, og Helligånden taler gennem din
mund; derfor er det rimeligt, at jeg adlyder dig og foretrækker dig fremfor alle mine fyrster og hofbetjente og
sætter dig over hele Egyptens rige.
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Sådan indsættes nu Josef virkelig atter i sin forrige
stand, idet han nu får kongemagtens og præstedømmets,
eller førstefødslens, herlighed, som hans brødre kort i
forvejen havde berøvet ham i hans faders hus. For Gud
brugte såre viselig hans brødres misundelse og had til at
ophøje ham til præstedømmet og regimentet og sådan underkaste ham hele Egyptens land, at han ikke behøvede at
bruge nogen ydre magt dertil. Derfor beskrives nu også,
hvordan det overdroges ham at forvalte den borgerlige
regering.
v40. Du skal styre mit hus, og hele mit folk skal adlyde dig. Kun
tronen vil jeg have frem for dig.«

Dette er nu en såre stor herlighed, som indbefatter i sig
herredømmet eller regeringen over hele Egyptens land.
Farao sætter her Josef over alle andre fyrster eller embedsmænd i hele riget, kun ham selv, kongen, undtagen.
De sprogkyndige tvister med hinanden om det hebraiske ord jischschak. Jeg kender ikke dets oprindelse; heller ikke har hebræerne, som plejer at forklare de ord, der
har mere end én betydning, kunnet udforske den, er heller ikke så flinke eller dygtige, at de ved andre ord eller

548

på andre steder skulle kunne få fat på og angive talemådernes rette og sikre betydning; men til at formørke og
forvirre ordene og deres rette betydning er de meget
flinke. Men en ret lærer må ikke bruge flertydige ord, ellers lærer han intet ret; han må fjerne fra sig al sådan
uvished i ordene; en lærer eller taler må afholde sig derfra; han må blot bruge sådanne ord, som er sikre og tydelige. Han må beflitte sig på at tale ligefrem og forstandig.
Derfor er de hebraiske udlæggere meget dårlige lærere,
fordi al deres studering og flid blot går ud på de ord, som
har mere end én betydning og de blot giver sig af med
hårkløveri, bliver unyttige snakkehoveder, ikke rette dialektikere eller lærere, men sofister, bedragere og vildledere.
Dog vil vi bruge deres ondskab i det øjemed at få ud
sprogets nytte og dette ords rette, egentlige betydning.
Men er der en særlig talefigur ved et sådant ord, som har
flere betydninger, da er dette intet bedrag, men meget
mere en prydelse, sådan at ordets rette, egentlige betydning alligevel bliver bestående.
Sådan er det hebraiske ord naschak, der betyder at
kysse, et afledet verbum, og man siger, det skal have sin
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oprindelse af rodordet neschek, der betyder alle slags våben eller krigsrustning. Deraf, siger de, skal naschak betyde så meget som at ruste sig eller tage våben i hånd, så
Faraos mening her er denne: Alt folket skal efter din befaling ruste og væbne sig.
Andre siger, at ordet kommer af schakak, men hvad
dette ords rette betydning er, derom er de uvisse. Dog tyder man det så, at det skal betyde at gå frem med fart, at
bevæge sig med larm og brusen, så det betyder en stærk
støj af fødderne eller af våben og harnisk, ligeledes larmen af flere mennesker, som af et brusende vand, der
strømmer raskt og med stærk lyd. I denne betydning bruges det i Joel 2, 5 og Es 13, 4, og deraf ville jeg også
gerne aflede det, hvis det gik an. For vokaltegnene og de
mange forskellige betydninger, som jøderne anfører ved
ordene, bryder jeg mig ikke om. Sådan skulle da ordet
indbefatte betydningen af anførsel, både hjemme i fred
og når man fører krig og af det, som man skal beflitte sig
på både i krig og i fred, som om Farao ville sige til Josef:
Du skal være overherre både i krig og fred; du skal styre
både stat og kirke. Du skal beskikke præster og lærere,
dertil også indsætte befalingsmænd i byerne, sådan som
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dette riges love og forfatning tilsiger; bliver det nødvendigt, skal du også føre krig. På denne måde ophøjer kongen Guds underværker og hædrer Josef højt, som han
også sidenhen siger: uden dig skal ingen mand opløfte sin
hånd, det er, alt folket skal passe på at rejse sig og være
oppe eller gøre efter som du siger. Du skal kommandere
dem.
Deraf følger, at Josef også var krigsøverste. For skal
man styre land eller rige, tiltrænger man ikke alene forsyning med proviant, men man tiltrænger også krigsrustninger, om der nogensinde skulle blive fare og fjenderne
ville falde ind og hærge landet. Salomo siger også i
Ordsp 20, 31: Hesten er beredt til krigens dag. I fredstider må man berede de ting, som vil være fornødne, hvis
man skal tilbageslå og modstå fjenden. Sådan synes nu
begge slags omsorg at være betroet Josef, så han både
skulle være fædrelandets fader, ernære folket og regere
det; dernæst skulle han også være deres Alexander eller
Achilles, hvis der kom krig.
Sådan var Farao en såre vis konge, al den stund, han
så, at Helligånden var i Josef, og at hans planer og alle
hans gerninger ville få et godt udfald. Han tænker som

551

så: Denne mand vil gøre det. Og hvem ville vel stride
mod en sådan mand, hvis leder og rådgiver Helligånden
er? Jeg ville sandelig hellere lade mig bruge som stridsmand under Josef, hvis han var feltherre, end under den
store Alexander. For skønt man nok kan finde sådanne,
som af naturen er mandige og stridbare, er der dog ikke
mange af dem; men der er allevegne over al måde mange
thrasoner, det er sådanne, som kan skryde og prale, men
så snart de ser fjenden, tager de flugten; en ret Jakob von
Tybo. Men når vor herre Gud giver en sådan anfører eller
stridsmand, som Josef eller Moses var, da kan denne med
lidt krigsfolk, om det end er så forknyt som hjorte, overvinde og fælde en stor hob løver. For der står skrevet i
Ordsp 28, 1: Den retfærdige skal være tryg som en ung
løve.
Sådan var Josef uden tvivl meget modig; dertil kom
også hans store erfaring og øvelse i mangt og meget, idet
han med så uforsagt hjerte havde båret sin elendighed og
sit fængsel. Han farer lige ind i gabet på døden og Djævelen og frygter dog ikke, fortvivler heller ikke; for Helligånden er med ham og giver ham troen. Under denne
anfører havde han kunnet fælde tre stærke hære.

552

Sådan får Moses befaling til at føre Israels folk ud af
Egypten, endog imod kongens vilje, hvilket hverken Scipio eller Hannibal eller Alexander den Store havde turdet
gøre. For det kunne ikke ske uden stor alarm og skræk i
riget, der også ved denne forandring blev såre hårdt straffet. Til en sådan herlig dåd kræves sandelig et uforsagt
hjerte og en stærk, standhaftig tro af Helligånden, hvilket
alt sammen Moses måtte have.
Kunne en kejser eller overgeneral have sådanne
krigsfolk, der var så standhaftige i troen og håbet på den
guddommelige hjælp, han kunne sandelig med en ringe
skare bekrige og overvinde al verden. For sådanne krigsfolk har ikke alene den egenskab, at de kan foragte døden
og anden fare, men de har også et sådant hjerte, som er
sikkert på sejren og på den guddommelige magts ledelse.
Et sådant hjerte lærer deres hænder at stride og deres næver at føre krig. Disse egenskaber havde ikke Alexander,
som, skønt han havde et højt mod, dog gjorde alt på
slump, uden tro og ret påkaldelse. Abraham eller Josef og
andre fromme, gudfrygtige feltherrer, de angriber fjenden
og rykker ham ind på livet i en stærk tro og et utvivlsomt
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håb. Derfor bryder de også igennem, sejrer og beholder
pladsen.
Og, kære, betragt dog det jødiske folks ringe hob med
byen Jerusalem, som hedningerne boede rundt omkring,
hvor lidt land de havde, og af hvor mange og mægtige
fjender de var omringede, der hverken manglede magt eller dygtighed eller det bitterste had og lyst til ganske at
udrydde dette folk. Uagtet Kana’ans land ikke var mere
end tyve mile bredt og tredive mile langt [mil = 7,5km],
holdt og værgede det sig dog mod så mange herlige og
mægtige riger. En håndfuld tiggere sidder der og trodser
så mange konger og kæmper med dem; for Guds Ånd bevarede dem.
Deraf kom så mange herlige sejre af dommerne, og
andre helte, som vandt sejr, blev uskadte og kom vel derfra, som man kan se ved Gideon, Jefta, David osv., som
aldrig fik noget sår af fjenden; andre derimod, som blev
dræbt, omkom på grund af sin vantro og sit forsagte
hjerte.
En sådan helt var uden tvivl også Josef, skønt jeg
ikke kan sige forvist, at han førte krige. Men såfremt det
blev nødvendigt at kæmpe mod morianere eller arabere,
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ligesom det vel også er troligt, at der har været nogle
fjender eller genstridige i riget, som man måtte holde styr
på, da tror jeg sandelig, at han ikke var ringere end Josva
eller David. Under sådanne feltherrer ville jeg gerne stå i
slagordenen, om så end muslimerne ville bekrige os med
alle sine hærskarer. For han havde et højt mod til at foragte døden og al anden fare på grund af sin stærke,
uovervindelige tro og sit sikre håb om sejr.
Sådan var dette et såre vist råd og en god regerings
handling af Farao, at han satte denne mand til hersker
over sit rige, som han så havde Guds Ånd. Og ligesom
han satte ham til øverste opsynsmand over kornet og magasinerne, sådan rustede han også ved ham hele Egypten
til krig, efter at han havde udnævnt præster og vist, hvordan man rettelig skulle tjene Gud.
Sådan angår denne talemåde: Folket skal rejse sig og
vågne, alle folkets gerninger i almindelighed, enten det
nu var, at de skulle høre prædiken, holde forsamlinger eller drage i krig. For ingen af disse ting kan ske, uden at
man bevæger sig og der bliver en støj. Og folket og kongen selv havde sit velbehag i denne øverste anfører eller
hersker; de drog gerne i felten, var vel fornøjede, trygge
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og kække, når de skulle kæmpe mod fjenden. For de så
hos ham en særlig fromhed, at han rettelig behandlede
alle sager og havde held og lykke i alt, hvad han gjorde.
Sådanne gaver er meget sjældne, og de er få, hvem de
er givet af Gud, hvem Moses i 2 Mos 15, 3 giver dette
navn og denne titel: Herren er en krigsmand; herre er
hans navn. Når han rykker i marken, da vogte sig hest og
mand! Og atter står der skrevet om ham i Sl 76, 13: Han
borttager fyrsternes mod, han er forfærdelig for kongerne på jorden; da er der ingen lykke i krigen. For da
har han sønderbrudt buens gloende pile, skjold og sværd
og krig, så de, som var stolte i hjertet, blev berøvede, de
slumrede deres søvn, v. 4. 6. De lader harnisk og spyd
falde.
De, som er erfarne i krig, siger også selv, at man før
slaget og før man træffer sammen med fjenden, af visse
særlige tegn og mærker kan spore, hvilken hær der vil
sejre og beholde valpladsen. For på den hær, som skal
tabe, mærker man, siger de, at den er stille og forknyt,
både mænd og heste, og at der ikke høres noget muntert
råb, hverken af mennesker eller heste. I den anden hær
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derimod er de muntre og frejdige til slaget, og deres hjerter forudsiger dem på en måde, at de skal sejre. For Herren er den rette krigsmand, der lærer hænderne at stride,
men som også kan fratage og berøve fyrsterne deres mod.
Sådan hørte vi ovenfor i 1 Mos 14, 14 ff., at Abraham
med en ringe flok, nemlig trehundrede og atten svende,
der var født i hans hus og uvant til krig, som han nu for
første gang rustede dertil, turde sætte efter fire mægtige
konger og angribe dem; og skønt han slog dem på flugten
og fældede dem, førte han dog alle sine svende og dertil
sin brodersøn Lot uskadt derfra tilligemed alt hans gods
og et stort bytte. Kan vi nu tro, at dette skete uden en
stor, heltemodig sjælsstyrke? Sandelig, han angreb dem
nok ikke med et tvivlende hjerte, som bankede frygtsomt
og sagde: Hvem véd, hvad Herren vil gøre; måske vi kan
sejre og beholde marken. Nej, han drog meget mere afsted som en mand fuld af ånden med et stærkt mod og ligesom i en trosstorm og meddelte ved Helligånden sin
skare denne vished, at han skulle sejre og frelse sin broder. Ville Gud give også os sådanne krigsfolk, så ville vi
slet ikke frygte eller forfærdes endog for muslimernes
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store magt og vælde. Men pralende krigsfolk udrette intet, som vi nu til vor egen store skade har erfaret.
Dette er nu Josefs herlighed, han som i tretten år var
ydmyget indtil døden, og som i to år eller endnu længere
i fængsel og Helvede hver time ventede på, at han skulle
henrettes og dræbes. men med højt, uforsagt mod overvandt han så megen trængsel. For at spotte død og Helvede og overvinde dem, tilhører ikke et svagt, forsagt
hjerte; dertil kræves et uovervindeligt, uforfærdet løvehjerte. Derfor siger kongen til Josef: Alt mit folk skal
være dine ord lydige, enten man så skal drage i felten eller komme sammen i fredstid, i kirken til gudstjenesten
eller på rådhuset i borgerlige anliggender. Med ét ord: Du
skal have ret og myndighed til at sammenkalde til enhver
tid alle landets indbyggere, af hvad stand de så end er.
Sådan forstår jeg det hebraiske ord uden andre mangfoldige betydninger, som jeg lader fare, og denne udlægning er også sikrere og bedre end jødernes, der ikke kan
komme frem med en sådan egentlig og sikker mening.
For jeg plejer især at tage hensyn til, om også udlæggelsen af et sted stemmer med vor tro og kommer overens
med den. Da føres de mange forskellige betydninger af
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ordene tilbage til én betydning, og da får man ud den
rette, enfoldige, naturlige betydning af ordene og talemåderne, som jøderne aldrig kan nå eller få fat på.
Men han tilføjer: Alt mit folk skal være dine ord lydige; alene på tronen vil jeg være større end du. Derfor
tror jeg, at jeg ikke har taget fejl i at udlægge de forrige
ord om begge slags overherredømme, både i fred og krig,
eftersom jo begge dele henhører til den kongelige magt,
som kongen her giver Josef. Sådan er han den øverste
hersker i Egypten, både i krig og fred. Og det er vel troligt, at han undertiden har ført krige og vundet herlige
sejre.
Sådan fortælles der også om Moses, at han skal have
ført krig imod morianernes konge. Skønt nu denne krig
ikke omtales i Den Hellige Skrift, er det dog ganske rimeligt, at han i de ti år fra det tredivte, da han flygtede til
Midjan efter egypterens drab, indtil det fyrrende førte
krig og udførte store, herlige bedrifter hos midjanitterne.
For han var opdragen ved hoffet, da kongens datter havde
antaget ham som søn, og allerede fra ungdommen af øvet
i krigskunsten. Derfor vil jeg gerne tro, at han har været
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anfører i krige mod morianerne, sådan som jøderne fortæller. For han var fuld af tro og ånd, dertil af et uforsagt
hjerte. Men da det rygtedes, at han havde slået egypteren
ihjel, og han nu måtte høre af en anden: Tænker du at slå
mig ihjel, sådan som du slog egypteren ihjel? 2 Mos 2,
14, forlod han Egypten og flygtede til Midjan. For han
var ikke rustet, var heller ikke mægtig nok og ville ikke
friste Herren; men da han kom tilbage, førte han folket
ud af Egypten.
Deraf kan vi slutte, at han må have været begavet
med særdeles dygtighed, klogskab og kraft. For folk, som
har mistet modet, tør slet ikke vove nogen ting; men de,
som har en høj ånd og er ret mandige og heltemodige, de
udretter mange store, herlige ting. I 5 Mos 33, 5 siges der
om Moses: Der kom en konge i Jeshurun, da folkets høvdinge samledes, alle Israels stammer. For det var en stor,
herlig gerning at udføre et så stort folk og regere det i så
lang tid; dertil kræves et stort, stærkt mod og Guds Ånd,
også en hjertelig fortrøstning til Gud. På denne måde er
de hellige historier i Den Hellige Skrift ganske vist kun
fortalte med få ord; men de indeholder store, herlige ting,
som alle er såre vigtige.
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I denne historie her ser du, hvor højt og herligt Gud
ærer og ophøjer dem, som bier og håber på ham og kan
tåle og udholde hans hånd og faderlige ris. Derfor skal
man flittig indpræge og foreholde alle mennesker dette
eksempel, både i det borgerlige liv og i kirken, så de kan
lære at bie efter Herren og være standhaftige i anfægtelsen. Hold ud, hold ud! Hvis du tror, siger Kristus til Martha i Joh 21, 40, skal du se Guds herlighed. Troen må gå i
forvejen og dernæst det følge, at man bier på Herren, sådan som Josef i fængsel og lænker biede efter Herren,
mens hans legeme måtte ligge i jern og hans hjerte ydmyges; alligevel biede han stedse efter Herren og forblev
standhaftig.
O hvor sandt er det da, hvad Paulus siger i Ef 3, 20:
Gud formår over alle ting at gøre langt ud over, hvad vi
beder om eller forstår! Vor bøn er alt for ussel og ringe,
og Josef vovede ikke at bede om det, som han dog til
sidst fik, men har kun i sit hjerte en osende væge og et
sønderbrudt rør; ja, han havde de uudsigelige sukke, der
var som en lige røg, der stiger op mod himlen. O, hans
hjerte var et skønt røgelseskar, og Gud har såre stor lyst
til denne lugt af vore hjertelige sukke og vor ydmyghed,
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idet man synes, man synker. Men det skader ikke: Hold
fast, han holder nok; fortvivl kun ikke! Derfor skal man
kun holde fast ved, hvad Sl 27, 14 formaner os til: Bi efter Herren og vær frimodig! For Herren vil ikke udslukke
den osende væge, men antænde den, og ikke sønderknuse
det brudte rør, men styrke det.
For det er Guds vis og væsen, at han ikke giver os efter vor svage bøn. Josef begærer her kun at reddes, føres
ud af fængslet og komme tilbage til sin fader; noget
større ønskede han eller bad han ikke om. Her lader vor
herre Gud ham en tidlang antænde røgelse og vellugt i
himlen; men han svarer ham dog med Paulus’ ord: Du
véd ikke, hvad du beder om. Jeg plejer at gøre langt overflødigere end I kan bede om eller forstå. Derfor må jeg
endnu opholde dig noget længere; du må holde endnu
bedre fast. Jeg begærer endnu mere af de støtter af røg,
Højs 3, 6, som stiger op mod himlen. Men siden fik Josef, hvad han forhen ikke havde forstået, og hvad han aldrig havde vovet at håbe eller bede om.
Dette er sandelig høje og underfulde eksempler, som
vi skal have for os selv og også foreholde andre, så vi
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kan erkende den guddommelige visdom, godhed, barmhjertighed og almagt, som visselig er med os. Hans godhed er os visselig nær, hans visdom er os visselig nær, og
hans magt også. Men Gud handler ikke dermed efter vor
vilje. Når han regerer os efter sin godhed og visdom, forstår vi det ikke; for vi mener, at Gud ikke kender os, heller ikke vil agte på os eller tænke på at lade vor anfægtelse få ende. Sådan drømmer vor fornuft. Men dette er
ikke at erkende Gud efter den kristne lære eller i ånden.
Jeg kan vistnok heller ikke rose mig af stor fuldkommenhed og hader mit kød, som stedse modstår ånden. Derfor
må man ofte betænke disse ting og øve sig deri, så vi kan
prøve, hvad der er Guds gode og velbehagelige og fuldkomne vilje, Rom 12, 2.
For hvad det vil sige, at Gud er vis, god, mægtig og
barmhjertig, det forstår ingen, uden for så vidt man kan
gruble og gøre sig naturlige tanker derom, ligesom om en
fyrstes godhed eller visdom, som man vel på en måde
kan danne sig et begreb om; men dette er dog kun en
tanke. Men når det kommer til gerning, at man i gerningen skal erfare og fornemme det, sådan som når Gud river Josef bort fra forældre, bedstefar, fader og hele hans
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slægt, og han i fremmede lande kastes i fængsel som en
ægteskabsbryder, hvor han i lang tid måtte ligge i stor
frygt og daglig vente på døden – ville vel også nogen forklare det som Guds gode, nådige vilje?
Derfor skal vi nu vide, at Gud sådan plejer at skjule
sig under den værste djævels skikkelse, så vi skal lære, at
man ikke kan begribe eller forstå Guds godhed, nåde og
magt ved at gruble og grunde derpå, men man må erfare
det i gerningen. Hold du kun fast og bi efter Herren; lad
dig nøje med hans ord, ligesom Josef har troens ord og
véd, at han er Jakobs søn, der jo af Gud havde fået forjættelsen om det kommende afkom og velsignelsen. Og
da alt syntes at gå stik imod denne forjættelse, som var
givet hans fader, sukkede han dog uden tvivl og klagede
over, at det gik så ilde, at det var en ynk. Men Herren
indgav ham den trøst: Bi efter Herren, vær uforsagt, hold
fast! Men det kom ham vel atter for at sukke og ønske:
Ak, hvor gerne jeg ville drage tilbage til min fader! Da
hører han, at Gud svarer ham i hans hjerte: Hold fast! Eller: Ak kunne jeg dog blot komme ud af dette fængsel! –
hold fast! – ja, men om jeg nu må omkomme med skam
her i fængslet? – hold fast!
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Denne omveksling af trøst og bekymring gentog sig
bestandig sådan i hans hjerte, indtil Josef endelig med
stor forundring så sig om og sagde: Nej aldrig havde jeg
dog kunnet håbe, at jeg skulle blive frelst på denne måde;
aldrig har jeg kunnet forstå Guds store magt og godhed,
som han har udøvet og bevist mod mig! Da springer hans
hjerte af lutter glæde; han glæder sig af sin ganske sjæl
og er nu vel til mode over, at han har været i sådan
skændsel, i død og fængsel. Sådan er Josef et herligt eksempel på begge sider, både i sit suk og i sin glæde over,
at anfægtelsen havde fået ende.
Lær nu derfor, at Gud er så barmhjertig og god, at
han formår over alle ting at gøre langt ud over, hvad vi
beder om eller forstår, Ef 3, 20. Hans nåde og barmhjertighed er langt større, end at jeg skulle kunne nå den med
min tanke.
Men derhos må man tillige mærke, at han prøver sine
hellige og fører dem underlig, ja ligesom spotter dem.
Derfor ser vi, hvordan profeterne har råbt, såsom Esajas,
Jeremias og andre: Herre, hvorfor sover du? Sl 44, 24.
Og Jer 12, 2: Du var nær i deres mund, men langt borte
fra deres nyrer. Men uagtet de sådan sukker, klager og
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råber, holder de dog alligevel ud i anfægtelsen, holder
stedse fast ved troen og håbet. Vi ser vistnok intet andet
end røgelsen alene, som de ofrer Gud i sin angst og nød;
men til slut udfries de dog langt herligere, end de havde
kunnet håbe eller tænke.
Dette er nu Josefs eksempel, der blev en hersker over
hele Egypten og indsat til ypperstepræst, for at forestå
kirkerne og præsterne med ret lære, dernæst også til øverste regent i fredstider og på krigstog, der skulle ansætte
befalingsmænd i krigen, forordne domstole, ret og øvrighed i byerne. Var han ikke blevet sådan prøvet og anfægtet, havde han ikke kunnet forvalte alt dette så hæderlig
og rigtig. Prøvelsen gør en mand, som Sirak siger i 34,
10: Den, der ikke er blevet prøvet eller anfægtet, hvad
kan han vide? For tryghed gør folk til idel sværmerånder,
sådanne som Karlstadt og andre har været, der mestre vor
herre Gud efter sine tanker og foreskrive ham love efter
sine meninger. Derfor er de unyttige snakkehoveder, ganske uerfarne, både i åndelige og legemlige sager; men i
anfægtelse skælver de, er frygtsomme og fortvivler til
slut ganske. Lær derfor, når engang anfægtelsen bryder
løs og træffer dig, at have et godt, frejdigt mod og være
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uforfærdet; eller hvis du ikke kan det, så hold i al fald
fast, se til, at du alligevel holder ud og forbliver standhaftig.
Ja, siger du, men hvordan skal jeg da holde ud og forblive standhaftig i så stor elendighed og trængsel? Hold
fast ved ordet og slut hos dig selv og sig: Jeg er døbt; jeg
tror på Jesus Kristus, Guds søn. Lad så døden og Djævelen komme, det gør intet. Pest, død og Helvede vil ikke
kunne skade dig; for Herren opholder dig med sin hånd,
så længe som du har hans ord. Sådan erkender du, hvad
der er Guds gode, velbehagelige, fuldkomne vilje. Men
denne erkendelse vil du ikke kunne få uden at fornyes.
For det går forud. Rom. 12, 2: Bliv forvandlet ved jeres
sinds fornyelse; da først vil du erkende Guds vilje. Men
hvordan bliver vi fornyede? Jo, når vi døder og aflægger
det gamle menneske, hvilket vistnok gør såre ondt for kødet, men det fornyes stedse, fra dag til dag, ligesom også
den tungeste dødelse i fængsel og jern gik forud for Josefs forløsning.
Derfor skal vi af hans eksempel, der er fuldt af alle
slags dyder, lære at erkende den guddommelige visdom
og godhed og den måde, hvorpå Gud stedse plejer at føre
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os, og at man stedse skal bie uden ophør; at ingen angstens eller trængslens tid kan være så tung eller langvarig, at den skal gøre os bløde eller mismodige, eller fratage os troens ord, som er en Guds kraft til frelse for hver
den, som tror, Rom 1, 16. Derfor må man holde fast.
Ganske det samme sagdes også ovenfor, hvor vi i
fædrene havde store, herlige eksempler på tro, håb og tålmodighed. Men i denne historie, efter Josefs ophøjelse,
så vi nu den lære, at Gud ikke alene kan hjælpe, men
også er ganske villig, rede og beredt til at frelse og ophøje sine, kun at han skjuler sig en tidlang. Og den, der
vil være en kristen, må lægge vind på flittig at overveje
disse ting, betænke dem og lære dem ganske udenad.
Men vi er endnu ikke færdige med alle Josefs skønne,
herlige dyder. For de, som vi hidtil har omtalt, er endnu
noget dunkle og stråler ikke så klart i det ydre. Men nu
følger de, som er mere iøjnefaldende og herligere, hvilke
jeg ikke med ord kan nå eller tilstrækkelig udtale, efter at
han har overvundet så megen trængsel, modgang og
ulykke og nu prydes og ligesom overlæsses med uendelig
herlighed, ære og lykke. Hertil vil der nu først ret et højt,
uovervindeligt mod; ja, hertil vil der først ret en mand.
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Vistnok kunne du undertiden finde nogle, som temmelig
let kunne holde ud i anfægtelse og modgang og nogenlunde efterfølge Josef i tålmodighed og tro, men i disse
dyder, beskedenhed, ydmyghed og gudsfrygt i lykken,
har han aldrig haft sin lige.
For i en så stor ære og lykke, hvorunder hele verden
ligesom smiler til ham, hædrer ham og højagter ham, at
holde sig selv så skønt i tømme, ikke at blive stolt eller
hovmodig, men stedse tænke på vor herre Gud og på,
hvad han er af sig selv, at alene Gud af nåde har bragt og
hævet ham til sådan stor lykke, det står ikke i noget menneskes magt eller evne. Den hedenske digter Virgil har
også indset dette, når han siger: Menneskehjertet véd
ikke, hvad for skæbne der venter det; heller ikke kan det
holde måde, når det hæves af lykken. Alexander den
Store, som sandelig havde et højt mod, var dog rigtig en
ussel slave af sit eget sind og kunne ikke beherske sig
selv. Betragt Achilleus, som var den stærkeste og mandigste blandt alle grækere, hvor barnagtig han var og
hvor lidt han kunne beherske sig selv, da han for den elskede Brisejs’ skyld lod hele sin hær i stikken!
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Sådan står det ikke i vor naturs magt, at et menneske
skulle kunne beherske sig selv i lykke og gode dage.
Themistokles og mange andre store mænd har heller ikke
kunnet det. Jeg kender kun Scipio alene i alle de gamles
historier, som havde denne ros; alle andre er blevet opblæste og stolte ved lykken.
Men Josef sættes til hersker over et skønt land, som i
et og alt befandt sig i en såre god tilstand, og hans magt
og majestæt var stor, al den stund han havde forvaltningen af regeringen både i krig og fred, gav love og forordninger, bestemte straffe over dem, som syndede, og også
med stort alvor fuldbyrdede dem. Dette var en herlig ære
og en såre stor magt, og dog holdt han sådan måde dermed, var så ydmyg, som han før havde været hos sin fader i Hebron, kommer endnu så godt i hu, at han er en fårehyrdes søn, tænker endnu stedse på sin elendighed, sin
tunge trældom og sit fængsel, mindes Guds ord, som lærer, at vi er undfanget og født i synd. Derfor holder han
også stedse fast ved gudsfrygt og den rette ydmyghed,
som han også gjorde før i fængslet og den tunge trældom.
Vistnok er han gladere, og takker Gud for forløsningen,
men alt med ærbødighed og gudsfrygt. Siden skal vi få at
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se, hvor venlig han var mod sine brødre, talte og spøgte
med dem; for den store fyrste skammede sig ikke ved at
være fåre- eller kvæghyrdernes broder.
Men betragt vor stolthed og hovmodighed; hvem af
os der har mere guld og gods, hvem der er af højere stand
eller slægt end andre, han vil gerne hæve sit hoved til
himlen. Sådan er fyrsterne over al måde hovmodige på
grund af sin store magt og undser sig hverken for Gud eller mennesker. Sådan også de, som er forstandigere end
andre og lærde. Jurister, teologer, digtere, som måske har
skaffet sig et navn ved sine skrifter, de indbilder sig, de
er så store, at de endog kan nå højt over himlen. Men
hvorfor ser vi ikke hen til vor oprindelse og øvrige beskaffenhed? For er vi ikke alle født af kvinder? Er vi ikke
alle kommet til verden grædende og skrigende? som der
står i Visdommens bog, kap. 7, 3-6: Da jeg var født, indåndede jeg den samme luft som andre og blev lagt på den
jord, der bærer os alle; som hos alle andre var gråd min
første lyd, jeg blev lagt i svøb og plejet med omsorg. Nej,
ingen konge har fået anden begyndelse på tilværelsen,
indgangen til livet er ens for alle og udgangen ligeså.
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Derfor skal vi stedse tænke på vor egen lavhed, elendighed og jammer og se hen til vor fødsel, at vi af naturen alle er forbandelsens, syndens, dødens og Djævelens
børn, skyldige til den evige fordømmelse. Hvorfor er vi
da alligevel så stolte? Ville man sammenligne al jammer
i dette liv her på jorden med den stolthed, som mennesker øver mod hinanden indbyrdes, måtte man nødvendigvis forbande de hovmodige menneskers afsindighed
og dårskab, som man med større ret skulle spænde i bolt
og jern end andre stakkels folk, som ikke er ved sine
fulde fem. For sådanne ulyksalige, hovmodige mennesker er også, som om de var berøvet den almindelige fornuft og forstand, så de ikke kan se, hvorfra de har sin oprindelse, hvem de er, og hvad for en ende det til slut vil
tage med dem. De tænker ikke på, at de også er født til
alle slags jammer, at de også må dø og hvert øjeblik står i
dødsfare ved synden og Satan, der forfærdelig larmer og
raser mod menneskeslægten.
Derfor er det åbenbart, at vi er sådan befængt med
hovmodighedens djævlegift, at vi er langt galere, end andre stakkels mennesker, som er sin forstand berøvede.
For disse er næppe en skygge af afsindige og rasende
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folk. Men skulle du se en stolt, pralende Thrason, der
skred frem i en kostbar dragt og med en gylden kæde, der
forstår at prale af sin magt, sin skønhed, sit gods og sine
mange penge, da kom i hu, at alt dette er idel masker,
hvormed det allerhovmodigste, det er, det afsindigste
menneske er beklædt, ganske som om du så et afsindigt
menneske, der var bundet på hænder og fødder. For
havde den stolte dåre sin forstand, så ville han hos sig
selv betænke, hvorfra han dog er kommet, hvilke hans
kår er, og hvad ende det til sidst skal tage med ham. For
det hænder ofte, at den, der i dag er frisk og rask, lever i
vellyst og stor herlighed, i morgen måske pludselig kan
overfaldes af sygdom, så han snart drives til at ønske sig
døden.
Og det kommer endnu dertil, at vi ved sådan hovmodighed skaffer os Guds vrede på halsen og taber hans
nåde og velbehag. Derfor er ingen uslere og elendigere,
end just et hovmodigt menneske. For han kan ikke påkalde Gud eller forlade sig på ham; for han véd ikke, at
han er synden og døden underkastet, kalder heller ikke
Gud sin fader, men udelukker sig frivillig fra dette samfund og giver sig atter ind under Djævelens tjeneste og
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lydighed; ja, hvad der er det allerværste, han erkender
ikke denne sin jammer, føler eller forstår den heller ikke,
men vandrer opblæst og stolt, ret som om han var en
Gud, som man skulle tilbede. Derfor skulle vi rimelig ynkes over sådanne stakkels folks blindhed og skulle græde
over, hvor ilde de stiller sig.
Men hvad skal man gøre derved? Alle menneskers
natur er tilbøjelig til hovmod. Og sædvanligvis plejer
denne hovmodighed at forøges i os, når vi i en eller anden høj stilling få magt og ære eller kommer til nogen
herlighed eller højhed. Men skal man derfor fly regeringens embede og vægre sig for at antage det, selv om man
så ordentlig kaldes dertil? Svar: Ingenlunde. For Josef
havde stor herlighed og alle slags ære, som regeringen
bringer med sig, i overflod; han måtte køre i kongens
vogn; der blev vist ham kongelig ære, til sidst gav Farao
ham også det kongelige segl. Og dette liv er af den beskaffenhed, at det må have fyrster, konger, adelsmænd,
øvrighed, folk som er lærte i Den Hellige Skrift, i gode,
hæderlige videnskaber, i filosofien, og kan ikke undvære
dem, ligesom Egypten måtte have en fyrste som Josef.
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Men beflit dig på, at Josefs eksempel og hans færd
stedse er for dine øjne og i dit hjerte, og kom Guds frygt i
hu og at have ham for øje og heller ikke glemme, hvem
du selv er; men betænk hos dig selv, hvem du er, hvad du
har været, og hvad du engang atter må blive. For ingen
har haft så stor herlighed eller ære, at jo ormene til slut
har fortæret og opædt ham. Hvorfor hovmoder sig jord
og aske? siger Sirak i kap. 10, 10; du forbandelsens og
vredens barn? Ja, siger du, men jeg er jo dog født af ædel
og høj byrd, er doktor i lovkyndigheden, er en stor filosof. Godt og vel; men disse gaver skal man bruge, man
skal ikke forlyste sig med dem, som Augustin siger, og
som den hellige Paulus siger om David i ApG 13, 36:
David, da han i sin livstid havde tjent Guds rådslutning
osv.
Sådan var Josef ikke hovmodig over den kongelige
pragt og ære og over, at han var en sådan høj person, fyrste og hersker over Egypten; men han tjente også Guds
rådslutning. Men hvad er Guds rådslutning? Det, at det til
dette livs ophold er fornødent at have øvrighed, lærere,
lærde folk og fyrster til derved at straffe pøbelens trods,
beskytte de svage og tugte forbryderne. For havde man
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ikke disse stænder, kunne der ingen fred eller ro være.
Derfor er det Guds vilje, at vi ved sådan forskel på stænder i det borgerlige liv skal føre et stille og roligt liv, ikke
krænke, dræbe eller udplyndre hinanden.
Øvrigheden er ligesom et Guds ris, ligesom Paulus i
Rom 13, 4 kalder den en Guds tjener, en hævner til straf
over den, som gør det onde. Men i denne stand skal man
leve sådan, at du stedse ihukommer gudsfrygt og ydmyger dig for Gud, tænker på, at du er et Adams børn, et
syndens, dødens og fordømmelsens barn, lige så vel som
andre mennesker, som Moses lærer i Salme 90, dog sådan, at du tjener Gud, der har sat dig til øvrighed, for at
opretholde fred i by og land, tugte og straffe tyve og mordere, ligeledes også for at føre krige imod fjenderne, som
ødelægger og forhindrer den borgerlige fred og ro. Og alt
dette skal ske med ydmyghed og hjertelig påkaldelse eller bøn til Gud.
En from regent skal sige sådan: Herre Gud, jeg er en
stakkels hyrdes søn og et syndens børn; men siden du vil
have det sådan, at verden skal regeres, freden opretholdes
og de uordentlige, urolige, onde forbrydere straffes, og
nu kalder mig til denne gerning, så vil jeg gerne følge
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dig. Vistnok ville jeg hellere være uden dette embede og
en privatperson; men da man må adlyde din vilje og befaling, vil jeg udrette det mig overdragne embede i din
frygt og med al ydmyghed. Da forbliver ydmygheden
også under den skønne, gyldne kæde, krone, scepter osv.
For jeg er jo ikke fyrste for mig selv, men for Guds vilje
og mennesker til tjeneste i deres nød. Jeg tiltrænger for
min person intet rige, ingen prædikestol, ingen forsamling i kirken, intet præsteembede. For jeg kan godt
hjemme for mig selv læse det, som jeg lærer eller prædiker offentlig i menigheden. Men hvorfor prædiker du da?
Svar: Fordi Gud vil have det sådan, som har sat mig til
præst eller sit ords forkynder, og fordi folket tiltrænger
undervisning og lære. Sådan vandrer du sandt og rettelig
i gudsfrygt og kærlighed til næsten.
Men nu til dags vil du kun finde få mennesker, som
sådan i alle sine gerninger har Gud alene for øje. For nu
til dags er de alle fyrster kun for sig selv og har i alt kun
en egen lyst og egennytte for øje. Derfor er de rette rovfugle, ja djævle, mens de skulle være sine landes fædre,
idet de hovmoder sig så højt og er så opblæste af sin værdighed eller herlighed eller af sin høje byrd eller af andre
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ydre gaver, som udkræves og er fornødne til den borgerlige regering. Jeg, siger de, er af kongelig eller fyrstelig
stamme, er af adelen; jeg har et godt hoved, er en stor
doktor, en lovkyndig osv. Sådanne mennesker er kun for
sin egen skyld lærde, for sin egen skyld konger og adelsmænd. Men i deres titel, hvoraf de så højt praler, skulle
man skrive dette: O hvilket over al måde galt, afsindigt
menneske er du dog! For de er så forblindede af sit praleri, at de ikke véd det, som dog alle mennesker rimelig
skulle vide, nemlig den jammer, hvori de er undfanget og
født, hvori de også endnu lever og er skyldige til den
evige død og Guds vrede, der hviler over dem; heller
ikke ser de, hvor groft de synder i, at de så skændig misbruger sin høje stand og stilling, sine stakkels undersåtter
eller tilhørere til skade og fordærvelse.
Derfor er der intet uslere, elendigere menneske på
jorden end en hovmodig lærd, konge eller fyrste. For foruden den fælles jammer, som vi alle er underkastede, fordømmes de også ved sin stilling eller sit embede og gøres
skyldige i utallig megen ulykke, mens de dog skulle adlyde Guds vilje og tjene ham dermed. Derfor slutter jeg,
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at verden intet andet er end et fængsel fuldt af gale, afsindige mennesker, som er blinde og hverken erkender den
fælles eller sin egen jammer og elendighed.
Men hvilken stor dyd er ikke det hos store, herlige
mænd, når de smukt kan ydmyge sig og betvinge hovmodigheden! At en tjener er ydmyg, det falder ikke sådan i
øjnene, er også en ringe ting; men når en konge, fyrste,
adelsmand, lærd eller en anden stor, rig mand er ydmyg,
da er dette den skønneste ting, da skinner denne ydmyghed som solen eller månen; når en regent eller en anden,
som er af højere stand end andre, hos sig selv tænker sådan: Ak, hvem er da jeg? Hvorfor skulle jeg foretrække
mig for andre? Det eneste er jo dette, at jeg ved regeringen har en tungere byrde liggende på mig end de. Vistnok er æren og herligheden større end hos andre; men
derfor skal jeg også måtte gøre så meget større regnskab
for mit embede.
Men hvor mange er der vel, som er sådan til sinds?
Den er sandelig en såre sjælden gave, sådan hjertelig ydmyghed, hvorved man dog kan få velsignelse og ros både
hos Gud og mennesker, mens derimod både Gud og mennesker hader de hovmodige, enten de er herskere eller
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lærde; ja, det synes, som om de selv med vilje pådrager
sig dette fjendskab og stedse forøger det; for de er ganske
gale og afsindige.
Sådan har du i Josef et herligt og mærkeligt eksempel
på ret ydmyghed, efter at han var blevet så højt ophøjet.
For skønt han i det ydre kom til stor værdighed, ære og
herlighed, og denne ære stedse tiltog, så synes dog hans
ydmyghed at være vokset med æren. Derfor rettede han
sig nøje efter den regel i Sir 3, 17: Jo større du er, jo
mere skal du ydmyge dig selv.
Sådan ydmyghed findes ikke i verden hos dem, som
er i høj værdighed, men derimod hos Abraham, Josef,
David, Josafat. Vistnok synes der ingen forskel at være
mellem deres embede og tyrannernes regering; for de fører også krig, straffer forbryderne og er Guds vredes redskaber. Men i sit hjerte er de langt venligere og ydmygere, end nogen af de simple mænd kan være; de græder
med de grædende. Sådan viser Josef sig hel venlig mod
sine brødre, græder, da han ser dem, og tilgiver dem let
og gerne.
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Sådan er dette eksempel ligesom et stort, mægtigt
skydevåben, som er rettet mod denne verdens forfærdelige hovmodighed, og gør alle fyrster, konger og lærde til
skamme. For denne dyd hos Josef overtræffer langt alle
hans andre dyder, hvormed han forhen overvandt fængslets nød og angst. Her fremlyser hans frygt for Gud, som
han undså sig for og ærede; dertil ser man hos ham også
foragt for sig selv og kærlighed til næsten. For han ved
godt, at han endnu må trækkes med kødet, som er fuldt af
synder, dertil underkastet Guds vrede og forbandelse,
lige så vel som andre mennesker. Desuden havde han den
tunge byrde af regentskabet over hele Egypten, både det
åndelige og det timelige, liggende på sig, og vidste vel, at
han måtte gøre regnskab derfor. Alt dette forstod han såre
godt og havde sådan mange grunde til at ydmyge sig,
som vi ikke giver agt på, og tænker ikke på, at enhver må
gøre regnskab for sit embede og for, hvordan han har forvaltet det. For tænkte vi derpå, ville vi være og vise os
langt ydmygere, end vi gør.
Vistnok er de ydre masker og forskellen i stand og
stilling nødvendig, så man må have dommere, øvrighed,
lærere, lærde og lovkyndige; men sådanne stillinger skal
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man blot bruge så, at man forvalter dem ret, og ikke til
sin egen lyst eller hovmodighed. For du er jo ikke den
mand, som just skal tilbedes af andre; men det er Guds
vilje, at dette liv sådan skal styres, og opholdes, på det
Djævelens gerninger må ødelægges og fred og tugt opretholdes. Dette skal være endemålet for al regering. For
Gud har ikke personsanseelse, når han giver os frelsen.
Hvorfor skaber han da nu og forordner disse forskellige
stænder og stillinger inden for det menneskelige samfund? Svar: Han gør det for at ydmyge dig under byrden
deraf og bringe dig til erkendelsen af din svaghed, jammer og elendighed. Men dette Guds råd misbruger du,
vender det ganske om og bruger det til det modsatte,
nemlig til hovmodighed og stolthed, mens det er Guds
vilje, at du under disse ydre masker skal tjene Guds og
menneskers orden til deres nødtørft, hvilken menneskers
nødtørft Gud dermed har villet komme til hjælp og derfor
befalet, at man skal holde øvrigheden i ære som skrevet
står i Rom 13, 7: Giv den frygt, som bør frygtes, den ære,
som bør æres. For uden disse ydre masker, embeder eller
stænder ville ingen fred, tugt eller orden kunne opretholdes.
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Derfor skal du bruge disse embeder til Guds ære og
det almindelige bedste og tænke sådan: Herre Gud, jeg
ville hellere leve i al stilhed uden embede, uden scepter,
uden krone, guld, sølv, og uden al særlig herlighed og
ære. Men du har kaldt mig til denne stand, har villet, at
jeg skal regere over andre; derfor vil jeg nu adlyde din
vilje og tjene det almindelige bedste, ikke min egen lyst
eller begærlighed. Og tænk stedse flittig på alle menneskers beskaffenhed, hvor skrøbelige og elendige de er, og
i hvilken fare du befinder dig, hvilken stor byrde du har
at bære i det embede, som er dig betroet, for at ydmyge
dig og opvækkes til at påkalde Gud om hjælp og bistand.
Dette lærer vi af dette herlige eksempel på ydmyghed
hos Josef i hans store herlighed og højhed, som er langt
mere strålende og langt herligere end hans eksempel på
tålmodighed i kors og lidelse. For det var langt vanskeligere, efter frelsen at holde fast ved ordet, end at gøre det i
ulykken og anfægtelsen, som han vistnok også bar med
tålmodighed og uden at lade sig overvinde af dem, heller
ikke faldt af fra Gud eller syndede mod ham med utålmodighed, vrede og knurren. Men der udkrævedes endnu et
langt større mod til at overvinde sig selv. For det er den
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højeste og skønneste dyd, som Salomo siger i Ordsp 16,
32: Hellere være sen til vrede end være krigshelt, hellere
beherske sig selv end indtage en by.
I dette liv er krigeren den højeste. Sådan besad Achilleus, Alexander den Store og Scipio de herligste gaver;
men Salomo foretrak for disse stærke helte Josef, David
og Moses, og ingen af dem kan sammenlignes med Josef.
For han beherskede sig selv i ydmyghed.
Derfor skal man nu først flittig betænke disse eksempler, dernæst også komme i hu vor oprindelse, og hvilken
jammer, og elendighed vi alle til hobe er underkastede.
Jeg siger: Det skal stedse være os i minde, hvorfra vi er
kommet, hvad vi har været, og hvad vi atter må blive, og
endelig hvilket tungt, møjefuldt embede enhver i sin
stand har liggende på sig. Sådan vænner vi os efterhånden til ydmyghed og til at betvinge os selv og ikke være
hovmodige.
Men næsten hos alle mennesker vil du finde, hvad
Virgil siger: Folk kan ikke nære sig for hovmod, når de
kommer til store embeder, lykke og ære. Dog må man
stedse foreholde folk dette eksempel, at Josef her prydes
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med den største herlighed og værdighed, med guld, ædelstene og stor magt, hvilket alt sammen plejer at lokke
mennesker til ærgerrighed, stolthed og hovmodighed.
Men Josef kunne betvinge disse store, sælsomme uhyrer,
hvorved ellers mennesker opflammes til hovmodighed,
hvilket hverken Achilleus eller Alexander nogensinde har
gjort.
For betænk dog, til hvilken stor ære han kom. Alles
øjne og hjerter i landet måtte være henvendt til ham; de
holdt ham i højeste agt og ære. Han gik i purpurklæder
og med gyldne kæder, kørte i kongens vogn; og dog var
han sådan til sinds derved: Herre, dig vil jeg tjene og antage mig min næste i hans nød. Vistnok er jeg fyrste, men
rettere sagt er jeg alle tjeneres tjener.
Sådan bør enhver fyrste, præst eller kirkens tjener,
overherre eller regent, tænke og være til sinds. For hvad
er vel en lærer andet end elevens tjener? Denne er herren,
den anden tjeneren. Sådan vil Gud have det, at vi i dette
liv skal tjene hinanden og have samfund med hinanden.
Når jeg viser øvrigheden ære og lydighed, så adlyder jeg
ikke en fårehyrdes søn, en fyrste eller en adelsmand, men
Guds vilje og menneskers fælles tarv.
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Og da ærbødighed og lydighed mod overherrerne er
ganske fornøden blandt den simple mand, må der bestandig beskikkes sådanne ydre masker, stænder eller embeder; og dem må man også i det ydre pryde og ære med
purpur, kostelig dragt, kongelige vogne, med høje titler
og anden sådan ære; ikke for at den, hvem sådan ære vises, deraf skal blive stolt og hovmodig, som om denne
ære var hans egen og fremfor andre tilkom ham; men
man skal se hen til Guds gerning ved ham, og at det embede, som han beklæder, er af Gud.
For vil jeg ikke ære øvrigheden, kan jeg ikke leve i
sikkerhed og ro for mordere; ja, jeg kan ikke engang
have fred eller være tryg for en ond nabo. Derfor ærer jeg
min fyrste eller min præst til mit eget gavn, så jeg kan
føre et stille, roligt og ærbart liv og lære gudsfrygt og
nyttige videnskaber. Sådan må man henføre alt dette til
Guds vilje og menneskers almindelige tarv og trang. De,
som nu betænker dette og beflitter sig på at efterkomme
det, de bliver gode, priselige regenter og lærere, både i
den verdslige regering og i kirken, sådanne som Josef
var.
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v41-43. Farao sagde til Josef: »Hermed sætter jeg dig over
hele Egypten!« Og han tog sin signetring af og satte den på
Josefs hånd; han gav ham en fin linneddragt på og hængte en
guldkæde om hans hals. Han lod ham køre i sin næstfornemste
vogn, og foran ham råbte man abrek. Sådan satte han ham over
hele Egypten.

Farao sammenfattede begge embeder, både i fred og i
krigstider. Når der var fred i landet, var Josef bygmester
og opsynsmand over bagerne, vinhandlerne, slagterne og
over kornet. I krigen ordnede han krigsfolket eller opstillede slagordenerne, viste, hvordan grænserne her og der
skulle ordnes og bevogtes og fjenderne tilbagedrives. Det
var den kongelige magt; dertil krævedes der særlig duelighed og forstand.
Ja, kongen satte endog sin ring på Josefs hånd, så han
blev kansler eller sekretær for Egyptens rige. Sådan ser
vi, at kongen ikke i noget var højere end Josef, kun på
tronen, som han forhen sagde. Hvad alt andet angår,
lagde han hele landets og regeringens byrde på Josef.
Sådan var han en stor, herlig mand, ja en ret frelser
for Egypten. Og i det andet kommende liv skal vi først
ret få at se, med hvor stor glans og herlighed denne store,
herlige mand, der herskede over så mange folk til deres
gavn og med ros og ære, vil lyse i himlen. For man må

587

langt foretrække ham fremfor hans fædre, Abraham, Isak
og Jakob. Han alene forvaltede regeringens embede med
gudsfrygt, ydmyghed, og dertil med stor flid og visdom,
mens der ellers hører mange folk til for at bære denne
byrde. Derfor skal vi ikke mene, at han har været ledig
eller doven, men at han altid var flittig og påpasselig i
alle sine forretninger.
Det er nu sandelig en underfuld, stor ære at han blev
hævet til sådan stor herlighed i Egypten, ja lige med kongens magt; hans ære var endnu langt mere iøjnefaldende
end Davids eller Judas øvrige kongers. Sandelig, sådanne
børn som Josef og David er ret egentlig sin fader Abraham lige og kunne med større ret rose sig af ham end jødernes øvrige store mængde.
Men kongen gav ham dertil en guldkæde og hvid silkedragt. Vi har nu ofte talt om forskellen mellem den
dragt, som brugtes af østerlændingene, og den, som brugtes af vesterlændingene. De bare hvide klæder og guld,
disse derimod purpur og guld. Man siger, at man endnu
skal bruge sådan dragt i Egypten.
Dernæst lod Farao ham køre i sin anden vogn, der
også var prydet med kongelig herlighed og våben. Sådan
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blev Josef prydet med al Egyptens ære og magt, som der
står skrevet om ham i Visdommens bog kap. 10, 14: Indtil den førte ham et kongeriges scepter til og fri magt
over dem, som havde været tyranner mod ham. Men under så mange fristelser til hovmodighed og overmod blev
hans hjerte dog ikke bevæget til hovmod. Det er en højsindet og heltemodig sjæls kraft.
Endelig kom også det dertil, at han lod folket foran
ham udråbe: abrek! Uden tvivl har dette været en almindelig anordning og herlighed, hvorved Josef højtidelig
indsattes over fyrsterne og embedsmændene i hele Egypten og over alt folket. Alle så de, at kongen havde givet
ham sin ring, scepteret, guldkæden og silkedragten og
dertil lod ham sidde i den kongelige vogn.
Men her ligger jøderne i alt for søde drømme om, at
også de har samme ære og herlighed som Josef. For sådan ære begærer de alle sammen såre ivrig; men det er
forgæves og omsonst. For de tragter kun efter regeringens ydre maske og stand, nemlig for at kunne udgyde
hedningernes blod og gøre dem til sine trælle; regeringen
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i sig selv bryder de sig ikke om, agter heller ikke på Josefs ydmyghed og gudsfrygt. Det er at være syvfold afsindig, som jeg ovenfor sagde.
Hebræerne har skaffet sig selv og os et kors og en
plage med det ord abrek. For de udlægger det på mange
forskellige måder. Størstedelen mener, at det er ét ord;
andre gøre det til to ord, nemlig ab, fader, og rek, der betyder tynd, spæd; fader, siger de, kaldtes han på grund af
sin visdom, og rek på grund af sin ungdom. Kabbalisternes grammatik hader jeg. De siger, at i det syriske og
kaldæiske sprog skal ordet rek betyde så meget som det
latinske rex, en konge. Men gik det an at gøre sådanne
kunster, så kunne jeg også let sige, at rek er det samme
som vort rig. Derfor vil jeg følge dem, som anser det for
ét ord og udlægger det så, at det skal betyde fædrelandets
ømme fader.
Andre afleder det af ordet barak, der betyder at velsigne eller bøje knæ. Men da bogstavet aleph, hvormed
abrek begynder, synes at tale derimod, så siger de, at
aleph skal være sat i stedet for bogstavet he, hvilken forandring af bogstaver er almindelig hos hebræerne. Disse
udlægger det nu sådan, at Farao skal have befalet enhver
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at bøje knæ for fyrsten Josef, hvilken ære også nu til dags
vises alle fyrster ved fyrstehofferne. Paven har også begæret denne hædersbevisning så heftig, at de får slag af
en stok, som ikke bøjer knæ for ham, når den hellige fader på sin stol bæres gennem gaderne (for det sømmer sig
naturligvis ikke for ham at træde på jorden med sine fødder). For sådan har de af alle historierne taget eller trukket alle slags ceremonier og kongelig pragt og har tilegnet det forbandede menneske det.
Jeg forstår dette ord sådan, at det har været et tilråb,
hvormed folket hilste ham, idet de med lydelig stemme
kaldte ham fædrelandets fader. Når sådan nu til dags folket hilser kejseren eller en fyrste, kalder de ham også nådige herre, for derved at bevidne, at de anerkender og vil
anse ham for sin herre. Sådan har også fyrsterne og rådmændene samt alle undersåtter i Egypten, da Josef blev
højtidelig indsat, tilråbt ham: abrek, det er: Nådige herre!
osv.
v44. Farao sagde til Josef: »Jeg er Farao! Ingen i hele Egypten
skal uden din tilladelse løfte hånd eller fod!«

Dette er en billedlig tale. For efter det daglige livs almindelige skik kan man ikke forbyde en at røre både hænder
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og fødder, når han skal udrette husligt arbejde. Derfor må
dette ikke forstås ganske ligefrem efter ordlyden. For at
opløfte eller røre fødderne betyder at stige i højden; og
han vil her give at forstå så meget som så: Ingen i landet
skal uden din vilje og forordning være dommer, fyrste eller øvrighed; de skal af dig få love, hvorefter de skal herske. Alle de, som har det embede at forestå andre. Du
skal beskikke og indsætte øvrigheder og opsynsmænd her
og der i hele Egyptens land, og ingen skal uden din vilje
tiltage sig at forvalte noget embede eller regimente. Sådan må man forstå denne billedlige tale om det borgerlige liv, og den indeholder i sig den største magt og herlighed, hvilken sådan blev givet Josef.
v45. Så gav Farao Josef navnet Safenat-Panea,

Dette er nu det andet kors, hvormed hebræerne plager
sig; for de véd ikke, om dette er et hebraisk eller et egyptisk ord. Hieronymus erklærer, at det på hebraisk betyder
en, der kan udfinde eller gætte, hvad der er hemmeligt,
dunkelt eller skjult. Men jeg ser ingen ret grund for
denne udlægning, især i ordet paneach. For den anden
del af navnet synes at passe noget bedre dermed. Men der
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er mange ord, som er fælles for mange sprog. Sådan er
ordet sæk fælles for det hebraiske, latinske, græske og tyske sprog. Ligeledes hedder vinum på vort sprog vin osv.
For sprogene er ikke så langt skilt fra hinanden, at de jo
undertiden ligner hinanden i enkelte ting. Derfor mener
jeg, at dette navn har været brugeligt hos mange folk.
Men jeg kan ikke bedømme, til hvilket sprog det egentlig
henhører, til det egyptiske eller det hebraiske, og grammatikerne har heller ingen sikker mening herom. Hieronymus er af den mening, at det er egyptiske ord, der
skulle betyde så meget som på latin salvator mundi, verdens frelser, fordi nemlig Josef denne gang frelser verden
fra den forestående undergang, som kunne opstå ved dyrtiden. Men jeg bekender med Lyra rent ud, at jeg ikke
kan vide det. Dog er der ingen tvivl om, at det er et sådant ord, som betegner en særlig værdighed eller en fortjeneste og belønning for Josefs udtydning af drømmene
og hans særlige visdom.
Sådan har nu Moses hidtil beskrevet, hvordan Josef
blev ophøjet over hele Egypten, så ikke alene borgere og
bønder og andre simple undersåtter, som var privatperso-
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ner og uden embede, men også fyrsterne og embedsmændene var ham underordnede. Han selv derimod stod ikke
under nogen anden end kongen. Og det er sandelig forunderligt, hvordan dog han alene har kunnet udrette så store
ting. Uden tvivl har han vel udvalgt nogle forstandige,
dygtige mænd, som kunne give ham gode råd og hjælpe
ham. For det hænder ofte, at den ringeste øvrighedsbestilling tiltrænger mange andres hjælp og råd; sådan plejer jo
dommerne at have sine fuldmægtige. Hvor meget mere
var da mange folks hjælp fornøden til forvaltningen af
den hele regering i et så stort rige? Sådan tog også Moses, da han i Israels folk forvaltede en konges embede,
andre fyrster og rådmænd til hjælp, ligeledes høvedsmænd over tusinde, over ti. For det er møje og arbejde
nok, når en skal regere endog blot over ti andre og forestå
dem.
Men denne tekst synes på en vis måde at skulle forsvare Josef mod anklagen for ærgerrighed og hovmodighed, siden han så villig og uden nogen vægring tog imod
ringen og guldkæden og dertil det vanskelige embede at
herske både over øvrigheder og undersåtter i hele Egypten, sådan at ingen i hele landet turde gøre noget uden
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hans vilje og befaling; dette, siger jeg, kunne nemlig synes at være alt for hovmodigt og ærgerrigt af ham. For
hvorfor vægrede han sig ikke også herfor og afslog det
med samme ydmyghed, hvormed han ovenfor sagde til
kongen, da han skulle tyde ham hans drøm: Mig foruden
skal Gud svare Farao godt?
Derpå svarer jeg sådan: Det er forhen sagt, at man i
alle høje stillinger især skal se hen til Guds orden og
vilje, og på dette sted foreholdes og indprentes os atter
den samme lære til efterfølgelse, nemlig at Gud med velberåd hu har villet, at der i dette liv skulle være sådanne
ydre masker, det er forskellige stænder og embeder
blandt de mennesker, som lever i borgerligt samfund med
hinanden.
For det er fornødent, at øvrigheden, konger og fyrster
er omgivne og prydede med ydre pragt og prydelse. Når
sådan bytjenerne følger efter dommeren, da ser dette vel
ud som hovmodighed og ærgerrighed; men Gud vil, at
der skal være sådan forskel mellem de forskellige stænder. Sådan bærer kongen scepter og krone; adelen har
også sin prydelse og sine særlige våbenmærker fremfor
andre. For sådanne stænder er indsat ved Guds vilje og
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ordning. Sådan har vi af samme grund ved universiteterne beholdt de forskellige grader, så man gør nogle til
magistre, nogle til doktorer, skønt i virkeligheden dette i
sig selv er en ringe og ubetydelig ting; men man må gøre
det for folks tarvs skyld, der kræver sådan forskel mellem
personer. For ellers ville undersåtterne foragte øvrigheden og træde den under fode, hvis den ikke fik nogen
højhed ved sin rang og værdighed eller herlighed.
Derfor siger Sirak med rette, at den blandt brødre der
forestår de andre og er deres øverste, han skal også have
den største ære. For vor herre Gud vil, at regenterne skal
holdes i ære, som Paulus lærer i Rom 13, 7. Han vil ikke
have øvrigheden udsat for foragt. For Djævelen, som er
denne verdens fyrste, prøver på at forvirre og ganske
kuldkaste riger, regeringer og husholdninger, og vi ville
ikke kunne forblive ukrænket eller være trygge for tyve
og mordere, hvis man var uden regenter. Da ville alle steder og slægter fyldes med horeri, ægteskabsbrud, tyveri
og mord. For der kan næppe holdes orden selv nu, da
man dog har øvrighed; undertiden angriber onde, urolige
mennesker vort legeme og gods og tilføjer os skade
derpå. Derfor må sådanne forbrydere tvinges og straffes
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med ild, sværd, hjul, fængsel og alle slags andre straffe,
hvorved Djævelen i de ulydige, ustyrlige mennesker drives tilbage. For ellers ville snart alle laster tage voldsomt
overhånd, så folk ustraffet ville gøre alt, hvad der lystede
dem.
Sådan må de personer og embeder stedse forblive,
om hvilke Paulus siger i Rom 13, 3-4: Vil du ikke frygte
for øvrigheden, så gør det, som er godt, og du skal have
bifald af den. For den er en Guds tjener, dig til gode.
Men hvis du gør det, som er ondt, da frygt; for den bærer
ikke sværdet forgæves. Det er ydre embeder, til vrede
mod de onde, og til trøst for de gode, og dem til bedste,
som undertrykkes eller besværes.
Dette forstod Josef såre vel. For han er fuld af Helligånden. Derfor modtog han regeringen over hele Egyptens land med gudsfrygt og ydmyghed, og havde i dette
embede meget mere arbejde end før i trældommen og
fængslet; som hedningerne også har klaget over. Deraf
har man endnu det sprog af Bias: En øvrighedspost viser,
hvad en mand duer til. Og Cicero siger også om sig selv:
O hvor urigtig er jeg ikke blevet anset for en vismand,
hvilket jeg aldrig har været! Demosthenes skal også have
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sagt, at hvis man gav ham valget mellem to veje, hvoraf
den ene førte til døden, den anden til regeringen, ville
han gå den, som førte til døden.
Sådan forholdt Josef sig i dette sit regimente ærbødig
og ydmyg mod Gud. For han vidste godt, at denne byrde
var ham pålagt efter Guds vilje. Ofte har han vel også
tænkt, at han hellere ville være i fængslet eller hjemme
ved sin faders hjord og drikke gedemælk end i denne
høje stand, som han var kommet til, og hvori han regerede godt og heldig. Uden tvivl var han sådan til sinds, at
han tænkte og sagde: Jeg ville hellere, at dette embede
skulle overdrages en anden, og at jeg kunne leve i stilhed
for mig selv. For den, der er påpasselig i sit embede, som
Paulus formaner i Rom 12, 8, så han med alvor straffer
forbryderne og holder over loven, god orden, tugt og retfærdighed, han vil dermed sandelig forbitre de onde, urolige mennesker og Djævelen og få dem på nakken. Derfor skal der mandighed til, og det er en stor dyd, at man
ikke straks forarges og bliver mismodig, når det hænder,
at Djævelen af al sin magt sætter sig imod os.
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Ja, også i det huslige liv, når man skal styre tjenestefolk, hustru og barn, er det fornødent, at man har et mandigt hjerte og er uforsagt. Derfor har alle verdsligvise
klaget over den møje, som følger med regeringen; derved
plejer også folk at blive til voldsherrer; for når de ser, at
deres planer og gerninger, skønt de havde anlagt alt så
godt, alligevel ingen fremgang eller lykke har, eller at andre gør modstand mod dem, så bliver de ganske gale og
afsindige, og af fromme fyrster bliver de til tyranner, som
dernæst med magt og til skade for andre folk, som de mener, sætter sig op imod dem, vil sætte sin vilje igennem
og på den måde opretholde sin anseelse. For de er ikke
tapre helte, som kan beherske sig selv, men de hænger efter og følger sin vrede og sine begærligheder. Men sådan
var det ikke med Josefs regering.
Jeg kommer endnu godt i hu, at dr. Staupitz sagde om
sin bestyrelse af sit embede, at han i de første tre år
havde villet regere med strenghed; men det ville ikke gå
for ham. I det andet år regerede han efter loven, efter forfædrenes og gamle folks råd; det ville heller ikke gå for
ham; men i det tredje år begyndte han at regere efter

599

Guds vilje, påkaldte dertil Gud og bad til ham; og alligevel havde han ikke bestandig lykken med sig. Da sagde
han til sidst: Jeg gjorde, hvad jeg kunne, da jeg måtte opgive alle disse forskellige måder. For skønt Gud vil, at vi
skal påkalde ham, hører han os dog ikke netop efter vore
tanker, sådan som vi begærer det, og efter de skønne og
kloge råd, som vi plejer at foreskrive ham.
Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, og når der kommer
forhindringer, skal vi tage det med tålmodighed og holde
os til det almindelige ordsprog: Lad det gå, som det går;
for det går dog sådan, som det vil gå. Og som man også
siger i ordsproget: Kan man ikke løfte stenen, må man
lade den ligge. Uden tvivl har vel Josef ofte ønsket, at
han blot kunne lade den gyldne vogn fare og bo og bygge
i stilhed hjemme blandt fårehyrderne. For Djævelen hader og ødelægger gerne alle regeringer og al øvrighed,
der jo også forbyder denne verdens fyrstes gerninger og
straffer mord, vold og tyveri; herimod sætter da Djævelen sig af al sin magt: Du skal ikke forhindre mig, siger
han, for det er min gerning at sammenrode alt i ét røre
ved had, misundelse, horeri og ægteskabsbrud. Modsætter du dig mig i denne min gerning, så skal du vide, at jeg
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også bestandig vil modsætte mig dig. Da bliver vistnok
de regenter, som er modfaldne, snart forsagte og lader
ørerne hænge, lader al omsorg fare, som de med rette
skulle have efter sin stilling. Men disse synder derved
hårdt imod den lærdom, som Salomo har givet i sin prædiker.
Man fortæller om hertug Frederik, kurfyrste af Sachsen, at han også til sidst skal være blevet træt af den store
byrde og megen bekymring og have sagt, at han ofte
havde betragtet alle menneskelige stillinger og spurgt,
hvilket liv der dog kunne være det bedste og saligste,
hvilket forhen også alle lærde og filosoffer med stor flid
har gransket efter. Men han skal have dømt derom på
samme måde som Virgil: O hvor lykkelige var dog bønderne, om de vidste, hvor godt de har det! For han sagde,
at fromme fyrster og herrer sandelig førte et ulykkeligt
liv; bønderne derimod havde det allerbedst, fordi de levede så trygt og stille med hustru og barn under sine herrers beskyttelse.
For øvrigheden er allevegne, og er dog intetsteds,
hvis den rigtig og med troskab vil udføre sit embede.
Men den, der kun regerer for sig selv, han vil aldrig
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kunne regere hæderlig eller lykkelig. For det er ikke nok
at have guldkæde eller purpurklæder og lade sig køre i
vogne eller ride afsted på prægtige heste, så man blot
ville følge og hænge efter sine egne lyster og begæringer;
men det hører til, at du tjener dine undersåtter og det almene bedste.
Men andre derimod flyr for møjen, når de ser, at byrden med regeringen er større end æren af den, uagtet de
véd, at de er født til denne stand og kaldt dertil af Gud,
sådan som adelsmænd og fyrster er. Hvorfor, siger de,
skulle jeg på slump påtage mig et så stort arbejde, da jeg
dog ikke véd, hvad udfald det kan få? Jeg vil hellere leve
alene og have gode dage, vil tage på mig en munkekappe
osv. Men se, hvad følgen deraf bliver, og hvad munkene
udretter ved en sådan flugt. For Djævelen har gruelig
spottet dem, og det er et sandt ord, som man sædvanligvis plejer at sige: Fortvivlelse gør folk til munke. For de
har ikke alene fortvivlet for sin synd, men også for det
huslige og borgerlige liv, som de ikke har villet besvære
sig med.
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Sådan ser vi, at der er mange, som i ægtestanden
alene, tragter efter kødelig vellyst, indbilder sig og venter, at der i denne stand blot er idel fornøjelse. Men når
fornøjelsen bliver borte og der daglig forefalder al slags
trængsel, da begynder de at klage over ægtestanden, forbander den og siger, at de er ynkelig narrede; de havde
dog ikke ventet, at det skulle blive sådan med dem.
Mod sådanne forargelser, som plejer at forefalde i
alle slags stænder, lærer Skriften, at man ingenlunde skal
unddrage sig, når man kaldes til en overordnet stilling,
som Paulus siger i 1 Tim 3, 1: Hvis nogen begærer et biskopembede, har han lyst til en god gerning; det er en,
som er nyttig og Gud velbehagelig. For dig kan den måske være besværlig, trykkende og ikke god; men Gud behager den vel og er såre nyttig for kirken og hele menigheden i by og land. Ikke sådan som dompaverne og munkene higer efter bispeværdigheden eller søger at tilrive
sig præstekald; de er Djævelens rov og kan ikke blive salige i den stand, hvori de lever uden for Guds orden; de
er kun betænkt på sin egen vellyst med svir og fråseri og
anden mere yppighed.
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Derfor må man ikke føre et sådant mageligt, kælent,
livsnydende liv, at man vil unddrage sig for alle slags
overordnede stillinger. For Gud siger i 1 Mos 1, 28: Bliv
frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden og gør jer den
underdanig, og reger over havets fisk osv. Men for at
holde den onde lyst og ærgerrighed i tømme, skal jorden
bære dig torne og tidsler, og i dit ansigts sved skal du
spise dit brød, indtil du atter bliver til jord igen, hvoraf
du er taget, osv. kap. 3, 18-19.
Ja, men hvem kan tåle disse skarpe torne, bekymring,
al slags møje og arbejde; dem vil jeg heller fly for! – Nej,
du skal ikke fly for dem, men skal lige fra barnsben af
vænne dig, ikke til vellyst, men til at tjene det almene
bedste i dette liv. For derfor går du i skole, lærer hvad
nyttigt er og øver dig deri, fordi du engang skal tjene menigheden, det være nu i en kirkelig eller en borgerlig stilling; dertil kræves en dygtig, tålmodig og stærk mand,
der har et godt mod. Til sådanne dyder må du vænne og
vække dit hjerte. Men vælger du munkelivet og foretrækker det, da vil Satan visselig støde dig hovedkulds fra Paradiset ned i Helvede. For munkene er ikke andet end en
unyttig byrde for jorden, som spiser og fortærer enkers
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huse og stakkels faderløses gods og ejendom; det er dog
intet gudeligt, men et djævelsk liv.
Kom derfor i hu, at du er født og af Gud kaldet til at
tjene din næste. Og iblandt straffene for arvesynden er
ikke det en af de mindste, at blive regent; det er næsten
den hårdeste straf næst efter døden. Ja, nogle af hedningerne, såsom Demosthenes, har ikke anset døden for så
bitter, som forvaltningen af regeringen. Og Augustus,
som dog var en såre vis og heldig kejser, tænkte også på,
hvordan han kunne slippe fri for regeringen eller kejserværdigheden; andre derimod, såsom Nero og Caligula,
blev af djævelsk afsindighed ganske til kvinder og gav
sin onde lyst og begærlighed frit løb.
Vi er vistnok af naturen og på grund af arvesynden
begærlige efter at herske og har indsuget denne gift ved
Satans indflydelse i Paradiset 1 Mos 3, 5: I skal blive ligesom Gud, hvis I spiser af denne frugt. Da sagde Gud
også: Velan, du skal få din lyst stillet; siden du begærer
at være Gud lig og herske og byde over andre, så skal jeg
give dig nok af regering.
Sådan er det sandelig ikke en let eller ringe, men en
hård og gruelig straf mod arvesynden at være regent og
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forestå andre, så vi skal lære, hvor stor de menneskers
ondskab er, som skal regeres, og også Satans. For det forstår eller tror ingen, uden de som har prøvet regeringen,
hvilken Djævelen af al sin magt modstår. Ærkeenglen
Mikael strider ikke alene i kirken, men også i det borgerlige samfund med de onde engle. For røveri, tyveri, bedrag, mord, er Djævelens gerninger, hvilke øvrigheden
vistnok ikke kan få udryddet af menneskers hjerter; dog
straffer den med sværdet og andre straffe de ydre laster,
på bedste måde den kan. For derfor bærer den på Guds
befaling og på Guds vegne sværdet.
Derfor skal de, som er i regeringen, stedse vide at
komme sit embede i hu og holde sig mandig deri. For
derfor har Gud prydet og hædret dem fremfor andre med
særlig værdighed og herlighed, med purpur, guld og andet smykke, for derved at skræmme Djævelen og de onde
forbrydere. For arvesynden raser og er afsindig, og Djævelen driver mennesker til alle slags synd og skam.
Ja, dette er det nu, som Gud siger i 1 Mos 3, 22: Se,
Adam er blevet som en af os. Vistnok har alle mennesker
lyst til at bære purpur og guld, også til at føre store titler
og navne; men når vanskeligere spørgsmål forefalder,
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særdeles tilfælde og store forretninger, da først ser de, at
det er en stor, tung byrde. Da er det nu fornødent at have
et mandigt hjerte og stærkt mod og ikke et kvindagtigt eller forsagt hjerte, så det véd, at det sådan må bære arvesyndens byrde og straf.
Derfor er jeg ofte blevet trøstet ved teksten i ApG 13,
36, hvor der siges om David, at han tjente Guds rådslutning, uagtet der dog i hans regering indtraf mange slags
ulykker, oprør og al slags forvirring både i det borgerlige
og i hans huslige liv, så der næppe var stor forskel mellem hans og Herodes’ regering. Hvor ofte må vi ikke tro
at han har sukket og sagt: O hvis jeg dog kunne vogte får
hjemme hos min fader! Hvor gerne ville jeg ikke overlade dette kongelige scepter og min krone til en anden!
Men det er dog vor trøst, at vi véd, vi har fortjent
disse straffe i Paradiset, da vi lod os lyste efter guddommen. Derfor byder nu Gud os også at være guder og regenter; og dog vender han denne straf til nåde og barmhjertighed og ikke til vrede og unåde; ja, han anser det
for en lydighed og velbehagelig tjeneste. Du, siger han,
skal tjene mig i dette embede; jeg vil, at du på denne
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måde skal tage dig af det almene bedste. For derved bliver den store ulykke og almindelige jammer nogenlunde
formildet. Ja, alt får en herlig prydelse, al den stund vi
kan være sikre på Guds vilje, at han vil antage sin ordning i øvrighedens embede for den velbehageligste lydighed. Derfor véd jeg nu, at jeg tjener Guds vilje, når jeg
efter min evne udretter min gerning. Og hvis undertiden
min flid og mine planer ikke få fremgang, da holdes min
onde lyst i tømme derved; men når det lykkes og går godt
for mig, da sker alt dette til Guds ære.
Dette siger jeg for jødernes kødelige drømmes skyld,
som blot kan prise regenternes gode dage og ydre glans;
de begærer selv at køre i gyldne vogne og høre folkets
tilråb og jubel; men den tunge byrde, den møje og det arbejde, som hører dertil, tænker de ikke på at bære, vil
heller ikke bære det. Men nu må dog en regent sandelig
være en mand, som med højt, stærkt mod kan bære regeringens besvær og byrde. Han må kunne bide i det sure
æble, ligesom vi i Paradiset bed i et sødt. Gud har selv i
Paradiset forordnet straffen, som er tung nok, og dog
vender han den til sin tjeneste og vil have, at den skal
være et lægemiddel eller en hjælp mod synden, så derved
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menneskers hovmodighed og ærgerrighed kan dødes, i
hvilken vi har villet være guder. Derfor, siger jeg, skal
man ingen vellyst søge i det, hvori man skal tjene Guds
vilje, men vor egen dødelse, en guddommelig orden og
vor næstes bedste.
Jeg tvivler ikke på, at Josef havde mere plage af sin
ære og herlighed, end af fængslet og den øvrige jammer
og elendighed. Derfor er han fremstillet os som et eksempel, så vi ikke skal blive mismodige eller forsagte, om vi
har en overordnet stilling at beklæde, og for at vi heller
ikke skal følge vor egen lyst og fly for en sådan stilling;
men når vi kaldes dertil, skal vi med standhaftighed udrette vor gerning, enten det så går os vel eller ilde derved.
Unge mennesker må lige fra ungdommen af opgøre
med sig selv i sit hjerte og beslutte sådan: Jeg vil flittig
studere i Den Hellige Skrift og på andet, som er nyttigt,
så jeg kan tjene Gud i mit embede. For jeg er også en af
de arme syndere fra Paradiset; derfor må jeg også have
torne og tidsler på min ager. Men imidlertid vil jeg være
tilfreds med denne ære, at jeg i dette embede og i denne
lydighed er sikker på Guds nåde og nådige vilje imod
mig.
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v45b. og han gav ham Asenat til hustru; hun var datter af Potifera, præsten i On.

Josef var nu frigivet og løsladt og var sat som hersker
over hele Egypten; og dog ville han ikke uden sin konges
råd og vilje begive sig i ægtestanden, for derved at bevise
sin lydighed. For han ville ikke tilskrive eller anmasse sig
den højeste kongelige værdighed. Han misbruger heller
ikke sin magt til at gøre oprør i riget og fordrive Farao,
sådan som urolige mennesker blandt de ugudelige plejer
at bære sig ad, uagtet det ikke manglede ham på lejlighed
til at anstifte urolighed eller oprør. For han havde hele
Egypten i sin magt, og uden tvivl havde han stor anseelse
og yndest hos mange, og nogle har måske tilbudt ham
scepteret og kongekronen. Men han forbliver smukt i
gudsfrygt og giver kongen den tilbørlige ære, undser sig
for ham med ærefrygt og ærbødighed; og da han uden
kongens vilje ikke engang gør det, som det dog vel havde
stået ham frit for at gøre, hvordan skulle han da uden
kongens befaling have begyndt på noget større?
Dernæst antydes her ikke alene det, at Josef med højeste flid søgte at være kongen lydig; men det er også et
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herligt bevis på den kærlighed og yndest, som Farao nærede for Josef, idet han særlig ville ære ham ved at give
ham en hæderlig, dydig jomfru af god familie til hustru.
For hun var datter af en stor, fornem mand og ypperstepræst blandt andre præster, hvilke hos egypterne blev
holdte i stor agt og ære, som man kan se af kap. 47, 22,
hvor præsternes jord fritages for at afgive femteparten i
skat.
Derfor giftede han sig efter Faraos særlige råd og
gunstige vilje med denne jomfru, som var af fornem
byrd. For kongen gjorde sig umage for at ære ham højt på
enhver måde, for at hans anseelse og magt skulle være så
meget desto større og herligere, også ved denne hans svigerfar, som var ypperstepræst i Egyptens rige.
Men næsten alle, som har udlagt denne bog, har på
dette sted tvistet, om denne potifera er den samme mand,
som var Josefs herre og havde købt ham af ismaelitterne?
Jøderne og Hieronymus, som følger dem efter, kommer
her frem med store løgne. For eftersom hin krigsøverste,
Josefs herre, ovenfor i kap. 39 på hebraisk kaldes saris,
som de udlægge ved en eunuk eller gilding, spørger de,
hvordan det er muligt, at han kunne avle en datter? For
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de skændige spottere og hovmodige mennesker beflitter
sig kun på at tale ilde om hedningerne, selv når der er noget godt ved dem, og at spotte hvad de gør, selv når det
er vel gjort. For de vil alene være Guds folk og under
ikke de stakkels hedninger engang hvad godt og hæderligt de engang imellem har udrettet. Derfor modstår jeg
gerne deres ånd, eftersom jeg véd, at de af onde, stolte
hjerter stedse taler ilde om hedningerne. Sådan har de nu
atter opdigtet, at Potifar købte den unge Josef, der var
såre skøn af skikkelse, for at misbruge ham til utugt; men
Gud skal have forhindret denne synd ved at lade Potifar
blive udygtig til at avle børn. Sådant er det nu ingen sag
at opdigte; men de kommer slet ikke frem med nogen
grund eller noget bevis for sin opdigtelse.
Augustin har også ladet det blive sig surt at besvare
dette spørgsmål, og slutter til sidst sådan, at hvis en ville
mene, at der havde været to mænd af navnet Potifar, synder han dermed ikke imod Den Hellige Skrift, og hvis
man vil mene det, kan det ske uden fare for troen.
Jeg tror fuldt og fast, at der har været to af dette navn,
og at det har været et almindeligt og meget brugt navn
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også hos andre; ligesom også vore landsmænd gerne plejer at tage navne af konger og fyrster og bruger dem, såsom navnene Maximilian, Ferdinand, Karl, og endnu
mange flere af helgenerne, såsom Henrik og Konrad; og i
Sachsen nedstammer der fra Lothar eller Luthar, som
kejseren kalder ham, en berømt slægt med et navnkundigt navn, nemlig luder. Sådan brugte også mange i
Egypten Faraos navn med en tilsætning. Far er det
samme som Farao, men hvad den anden del af navnet angår, poti, da vil jeg overlade det til hebræerne at udforske
dette ords oprindelse og betydning.
Sådan antager jeg, at denne præst Potiphera var en
anden mand end hin Potifar ovenfor, sådan at Josef ikke
ægtede sin forrige herres datter. Og det synes at han viselig har vogtet sig derfor, eftersom moderens eksempel,
der var en utugtig kvinde, lå for dagen. Derfor tænker
jeg, at den fromme, ærbare og tugtige yngling med flid
og betænksomhed afholdt sig fra at ægte en datter, som
havde en så slet moder.
Derfor gav engang en munk dette råd: Den, der ville
bejle til en pige, skal ikke tage så meget hensyn til hendes fader, men meget mere til hendes moder. For datteren
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tager gerne efter moderens væsen. Vi tyskere siger i et
ordsprog: Øllet smager efter fadet. Er moderen en utugtig
kvinde, så er datteren ikke from. Dog kan det vel også
hænde, at en uanstændig moder eller ugudelig fader kan
få en from, ærbar søn eller datter, og omvendt. Sådan er
det nu min mening, at der har været to mænd af samme
navn; hin første var en embedsmand, som havde opsynet
med kødet og slagterne i hele Egypten; denne derimod
var en opsynsmand over kirken og gudstjenesten; hans
datter ægtede Josef efter kongens råd. Dog vil jeg lade
det stå derhen, om denne mening er sand eller ikke; for
troen og den kristne religion står ikke i nogen fare derved.
Man skulle langt hellere have spurgt om, hvorfor dog
denne hellige mand Josef tog en afguderisk kvinde, datter
af en hedensk og ugudelig præst. For det er vel troligt, at
alle præster i Egypten, ligesom også hos andre hedningefolk, har været ugudelige, ganske uvidende om de forjættelser, som var givet fædrene. Hvorfor tog han ikke hellere efter sin faders råd en anden kvinde af sit folk og sin
slægt?
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Men herpå svarer jeg sådan: Der er ingen tvivl om, at
alle disse præster, skønt de intet kendte til læren og forjættelsen, dog i borgerlig henseende var hæderlige og retskafne mænd. Og det var ingen synd, at tage en hednings
datter til ægte. For Abraham ægtede også Sara i Ur i
Kaldæa, som var en røverisk og ugudelig by i Babylon;
ja han selv, Abraham, var i begyndelsen også en afgudsdyrker, som skrevet står i Jos 24, 2: Jeres fædre boede
fordum på hin side floden, og de tjente andre guder. For
mig ville det vistnok ikke sømme sig at sige dette om
disse store mænd, men Josva er ikke bange for at foreholde dem deres forrige ugudelige væsen. Og det var en
stor velgerning, at Gud kaldte Abraham fra Ur i Kaldæa
og åbenbarede ham forjættelserne om Kristus.
Sådan var Rebekka i den ugudelige Bethuels hus; Lea
og Rakel var døtre af Laban, der var en afguderisk mand.
Jakobs sønner tog heller ikke hustruer af sin egen slægt,
men af kana’anæernes folk. Abraham tog Hagar, som var
en egyptisk pige; Boas tog Ruth, en moabitter; Salma, en
fyrste i Juda, tog skøgen Rahab, og sidenhen i Egypten
oprettedes der mange sådanne ægteskaber. Skønt nu også
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Asenat var ugudelig og endnu ikke undervist i erkendelsen af den sande gudsfrygt, tog dog Josef hende uden
synd til hustru og lærte hende derefter den rette gudsdyrkelse og hvordan man skulle påkalde den sande Gud.
Men nu kan det vel også være, at mange af de egyptiske
præster, da de hørte Josef prædike og beundrede så
mange skønne dyder hos ham, derved blev omvendt til
den rette gudsfrygt og afstod fra sit afguderi, som David i
Sl 105, 22 siger, at Josef var en præst over alle præster og
lærer for alle andre lærere i Egypten.
Og at også kongen på en måde har været gudfrygtig
eller i al fald har haft noget lys derom, kan man forstå af
hans ord, når han ovenfor i kap. 41, 38 siger, at Josef
havde Guds Ånd. Deraf fremgår det, at han ikke havde
eller dyrkede mange guder. For sådan taler kun den
mand, der dyrker den eneste Gud; og måske var der i
Egypten blevet tilbage nogle spor og en ringe levning af
fædrenes lære, som Abraham havde forkyndt der, skønt
den efterhånden var blevet mere og mere fordunklet. Sådan plejer det jo altid at gå der, hvor religionens lære udbredes, at Djævelen stedse blander sit ukrudt deri. Nu til
dags har evangeliets lære, efter at den atter er renset og
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bragt på fode, vundet mange mennesker, som forhen var
betyngede med pavens tyranni; men der er også udgået
fra os gendøbere, nadverfornægtere og andre sektånder,
der om den hellige treenighed og Kristi menneskebliven
har fremført sådan lære, som åbenlys er falsk og ugudelig. For de har ikke været af os, skønt de en tidlang har
været hos os; men de har ikke søgt eller tragtet efter den
rene lære, men kun efter sin egen ære og et stort navn.
Sådan hørte egypterne først den rene lære og forjættelserne af Abraham; men sidenhen blev disse fordunklede hos dem ved de falske lærere, indtil endelig Josef atter fornyede denne lære.
Og deraf slutter jeg nu, at Josefs hustru var en hellig
og gudelig kvinde, hvad enten hun var undervist i læren
før sit giftermål, eller efter sit giftermål blev det af Josef,
og hun blev en moder i Israel og en ret patriarkmoder, ligesom Rakel, Lea og Tamar. For hun fødte Manasse og
Efraim, som var fædre for to såre mægtige stammer.
Og dermed skal man tilbagevise jødernes hovmod, så
de véd, at de gøre uret i ganske at foragte hedningerne,
især Kams efterkommere. For er ikke Efraim og Manasse
født af en hedensk moder? Lad dem desuden se hen til
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skøgen Rahab, den afguderiske Ruth, ligeledes
kana’anæeren Tamar, som var besmittet med blodskam
med sin svigerfar. Hvorfor er du da så stolt, du usalige
jøde, da du jo dog er født af hedensk sæd, dertil ernæret
og opammet med en fremmed kvindes modermælk?
Sådan regnes også Asenat med iblandt de hellige
stammødre i Israels hus. For hun var moder til to såre berømte og kongelige stammer. Da Ruben mistede førstefødslen, trådte Efraim og Manasse i hans sted, som der
siges i 1 Krøn 5, 1-2: 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. Så højt agtede Gud
de hedenske kvinder, for derved at bevidne, at han ikke
havde forkastet hedningerne, som om de skulle være fordømte, sådan som jøderne, dette forstokkede og forblindede folk, ganske fordømmer dem. For idet de kaster os i
næsen vor hedenske herkomst, ser de ikke, at dermed
vanhelliger og fordømmer de sin egen herkomst og byrd.
Vor herre Kristus har villet fødes af mange forskellige folks blod. For han har Rahab, Ruth og Tamar til
mødre, og siden han ikke skammer sig ved dem, men
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også egyptiske, kana’anæiske og moabitiske kvinder regnes med i hans slægtsregister, hvorfor har da de ugudelige jøder sådan stor afsky for vort blod som for noget
besmittet og urent?
Det samme kan man også sige om David og de andre
konger, som også nedstammede fra de samme mødre.
For der er ingen personsanseelse hos Gud, ApG 10, 34,
Kol 3, 25. Og dette er skrevet os til trøst, så vi skal vide,
at Gud ikke alene er jødernes Gud, men også hedningernes Gud, Rom 3, 29. For skønt hedningerne ikke omskæres, er de dog Gud ligeså kære og velbehagelige som jøderne, og Judas berømte og store slægt blandedes med
Tamars blod. Endelig, om nu hedningerne ikke har fået
nogen forjættelse, så gælder den dog også dem. For sådan lyder jo forjættelsen: I dit afkom skulle alle jordens
folk velsignes.
v45c. Så drog Josef ud over hele Egypten.

Det første år stod han for Farao og ordnede hvad der henhører til huset, tugt og god orden ved kongens hof, før
han påtog sig sin borgerlige eller verdslige regering. Derfor drager han endnu ikke ud for at indsamle kornet, men
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kun for at bese Egyptens land, for at erkyndige sig om religionen, retstilstanden og øvrigheden, om livet og sæderne her og der i byerne og hos alle stænder; men han
forblev dog endnu ved kongens hof. Og dette skete, efter
min mening, i det første år, før de frugtbare, rige år begyndte.
v46a. Josef var tredive år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste.

På den tid, da Josef udtydede drømmene og tog sig en
hustru, var han tredive år gammel, hvilket Moses fortæller for at man deraf kan slutte, hvor længe han havde været i fængsel og trældom. I sin alders 17de år blev han
solgt, i sit tredivte år blev han hævet til kongelig herlighed. Sådan tjente han sin herre trofast og godt i ti år og
forbedrede hans hus, forøgede hans gods og ejendom, så
han blev rig. Men i tre eller fire år var han i fængsel, da
han var blevet anklaget for horeri af horkvinden.
Dette er skrevet os til lærdom, så vi skal lære at forstå
den store jammer og elendighed, som Josef led, hvorom
Sl 105, 18 siger: De plagede hans fødder med jernbolte,
han selv kom til at gå i jern. Hvad enten du nu vil forstå
jernet sådan, at hans legeme var bundet med lænker, eller
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i den mening, som Simeon siger til Maria i Luk 2, 35:
Også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge, så er det
dog ikke usandsynligt, at han i sin herres første vrede og
raseri blev lagt i bolt og jern; men sidenhen fandt han
nåde hos fangevogteren, der løste hans lænker og lod
ham have opsynet med fangerne.
Dette eksempel foreholdes os, så også vi skal vænne
os til tålmodighed, dertil også til håb og standhaftighed
under kors og ulykker, om end vore hjerter hårdt plages
og pines med den lange opsættelse, før hjælpen kommer.
For Gud ser enden på vore trængsler, som han siger til Israels børn i Jer 29, 10-11: Efter at halvfjerds år er omme
i Babel, da vil jeg besøge jer, og jeg vil stadfæste mit det
gode ord over jer, at føre jer tilbage til dette sted. For jeg
véd de tanker, som jeg har tænkt over jer, siger Herren,
nemlig fredstanker, og ikke til ulykke, at give jer belønning på det sidste og jeres forhåbning. Fangenskabet i
Babel skal ikke vare evig; det er halvfjerds år om at gøre;
men det gør ondt at have tålmodighed og vente på enden.
Derfor skrives nu alt dette, for at vi skal lære og betragte det og lære at bære og tåle Guds hånd, der hjemsøger os og tugter os faderlig. For straffens eller trængslens
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tid er ikke uendelig, som det synes os, men Gud har bestemt visse timer og øjeblikke. Derfor er det kun fornødent at vi holder ud og forbliver standhaftige, som Kristus siger i Matt 24, 13: Den, som bliver bestandig indtil
enden, skal frelses.
Betragt alle andre patriarkers eksempel, med hvor
stor standhaftighed de har holdt ud i sin jammer og elendighed, så vil du også hos dem finde tålmodighedens og
standhaftighedens rette frugt, ligesom denne guddommelige, mærkelige gerning, Josefs ære og ophøjelse, viser;
for han var aldrig kommet til sådan stor ære, hvis han
ikke først var blevet sådan plaget, dødet og undertrykt.
Uden at hvedekornet falder i jorden og dør, siger Kristus
i Joh 12, 24, bliver det alene; men hvis det dør, bærer det
megen frugt.
Dette indprentes os så flittig og bestandig af Helligånden, så vi skal vide, at de troende ganske vist prøves,
men ikke ødelægges eller tilintetgøres, for at vi også skal
kunne efterfølge deres tro, holde os dertil og oprejse os
derved. Virgil fortæller om Æneas, at han også oprejste,
trøstede og styrkede sine kammerater med den foregående frelses eksempel og sagde: Mine kære kammerater,
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vi véd jo nok, hvad for ulykke vi forhen har lidt; vi har
før lidt meget mere; Gud vil gøre en ende også på denne
jammer og ulykke. Ligeledes: Enhver skæbne må overvindes derved, at man bærer den. Har nu hedninger med
så højt, stærkt mod overvundet al slags ulykke og modgang, hvorfor skulle da vi kristne stå tilbage deri?
v46b–49. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten.
Landet bugnede i de syv overflodsår. I de syv år, der kom i
Egypten, samlede han alt korn og lagde det i byerne. Kornet
fra de omkringliggende marker lagde han inde i byerne. Josef
oplagrede så meget korn som havets sand, så han måtte holde
op med at tælle det, for det kunne ikke tælles.

Dette er nu en anden rejse end den ovenfor. For nu antager han regeringen i landet og forblev nu ikke længere
hos Farao alene, men overdrog opsynet med hoffet til en
anden, og han kom fra nu af sjældent til hoffet. For han
må nu atter drage gennem hele Egypten, som han forhen
kun så løselig havde besigtiget, og nu indretter han fra
den ene landsby til den anden og fra by til by laderne eller kornhusene og andre flere ting og tæller den årlige afgrøde i hele landet. Men alt går godt og heldig; undersåtterne i hele landet underkastede sig ham frivillig, hyldede
ham og adlød ham med største villighed. Sådan var dette
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rige såre skønt ordnet; ja der synes sandelig dengang at
have været en gylden tid i Egypten.
Men Josef bar en tung byrde, som han ikke havde
kunnet bære, hvis ikke Farao havde bistået og hjulpet
ham med sin magt. for derved vandt Farao undersåtternes
hjerter for Josef, så de også blev velvillige og lydige mod
ham. Og når disse to stykker kommer sammen, da følger
også det let efter, at man hædrer og undser sig for øvrigheden, og at der også er lykke og held ved alle planer og i
alt, som man handler eller gør. For da frygtes ikke øvrigheden for straffens skyld, men holdes i agt og ære for
sine dyders og sin visdoms skyld. Men regerer en voldsmand, på hebraisk måbir, (med hvilket navn Seleukus Filopator benævnes i Dan 11, 20.), da er der ingen villig lydighed. For da foragtes personen, fordi den ikke opfører
sig sådan, som øvrigheden bør opføre sig. Derfor må hos
en regent disse to stykker være hos hinanden, nemlig anseelse og magt og respekt eller ærbødighed, som Paulus i
almindelighed byder i Rom 13, 7: Giv den ære, som bør
æres, den frygt, som bør frygtes.
Men folk opvækkes og bevæges til ærbødighed ved
dyd, visdom, retfærdighed og mådehold hos dem, som er
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i øvrighedsstilling. For derfor havde Josef så stor anseelse hos Farao, ligeledes også hos de andre fyrster og undersåtter i landet, så han straks blev adlydt, blot han så på
en eller gav ham et vink eller kun rørte en finger, og alt
gik godt og vel. Han tvang dem ikke med vold eller straf,
hvilket tyrannerne plejer at gøre, som kun med det onde
skaffer sig lydighed, men som dog ikke derved udretter,
at undersåtterne lyder dem af hjertet; nej, de bevirker derved meget mere, at de ikke kan holde af dem.
Men det er et stort gode, når folket beundrer fyrsternes klogskab, gudsfrygt og lykke, glæder sig over at se
dem, over at styres af dem og priser dem, så de tænker, at
de af særlig gunst og kærlighed må adlyde sine herrer.
Men når fyrsterne har et ondt rygte for sin synds og
skams skyld, såvel hos sine egne undersåtter som hos alle
andre, så man siger: Vor fyrste er en skurk, en mordbrænder – det er en såre slem, ulykkelig regering.
Derfor bliver nu Josef ved med at udrette en from regents embede, idet han indsamler korn og i alle byer indretter særlige lader eller kornhuse dertil. For han var ikke
efterladende eller doven. Og skønt han havde såre stor
anseelse og stor magt på grund af sin visdom og alle sine
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andre dyder, og også på grund af Helligånden, som Farao
mærkede hos ham, så var det dog alligevel fornødent at
være flittig og påpasselig.
For folk er aldrig så flittige i sin gerning, at det ikke
skulle være fornødent, at deres herre og regent også
havde et øje med dem. Dette har de gamle betegnet dermed, at Jupiter havde et menneskeøje på sit scepter, og
det er et såre skønt billede. For sådan plejer man at sige i
ordsproget: Herrens øje gør hesten fed. Ligeledes: Panden er os nærmere end nakken. Det vil sige: I enhver stilling er det nyttigt og nødvendigt, at man ser til og har
flittigt opsyn. Sådan undersøgte også Josef flittig alt i
landet; han vendte sine øjne på landet og ikke uden for
landet, sådan som dovne og magelige mennesker plejer.
Sådan kræves der også i kirken tro biskopper eller tilsynsmænd, som med alvor holder over den rene lære og
de hellige sakramenters rette brug og forstår at skelne de
falske, ugudelige lærdomme fra den sande lære. Sådanne
biskopper må så meget desto flittigere våge, jo begærligere de glubende ulve tragter efter de stakkels får, for at
ombringe dem. Sådan ser vi, at kætterne og paven er meget påpasselige, sover ikke i tryghed, snorker heller ikke,
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men passer nøje på alle slags lejlighed, hvorved de kan
bedrage og forføre de gudfrygtiges hjerter.
Men jeg vil nu atter komme tilbage til teksten. Her
synes jeg da ikke om, at vor latinske oversætter har taget
sig alt for store friheder og kun udlagt dette sted ved en
omskrivning, så han gengiver ét ord med mange andre,
og dog har han selv ikke forstået, hvad han har sagt. Han
har her brugt en utidig retorik. For man må beholde tekstens ord og udlægge dem. Derfor må man oversætte den
hebraiske tekst sådan: Og landet bar i hobetal i de syv
overflødighedsår, og han samlede al spise i de syv år.
For Hieronymus og Lyra forstår det også sådan, at det
skal betyde at samle i neg.
Men efter at det var tærsket, samlede han det i store,
mægtige hobe i syv år. Eftersom landet bar, samlede han
al spise, indbyggerne til bedste, i laderne eller kornhusene. Han var en såre forstandig mand, så han ikke samlede al spise af de syv år i én hob; men i enhver by lod
han afgrøden af de omliggende agre samle sammen, så
meningen er, at enhver by havde sit eget kornhus.
På denne måde prises den orden, som Josef overholdt
ved kornets indsamling, hvilken orden også i andre ting
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højlig prises. For hvad man gør med orden, lykkes altid
bedre og får en heldigere fremgang, både i det borgerlige
og huslige liv, end hvad man gør uden nogen bestemt orden, på en slump. Man bortødsler altid mere, når der ikke
er ret orden i alle stænder, som man kan se ved vor fyrstes hof. For hvis hans kurfyrstelige nåde ville reformere
dette og bringe orden i det, så ville man ikke bruge så
utallig meget; for god orden opholder, men uorden adspreder og tilsætter alt. Sådan ser vi, at de, som er gode
husfædre og har indrettet sin husholdning smukt ordentlig, let bliver rige.
Dette siger jeg imod Hieronymus, som ved at gengive
teksten så vidtløftig har formørket og omvendt denne orden. For uden tvivl var alle ting vel beskikket og ordnet,
nemlig med indhøstningen, med tærskningen og med indsamlingen af det tærskede korn, ja endog hvordan man
skulle forholde sig med heste og vogne og med de allermindste ting. Han lader enhver by beholde indkomsten af
sine agre, tager kun femteparten deraf, uden noget tab for
folk; den samler han og gemmer den i kornhusene, så på
denne måde forrådet af spise imod den forestående dyrtid
stedse måtte tiltage og blive større. For derfor tilføjer han
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i teksten: Så samlede Josef korn som havets sand, overmåde meget, indtil han stoppede med at tælle, hvilken
tælling ikke er at forstå om de enkelte korn, men om de
tønder korn, som samledes; og dog var denne mængde
korn såre vel ordnet og alt opbevaret på sit sted. Dette er
det første stykke af Josefs visdom i regeringen.
v50. Endnu før hungerårene kom, fik Josef to sønner med Asenat, datter af Potifera, præsten i On.

Vi har talt om de syv rige, frugtbare år, med hvilken dygtighed og klogskab Josef samlede hvede og andet korn i
de lader, som han havde indrettet i Egypten. Men hvad
der nu fortælles om Josefs sønner, synes at være ganske
unyttigt og overflødigt. Heller ikke ordene selv er på hebraisk rigtig rimelige. For sådan står der egentlig på latin:
Josef fik to sønner. Men dette vil jeg overlade til de
sprogkyndige at greje og forklare, hvorfor dog en så herlig, stor taler, som Moses var, har talt så specielt.
Men dette, er rettet imod jødernes ovenfor omtalte
gale hovmodighed og selvros, som foragter alle hedninger, uden at betænke sit eget blod på mødrene side, som
er egyptisk, kaldæisk, ammonitisk og moabitisk. Hvis jeg
sådan ville fordømme jøderne, og de dog af Den Hellige
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Skrift kunne overbevise mig om, at jeg nedstammede fra
en jødisk moder, da ville jeg med rette blive anklaget for
dårskab. Men de er frække mennesker, der ikke ved noget bevis eller på nogen måde lader sig bevæge til at erkende sin vildfarelse og bedre sig.
Sådan er dette en herlig tekst, der vidner, at to såre
berømte og navnkundige stammer i Israel nedstamme fra
en egyptisk moder, jøderne til skam og hedningerne til
ære. Og ved dommen og i det kommende liv skal vi hører, hvordan David og de andre patriarker vil hilse disse
hedenske kvinder, som Rakel, Ruth, Tamar og Asenat, de
mødre, af hvilke de er født efter kødet.
Men skønt der nu ikke er nogen tvivl om, at Josef lod
begge sine sønner omskære, så var han dog så klog, at
han ikke tvang de andre egyptere til at lade sig omskære.
For det læser man ikke på noget sted, at enten kongen
selv eller nogen anden i landet lod sig omskære, og sidenhen i kap. 43, 31, skal vi hører, at det var egypterne
en vederstyggelighed at spise med de hebraiske fårehyrder. Og skønt Jakobs sønner på grund af deres broder Josefs store anseelse, ære og herlighed fik lov til at komme

630

til hoffet og spise der, spiste dog Josef og hans brødre for
sig selv, på et særligt sted.
Sådan beherskede nu Josef Egyptens rige, som foragtede jødernes ceremonier og skikke og havde afsky for
dem, hvad omskærelsen angår, mens det af Josef hørte de
andre dele af den rette lære. Gud førte ham underlig i
denne hans regering, idet hans religion for en del blev antaget, for en del blev forkastet, idet nemlig troen på Gud
og erkendelsen af ham blev antaget, men omskærelsen
forkastedes.
v51. Josef gav den førstefødte navnet Manasse. »For Gud har
fået mig til at glemme al min ulykke og hele min fars hus.«

Dette er en underlig tale af Josef, at han havde glemt ikke
alene al sin møje, men også alt sin faders hus. For
Manasse var i det mindste to eller tre år gammel, før hungersnøden begyndte, og blev født da halvdelen af de rige
år var forløben. Hvorfor sendte han da ikke i mellemtiden
sendebud til Hebron for at spørge efter sin fader og sine
brødre? Ja, han viser her, at han ligesom med flid og på
Guds befaling havde glemt både sin faders hus og al sin
jammer og ulykke. For dette betyder hos hebræerne ordet
amal, der også bruges i Job 5, 7: Et menneske bliver født
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til møje, ligesom gnister flyver højt op. Sådan kalder Josef hele de tretten års historie amal, det er møje, ulykke
og trængsel.
Dog synes denne vise og hellige mand, der jo uden
tvivl elskede sin fader og sine brødre, her at have talt sådanne ord, som ikke kunne forliges med gudsfrygt. For
det kan dog ingen uden en ugudelig sige, at han har forglemt sin faders hus. Men nu lå Memphis, hvor kongens
residents var i Egypten, ikke mere end 30-40 mile fra det
forjættede land, hvorfra det adskiltes ved filistrenes land
og ved Arabia Petræas ørken, som geograferne kalder
det. Hebron, hvor Jakob, Josefs fader, boede, lå næsten
på Egyptens grænse; hvorfor sendte da ikke Josef, som
var en så mægtig, formående herre og havde rådighed
både over heste og vogne, bud til Hebron til sin fader? Er
det på denne måde, børn skal hædre sine forældre, så
man endog kan rose sig af, at man har glemt sin faders
hus? Det havde endda gået an, om han havde sagt, at han
havde glemt al sin jammer og elendighed, hvis han blot
ikke havde tilføjet dette om sin faders hus, at han også
havde glemt det.
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Jeg véd ikke, hvad jeg skal sige hertil, uden dette
alene, at ordene i Sl 45, 11 synes at være taget af denne
tekst, hvor der står: Hør, datter! og se til og bøj dit øre,
og glem dit folk og din faders hus. Men det er en såre
hård tale, at han endog roser sig af, at han har glemt alt
sin faders hus, og jeg ser her ingen grund for ham til at
bryde sig mindre om at få besked angående sin faders hus
og hvordan det der stod til. Måske har han tænkt, at både
hans fader og hans brødre måtte være døde af hjertesorg,
eller han havde opgivet alt håb om at få sin fædrene arv.
For sådan lyde ordene: Jeg har glemt alt min faders hus,
det er, nu kan jeg ikke arve min faders gods, sådan som
mine fordums drømme syntes at betegne, at jeg skulle
blive herre over mine forældre og brødre; nu tænkte han
vel, at dette kun havde været en indbildning, menneskelige drømme og bedrag, der ikke ville få en sådan udgang, som han havde håbet. Derfor kan dette forstås sådan, at det var et nyt kors, hvorved Gud dødede Josef og
drev ham til at mene, at disse drømme ville være forgæves og tomme. Han har vel tænkt: Jeg vil blive her i
Egypten; her vil Gud engang efter min død skænke mine
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efterkommere en anden arv. Sådan gjorde han i fuldkommet tro afkald på førstefødslens ære og herlighed, som
han havde i sin faders hus, og lover sig selv og sine børn
en anden Guds velsignelse, på en ganske anden måde,
end han forhen havde ventet.
Dog bliver endnu det spørgsmål stående, hvorfor Josef ikke sendte bud til sin fader. For skønt det er en stor
dyd hos ham, at han ganske lod ethvert håb om sin fædrenearv fare, og lod sig nøje med, hvad han kunne få i
Egypten eller andetsteds, så er det dog alligevel underligt, at han ikke sendte bud til Hebron til sin fader og sine
brødre for at få underretning tilbage om deres liv og tilstand. Enten har vel Gud forhindret sådanne tanker, eller
hans mange forretninger i hans embede have afholdt ham
derfra; dog var vel disse forretninger ikke så store, at han
ikke skulle have kunnet afsende nogle tjenere til Hebron.
Måske grunden var den, at egypterne foragtede jøderne
og fårehyrderne og havde afsky for dem. Derfor havde
han ingen lyst til at hente dem til sig. Eller også har han
ved sin profetiske ånd forudset, at hans brødre og fader
engang ville komme til ham i Egypten. Eller, hvis han
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endelig skal anklages, fordi han ikke sendte bud til sin fader, så ville vi regne ham med iblandt dem, som synde
derved, at de ikke gøre, hvad de rimelig skulle gøre. Det
være nu hermed som det vil, så er det sandelig en underlig tale, hvori han siger, at han har glemt sin faders hus.
v52. Den anden gav han navnet Efraim. »For Gud har gjort
mig frugtbar i min lidelses land.«

Han har endnu i friskt minde den elendighed og jammer,
som han havde lidt, og mener så meget som så: Se, jeg
har været elendig og fattig; men Gud, som plejer at se til
de lave, elendige, bedrøvede, fortabte og fordømte mennesker, han har også forbarmet sig over mig og givet mig
en søn, Manasse, for at jeg skulle glemme al min ulykke.
Dernæst har han også givet mig endnu en anden søn,
Efraim, så jeg skulle blive frugtbar i min lidelses og elendigheds land.
For så meget betyder det hebraiske ord onji, der i
samme betydning også bruges i Es kap. 53. Jeg har, siger
Josef, været fanget i fængsel, hvor jeg havde bortkastet
og mistet alt håb om liv og redning, så jeg næsten havde
kunnet kaldes en død stamme eller klods, der aldrig mere
ville grønnes eller bære frugt. Men hvad Esajas siger om
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det skud, som skal skyde op af Isajs stub, det samme siger også Josef om sig selv, nemlig at der dog endnu af en
ufrugtbar og hendøet stamme skulle fødes børn og efterkommere, og det endnu dertil af en egyptisk kvinde; det
er en underlig Gud!
Men dette er eksempler, som skal tjene til at opretholde og styrke vor tro. For kunne også vi holde sådan ud
i anfægtelsen, så skulle vi sandelig også lære at kende
dette Guds navn og væsen eller måde, nemlig at han ikke
alene kan lade os glemme vor elendighed og ulykke, men
også lade dem, som ganske er ødelagt og blevet til intet,
atter vokse og formeres.
Dette var en herlig lov og pris for Gud, hvormed Josef ophøjede Guds underlige gerninger, at han nemlig af
intet kan gøre alt, hvilke gerninger vi også skal erkende
og øve os i. For vi må ydmyges, dødes og ligesom hvedekornet kastes i jorden og dø, og derefter atter opstå med
mangfoldig frugt. For han er Efraims, det er forøgelsens
og frugtbarhedens Gud; men i onji, det er i dødelsens
land. Og dette er en bestemt regel, som altid overholdes i
de guddommelige gerninger, nemlig: At gøre alt af intet.
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For sådan begraves vi i jorden, at vi rådner i den og
fortæres af orme; vi bliver sået i skrøbelighed, forkrænkelige, i vanære og stank, i en så foragtelig og hæslig
skikkelse, at det næsten hellere kunne være at ønske, at vi
aldrig havde været født, end at vi i sådan vanære skal opædes og fortæres af orme og ganske rådne i stank. Sådan
gøres vi ganske til intet. Men Gud siger: Af dette intet og
onji, af den rådne stank, ormene, støvet og jorden vil jeg
atter opvække dig og gøre dig ikke alene til en Manasse,
men til en Efraim, langt skønnere og herligere end solen.
Og sådan skal det visselig også gå til slut. For vi har den
allersikreste forjættelse. Om det end i dette liv ikke altid
går os efter ønske og sådan som vi gerne vil have det, så
skal dog også vi i det kommende liv med pris sige: Gud
har ladet mig forglemme al min møje og alt min faders
hus.
Men denne forglemmelse skulle med rette efterhånden komme over os allerede i dette liv. For om vi end nu
ikke kan afholde os fra at tænke på ormene og stanken,
eftersom vi har dem for øje, vil det dog engang komme
derhen med os, at Gud skal aftørre hver tåre af vore øjne,
som der står i Johannes’ Åbenbaring kap. 7, 17. Derfor
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må troen her begynde at glemme tårerne og skammen og
ikke at se dem; om end øjnene ser forrådnelsen. Ørerne
hører klagen og sukket, næsen lugter stanken af det døde
legeme, så må dog troen sige: Jeg véd intet derom, jeg
ser det ikke; ja, jeg ser en forøgelse og en klarhed, større
end solens og stjernernes.
Derfor foreholdes sådanne eksempler os, så vi deraf
skal lære, at Gud er alle tings skaber, der levendegør de
døde, og forherliger ormene og den skændige stank. Og
han vil, at vi allerede her i i livet skal erkende og prise
dette i troen; men sidenhen, i det kommende liv, skal vi
også erfare og fornemme det i gerning og sandhed.
Josef blev ikke en sådan stor fyrste i Egypten, og Jakob fik heller ikke se et så stort folk som sit afkom, før
de begge to var blevet dødede. Det lærte Josef af egen erfaring. Derfor siger han: Det må komme dertil, at man
glemmer alt, hvad man har at håbe på jorden. Jeg var den
førstefødte og arvingen af den fornemste moder; alt dette
er nu tabt, og der er ikke længere noget håb om at få arven eller førstefødslen i min faders hus.
Derfor kalder han sin søn Manasse, Gud til ære, fordi
Gud havde gjort ham til intet og bragt ham til at glemme
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alt sin faders hus. Men da han atter under ham en forøgelse, idet han giver ham børn, kalder han nu den anden
søn Efraim; ham giver sidenhen Jakob, hans bedstefar, en
skøn, herlig velsignelse. Og det er også sandt, at denne
stamme var den mægtigste, som man kan se af Josvas,
dommernes og kongernes bøger. Jeroboam var af Efraims stamme, og derfor kaldes også hos profeterne Israels
rige sådan, og af disse profeter var næsten de største født
af denne stamme, såsom Elias, Elisa, Hoseas og flere andre.
Men vi skal her på dette sted lære, at dødelsen plejer
at gå i forvejen for ophøjelsen. For først må vi blive
Manasser, det er blive til intet, skønt kødet ikke kan tåle
og udholde denne dødelse uden store smerter, ligesom jo
naturen overalt flyer for forrådnelsen og sin egen undergang; der bliver end ikke et træ eller en busk omhugget,
uden at det klinger i den. Og Kristus selv råber på korset:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Matt 26,
46.
Dernæst skal vi også lægge vind på at efterfølge Josefs hjertelige ydmyghed. For han hovmodede sig slet
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ikke af sin store ære, herlighed eller lykke, og pralede
ikke af den, men forblev smukt ydmyg.
Forresten var hans regering noget underlig deri, at
han lod egypterne forblive uomskåret, men lod sine to
sønner, Efraim og Manasse, omskære og derved holdt sin
faders lov. For sådan blev han alt for alle, at han dog endelig måtte frelse nogle, som Paulus siger om sig selv i 1
Kor 9, 22. For ikke på den måde glemte han sin faders
hus, at han også skulle have glemt den forjættelse, som
Gud havde givet; men da han havde Helligånden og dertil også stor visdom og forstand i åndelige ting, holdt han
med højeste flid fast ved forjættelsen om Kristus og hans
kommende rige. Sådan led han døden i fængslet, men lod
sig dog ikke berøve troen og håbet på opstandelsen. Men
hvad for andre stykker af loven der blev overholdt i hans
faders hus, og hvad førstefødslen og de legemlige forjættelser angår, dem glemte han og beholdt kun forjættelsen
om det evige liv.
Josef var en mand fuld af visdom og åndeligt skøn og
forstod at overholde den forskel, hvorom Paulus taler i 1
Kor 9, 20: Jeg er blevet jøderne som en jøde og hedningerne som en hedning osv. Jeg for min part havde ikke
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haft så stor ånd eller tro, havde heller ikke kunnet regere
Egypten på den måde, at jeg havde ladet være at bekymre
mig om deres skikke eller borgerlige love og til dels også
en del af deres religion, som dog ikke ganske var imod
Guds sande erkendelse, mens han selv havde en egen religion for sig og sine børn. Jeg havde sagt: Jeg kan ikke
regere over uomskårne hedninger, som apostlene forekaste Peter i ApG 11, 3: Du gik ind til mænd som har forhud, og spiste med dem, eller som nogle lærte i kap. 15,
1: Hvis I ikke ladet jer omskære efter Moses skik, kan I
ikke blive salige.
Men han havde en apostolisk ånd, ligesom Peter efter
at være blevet formanet ved et syn siger: I véd, hvor utilbørligt det er for en jødisk mand at omgås med eller
komme til en, som er af et fremmed folk; men Gud viste
mig, ikke at kalde noget menneske vanhelligt og urent.
Josef gik ikke alene til uomskårne, men herskede endog
over dem, hvilket ingen af apostlene ville have gjort, før
Helligånden var blevet dem givet. Og Josef havde heller
ikke turdet gøre det, hvis der ikke havde været en profetisk og apostolisk Ånd i ham.
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Sådan har nu Moses hidtil også indført beretningen
om Josefs to sønner. For de skulle af Jakob antages i
børns sted, og skulle dertil blive fyrster for to navnkundige stammer. Derfor omtales de på dette sted, for at sådan den forjættelse kunne opfyldes, som var givet Jakob:
Du skal formere dig og blive frugtbar osv.
v53-56. Da de syv overflodsår i Egypten var forbi, begyndte de
syv hungerår, sådan som Josef havde sagt. Der kom hungersnød i alle lande, men i hele Egypten var der brød. Hele Egypten
sultede, og folket råbte til Farao om brød; men Farao sagde til
alle egypterne: »Gå til Josef, og gør, hvad han siger til jer!«
Hungersnøden lå over hele landet, og Josef åbnede for alle lagrene og solgte korn til egypterne. Hungersnøden blev hård i
Egypten.

Vi sagde ovenfor, at det hebraiske ord lechem ikke alene
betyder brød, men al slags mad i almindelighed, som
man også klart kan se på dette sted. Men i den latinske
oversættelse har en, som har indbildt sig, at han også vidste noget, i stedet for ordet panis (brød eller mad) sat fames (sult). For der er ingen tvivl om, at Hieronymus på
latin har oversat det ved esca (mad). Der var endnu ingen
nød i Egypten; der var et rigt forråd imod manglen på
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mad. Men sidenhen følger der i teksten: Da alt Egyptens
land led sult.
Men på dette sted må det mærkes, at Josef i de syv rige år
ikke samlede alt kornet i hele Egypten. For også private
personer, som troede hans ord, indrettede sig forrådskamre, enhver i sit hus, foruden kongens offentlige kornhuse, som var opbyggede omkring i landet. Når der siges,
at Josef samlede kornet i Egypten, må dette alene forstås
om femtedelen, som vi ovenfor hørte. For hvad undersåtterne beholdt efter denne afgift, det gemte de også i de
syv rige år til et forråd.
Sådan havde de i det mindste mad for ét år til sit livs
ophold, endnu før de offentlige kornhus blev åbnede, og
led sådan ikke af hungeren i hele syv år, men i det højeste i fem eller seks. For at enhver borger eller bonde også
havde samlet noget for sig selv, var til stor hjælp for ét
eller to år. Men hungeren trykkede snart de omliggende
lande, fordi de ikke havde forsynet sig for den forestående dyrtid; egypterne derimod havde stor hjælp af Josefs formaning om den forestående hungersnød. Derfor
følte de ikke så snart manglen, mens den allerede trykkede de omliggende lande. For i Egypten var der endnu
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et Betlehem, det er et brødhus eller forrådskammer. Men
i det tredje og fjerde år tog dyrtiden endelig overhånd,
som Josef siden siger i kap. 45, 6: Endnu er fem år, i
hvilke der ikke skal være pløjning eller høst. Og denne
mangel blev stedse større, og i de sidste år var den uden
tvivl allertungest. Derfor måtte folket i sin store nød bede
om, at man ville lade dem få korn af kongens kornhuse.
Da kunne man klart se, hvortil Josefs råd havde været
nyttigt og hvortil det også gavnede dem, at kongen selv
var from og gudfrygtig, så han med al troskab og højeste
flid sørgede for, at hans undersåtter kunne få hjælp og
råd ved denne mand, som han havde betroet hele regeringen; derfor bad han dem også gå til Josef og gøre hvad
han sagde.
Men det var en stor, tung byrde, som Josef bar i hele
denne tid; det skaffede ham næsten mere arbejde og møje
at uddele kornet i de syv hungersår, end at samle det i
forvejen. For verden er altid sig selv lig, og i sådan stor,
trykkende mangel, da der var så mange fattige folk, som
led nød, manglede det alligevel ikke på tyve og røvere,
skønt han ikke alene i hungerstiden, men også mens de
rige år stod på, stedse flittig formanede folket og i mange
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herlige prædikener trængte ind på dem for at få dem til at
erkende Guds velgerninger, ydmyge sig for ham og gøre
bod på grund af den forestående hungersnød. Pøbelen har
vel uden al tvivl foragtet dette og imidlertid ikke desto
mindre levet i sus og dus, fråset og sviret; ja, de gudfrygtige ville vel heller ikke have samlet korn, hvis de ikke
havde troet hans ord.
Men foruden og ved siden af læren har han også flittig drevet på bønnen, så han har påkaldt Gud for folkene
og bedt om, at de måtte få hjælp, og sidenhen, da nøden
og hungeren kom, mindede han dem om, at den nærværende straf nu stemte overens med, hvad han havde forudsagt dem, for at de desto mere skulle tænke på at forbedre sit liv og sin vandel og modtage den sande lære om
Guds erkendelse. Og han lærte ikke alene selv, men lod
også ved embedsmændene eller andre tjenere folket undervise, ikke alene i Egypten, men også i de nærmest omliggende lande. For han var en from, gudfrygtig og virksom mand, både til at styre med staten og kirken, og arbejdede både med bønner og prædikener for at alt måtte
gå gudelig til og efter Guds vilje, skønt mange foragtede
det alt sammen og drev sin spot dermed.

645

Men da nu nøden kom over hele Egypten, og de forrådskamre, som enhver havde for sig, var tømt, åbnede
Josef alle kornhusene (skønt i den hebraiske tekst ordet
kornhuse er udeladt; jeg ved ikke, hvordan det kan være
gået til dermed). Men dette er sådan at forstå, at han
rundt omkring, i enhver by, åbnede kornhusene og solgte
kornet derfra. For Egyptens rige var såre vel beskikket og
alt deri vel ordnet ved Josefs visdom, som før blev sagt.
Der var ingen uorden ved kornets salg, sådan som om
alle steder havde skullet hente sit korn i én by alene; men
i alle byer var der kornhuse, og Josef lod ét åbne i enhver
by og holdt de øvrige lukkede, så længe indtil i de efterfølgende år nøden atter krævede, at folk også af dem
måtte få korn til føde. For først hjalp han landets egne
indbyggere, så ikke de skulle dø af sult, mens samtidig
mange i Kana’ans land og de nærmest omliggende lande
døde deraf, før de tænkte på at købe korn af Josef.
v57. Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos
Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden.

Sidenhen i kap. 45, 7 siger Josef til sine brødre, at Gud
sendte ham før dem, at lade dem blive tilovers i landet.
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Skønt nu de ugudelige og synderne omkom, blev dog de
fromme, hans fader Jakob og hans brødre dertil, frelst.
Det hebraiske ord schabar vil jeg overlade til de
sprogkyndige; for hidtil har vi ikke haft dette ord hos
Moses. Ordet bar har mange forskellige betydninger: Det
kan betyde en søn, en udvalgt, en ren eller ubesmittet; det
kan vel også betyde korn, sådan som på dette sted. Men
hvordan ordet schabar kan få betydningen at købe, ved
jeg ikke. Ellers betyder det at sønderbryde, eller sønderbrudt. Jeg tænker, at det må være et sådant ord eller en
sådan talemåde, som i vort sprog, når man siger: Han har
hverken at bide eller at bryde. Sådan kom også disse for
at bryde det er for at købe, så man ved den talefigur, som
kaldes synekdoche, forstår stoffet i stedet for det, som
man gør deraf; ligesom man også plejer at sige stålet i
stedet for sværdet eller lignende. Men dette overlader jeg
til hebræerne.
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Toogfyrrende kapitel
v1-2. Da Jakob fik at vide, at der var korn til salg i Egypten,
sagde han til sine sønner: »Hvorfor står I og ser på hinanden?«
Og han fortsatte: »Jeg har hørt, at der er korn til salg i Egypten. Tag derned, og køb noget, så vi kan leve og ikke dø.«

Alt, hvad her sker, er bestemt til at være en lejlighed,
hvorved Josef skal hæves til ære og hvorved Guds undergerninger skal åbenbares. Historien i sig selv er også let
nok; kun må man behandle og udlægge nogle stykker,
som angår det sproglige og også Den Hellige Skrifts
lære. Moses sagde ved enden af forrige kapitel, at hungeren var svær i alle lande, og at der derfor også fra alle
lande kom folk for at købe korn i Egypten. Men imidlertid led også Jakob sult tilligemed sine. Derfor tiltaler han
sine sønner, som der står i teksten, og formaner dem til at
drage derned for at købe korn.
Her står atter det hebraiske ord schabar, som vi talte
om ovenfor, at det betyder på latin frangere, på vort
sprog at bryde; egentlig står her på dette sted: Jakob så,
at der var brydning i Egypten. Men vi, som er uerfarne i
det hebraiske sprog, må vænne os til disse særlige talemåder og til de nye ord, så vi lærer at forstå deres betydning ret.
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Jøderne kommer her frem med ugudeligt snak og siger, at det derfor hedder fractio eller brydning, fordi det
bryder eller stiller hungeren. Jeg hader sådant løst snak
og de jødiske rabbineres letfærdighed, som stedse prøver
med magt at nøde på os sit tøj, for at vi skal anse det for
Den Hellige Skrifts grammatik og rette lære, uden at
bryde os om, hvad Den Hellige Skrift ellers har for særlig
måde at tale på, hvoraf man kan slutte sig til dette ords
og flere andres rette betydning. For sådan sige profeterne
Es 58, 7: Bør du ikke dele dit brød med den hungrige?
Og Klages 4, 4: Spæde børn begærer brød; der er ingen,
som giver dem det. For jøderne havde brød ligesom kager, og trængte derfor ikke kniv til at skære det med. Det
samme kan man også se af fortællingen i Luk 24, 30,
hvor disciplene kender Kristus, idet han bryder brødet.
Ligeledes siges der om ham i Luk 22, 19, at han tog brødet og brød det. Dernæst er det ord at bryde eller sønderbryde også blevet anvendt om sjælen, sådan en sønderbrudt ånd, det er en bedrøvet, elendig ånd, der vakler
mellem mange forskellige tanker og planer og ikke véd
hverken ud eller ind.
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Derfor skal man mærke sig og holde fast ved denne
måde at tale på, nemlig at hos hebræerne det at bryde
brød er det samme som at uddele det eller at købe og
sælge brød eller mad, hvilket er en billedlig tale. Men hos
profeterne står det oftere end på andre steder i Skriften.
Salomo har også brugt denne måde at tale på i Ordsp 11,
26, hvor han siger: Velsignelsen kommer på hans hoved,
som sælger kornet. For hebræerne bruger meget at tale i
billeder, hvilket også er brugeligt i andre sprog; ja, de synes mere end andre at have haft lyst til sådan billedlig
tale.
Dernæst er også det at mærke, at hebræerne ikke har
at være som selvstændigt verbum, men i stedet for at
sige: Jeg er Herren din Gud, siger: Jeg Herren din Gud.
Derfor bruges også det hebraiske ord jesch på dette sted
ikke kopulativt eller som et blot bindeord, men det betyder: Der er for hånden, der findes. Deraf kommer ordet
thuschijah i Ordsp 8, 14, hvor visdommen siger om sig
selv: råd og thuschijah det bestandige hører mig til, jeg
er forstand, mig hører styrke til; mit er både ord og gerning; mig tilkommer både råd og dåd, det er, hvad jeg rå-
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der, det udfører jeg også. For så meget betyder thuschijah, nemlig at sætte enhver ting på sin plads. Ellers er det
vel også et almindeligt ord, som betyder en grund, visdom eller ære; men egentlig betyder det, at de ting, som
man bestemmer, fuldbyrdes og bringes til udøvelse.
F.eks.: Gud giver os råd i sit forkyndte ord; når vi holder
fast ved dette ord, så følger også thuschijah derefter, at
nemlig det, som han forjætter os, også visselig gives os
og ikke slår fejl. Sådan er det også på dette sted ikke blot
ord eller et usikkert rygte om kornets brydning eller uddeling, men det er virkelig sandhed: I Egypten er der virkelig fuldtop af korn og levnedsmidler.
Derfor siger nu Jakob til sine sønner: Hvorfor sidder I
og ser på hinanden? Moses til kendegiver herved, at Jakobs sønner rådslog og lagde planer med hinanden om,
hvad der kunne være at gøre, eftersom hungeren var
svær. Du Ruben, du Juda, sagde de vel, hvad vil du råde
os til, for at vi kan finde hjælp i denne hungersnød og
frelse både vort eget og vore familiers liv? Mens de nu
sådan rådslog og så på hinanden, sagde faderen: Ak hvorfor sidder I sådan og ser på hinanden? Imens I sådan forgæves holder råd, må vi dø af sult. Jeg har hørt, at der i
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Egypten virkelig er korn nok til uddeling og salg; drag
ned og køb os korn; se til, at også I kan få være med ved
den uddeling.
Men Moses viser, at disse elleve patriarker alle sammen boede med sin fader Jakob i Hebron, uagtet de dog
hver for sig var husfædre, havde børn og børnebørn, tjenere og piger. Derfor er det et under, hvordan dog så
mange familier, der hver bestod af så mange personer,
kunne bo alle sammen i et fremmed land. Men det er min
tro, at Lea og de andre gamle kvinder i Jakobs familie
dengang var døde, og at der var kommet andre, unge
kvinder i deres sted, nemlig hans elleve sønners hustruer,
dertil også andre tjenere og tjenestepiger. Benjamin, som
var den yngste blandt dem, havde ti sønner, og vi skal siden høre, at Jakob drog ned til Egypten med 70 sjæle,
uberegnet kvinder, tjenere, tjenestepiger og andre folk,
som sluttede sig til denne familie på grund af læren om
den rette gudsfrygt og den sande gudsdyrkelse. For alene
de sjæle er heri medberegnede, som var udkommet af Jakobs lænder, nemlig hans børn og børnebørn; hans sønnekoner regnes ikke med, og den øvrige hob af tjenere og
tjenestepiger har vel heller ikke været ringe.
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Sådan boede de nu alle sammen med hinanden i Hebron som gæster og udlændinge iblandt de kana’anæiske
folk. Og dette er nu til dags for os underligt og næsten
utroligt, at Jakob med så mange sønner og sønnesønner
kunne bo i fremmede lande blandt hedninger og der leje
agre og enge, dyrke haver og røgte kvæg. Jeg kan heller
ikke tilstrækkelig undres på, hvordan dog disse elleve
brødre og deres store husholdninger kunne komme ud af
det med folkene på det samme sted. Der fortælles ikke,
hvordan hedningerne behandlede dem; dog synes det, at
de har måttet tåle adskilligt og være tålmodige. Måske er
også Lea, Zilpa og Bilha døde af hjertesorg. For de måtte
lide megen uret, ikke alene af naboerne, men også af sine
egne husfæller, hvorved de, som det lader til, blev ganske
nedslået, bøjede og hentærede, siden de slet ikke omtales
ved Jakobs nedrejse til Egypten.
Men hvorfor siger Jakob til sine sønner: Køb os korn,
at vi må leve og ikke dø? Hvorfor forlader han sig ikke
på Gud, og hvorfor frygter han for døden, da han jo dog
har en guddommelig forjættelse om, at Gud vil opholde
og beskytte ham? Dertil har han jo også en lang erfaring
for, at Gud har hjulpet ham og ledet ham i det fremmede
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land Kana’an med så mange sønner og efterkommere og
en så stor familie. Hvorfor forskrækkes han da nu, og tror
ikke på Guds forjættelser, som han dog uden tvivl havde
i friskt minde og også flittig lærte i den kirke eller menighed, som han havde i sit hus? For han har vel sagt til sin
lille skare: Bliv ikke mismodige i anfægtelsen eller
trængslen; Herren vor Gud har lovet os landet og dertil
også vort livsophold. Hvor er da nu, kære Jakob, din tro?
Hvor er forjættelsen?
Svar: Vi har den befaling, at vi skal tro og forlade os
på Guds godhed; men vi skal dog ikke friste Gud. For vi
kan ikke leve efter den regel, som han har, men efter tidens lejlighed og medfør, dog sådan, at troen og håbet
ikke tager skade. Derfor siger Jakob ikke: Bliv her og
vent; Herren er mægtig nok til at sendte os brød ned fra
himlen; måske vil han lade det regne korn her i landet og
ernære os på den måde. Nej, dette er heller ikke meningen af forjættelsen. Der er vistnok ingen tvivl om, at jo
Gud kan og vil ernære og beskærme dig; men du skal
dog ikke undlade at benytte lejlighed og midler, hvorved
du kan få hjælp og beskyttelse, så sandt du kan bruge
dem uden synd; for ellers vil du friste Gud.
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Derfor skal man ikke spørge, om Gud vil hjælpe og
opholde os efter sit uforanderlige råd og sin vilje; men
sådan skal vi mene og sige: Jeg tror, at Gud vil opholde
mig; men hans råd er mig ubekendt, dertil også de midler, hvorved han vil opfylde sin forjættelse. Derfor skal
man bruge de midler, som frembyder sig; enhver skal
søge sin næring med arbejde og flid og skal forskaffe sig
det fornødne til livets ophold, såsom mælk, ost, uld, osv.
Man skal dyrke jorden, indsamle grøden og kornet; man
må ikke være dorsk eller doven, som om man ikke tiltrængte nogen huslig omsorg eller ikke behøvede at lade
sine husfolk arbejde, fordi man har Guds forjættelse om,
at han vil ernære en; for Gud vil ikke, at du skal være doven og dorsk, men har sagt i 1 Mos 3, 19: I dit ansigts
sved skal du spise brødet, indtil du bliver til jord igen, for
du er taget deraf. Ligeledes i v. 18: Jorden skal bære dig
torn og tidsel. Jeg lover dig, siger Gud, din næring og dit
livsophold; men jeg vil, at du skal bruge de skabninger
og midler, som er for hånden, og skal gøre hvad du kan,
for ikke at friste mig. Først da, når du slet ikke længere
véd hjælp eller råd, vil jeg forsørge og opholde dig ved et
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under. Men har du noget middel, så kom i hu, at dette er
vist og givet dig af mig.
På denne måde har også Jakob en sikker forjættelse,
som ikke kan slå fejl for ham; og dog gør han, hvad han
kan. Han hører, at der i Egypten er korn til fals; derfor
vogter han sig for at friste Gud ved at blive siddende
hjemme og vente på næring fra noget andet sted, men
sender sine sønner til Egypten for at købe korn der.
Hvorfor betænker I jer længe, siger han til dem; der vil
ikke regne korn ned fra skyerne. Gå hen, tro på Gud, og
gør derhos, hvad der står til jer; brug de skabninger, som
Gud har skabt i dette naturlige liv og givet os, for at vi
skal bruge dem i vor nød.
v3-4. Så tog Josefs ti brødre ned for at købe korn i Egypten;
men Josefs bror Benjamin lod Jakob ikke tage med brødrene,
for han var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke.

Her kommer nu Jakob i fare med sine børn og børnebørn
og synes ikke at forlade sig på Gud. For han beholder
Benjamin, den ellevte søn, hos sig, og vil ikke udsætte
ham for fare sammen med de andre ti brødre, hvilket er
imod forjættelsen og troen, og ikke desto mindre tror Jakob på forjættelsen.
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Hvordan vil vi nu få dette til at rime sig sammen?
Troen tvivler vistnok ikke; men den troende Jakob tvivler
noget. Ovenfor hørte vi også det samme om patriarken
Abraham, da han i Gerar var bekymret for, at nogen
ulykke kunne overgå Sara. Isak anfægtedes også på
samme måde. Og dog havde alle disse klare, sikre forjættelser. Synes de nu ikke at have bespottet vor herre Gud,
eftersom de ikke holdt fast ved hans forjættelse uden al
frygt og bæven? Jakob tvivlede og forfærdedes oftere; sådan da han så sin broder Esau; han bar sig ikke anderledes ad, end om Gud aldrig havde forjættet ham noget. Sådan er de hellige patriarker blevet os lige i alt. For Jakob
var på dette sted så bange, som om han aldrig havde haft
nogen tro.
Men grunden til, at patriarken Jakob frygtede sådan
og var så bange, tænker jeg var den, at han vidste, at forjættelsen måtte forstås om den søn, som var født af hans
fornemste hustru, Rakel. for da han havde mistet sin førstefødte søn med hende, Josef, sømmede det sig ikke for
ham nu også at sætte den anden i fare, for at han ikke
ganske skulle berøves efterkommere og det forjættede afkom.
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Men hvorfor tænker han ikke meget mere så, at Gud
havde forjættet at give ham et afkom evindelig, og at
hans søn derfor måtte opholdes for ham endog midt i døden og i Helvede? Det er sandelig en stor svaghed, at han
beholder Benjamin hjemme hos sig, uden at tænke på den
guddommelige forjættelse, mens han udsætter Leas, Bilhas og Zilpas ti sønner for dødsfare. For han kunne ikke
gøre sig noget fast håb om, at de ville komme friske og
uskadte tilbage til ham. Skal man da ikke nu revse sådanne menneskelige og kødelige planer, sådan tvivl og
svaghed?
Jeg for min del har ingen lyst til at undskylde dem;
for de foreholdes os i den hensigt, at vi også hos de allerstørste fædre skal se eksempler både på tro og på svaghed og dertil på kødets kamp mod ånden. For dette er
sandelig et eksempel på stor svaghed hos Jakob og hans
sønner, der drog til et ubekendt folk, men som, uagtet de
havde hørt forjættelsens ord, alligevel endnu frygter og
dels håber, dels er bekymrede, dels tror og dels tvivler.
Sådan plejer vi alle at være stærke og mandige, når ånden
fejrer og triumferer over kødet; men når vantroen anfægter vore hjerter, da synker vi snart sammen.
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Det er et ganske menneskeligt og dårligt råd af Jakob,
at han beholder Benjamin hos sig, for at han ikke skal
omkomme; ret som om han ikke også kunne dø hjemme,
eller som om Benjamins liv og lykke stod i hans faders
hånd. At en stor patriark, der havde en så herlig forjættelse, skal vise sig så svag! – men hvordan mener du vel
at du eller jeg er til mode, når faren og anfægtelsen bryder løs?
Derfor er alt dette skrevet os til lærdom og trøst, så vi
skal lære standhaftig at forlade os på Gud, og for at vi
dog alligevel også skal have omsorg for vore børn og for
den gerning, som er os betroet af Gud. For man må ikke
tænke sådan: Jeg er præst og en kirkens tjener og véd, at
Gud sørger for kirken; derfor vil jeg ikke gøre noget derfor, vil heller ikke bære nogen omsorg for mit embede.
Sådan må heller ikke en husfar være dorsk eller doven;
enhver skal være påpasselig og arbejde flittig i sit kald.
For Gud forbyder ikke arbejde og vil ikke, at vi skal gå
ledige, skønt han ved sin nærværelse og efter sin vilje
styrer alt. Men kødet skal og må øves og prøves ved fare,
anfægtelse og frygt og derved, at udfaldet af vort arbejde
er uvist. Dog må forjættelsen og troen forblive uskadt;
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den må gå i forvejen, og så må både bønnen og arbejdet,
enhvers i sit kald, stedse øves og drives derhos. Og skønt
dette arbejde ikke gør noget til sagen, så vil dog Gud alligevel have, at vi i vort ansigts sved skal spise vort brød,
1 Mos 3, 19.
Det hebraiske ord ason betyder død eller nogen anden skade og ulykke, og bruges også i 2 Mos 21, 22: Når
mænd strides sammen og slå en frugtsommelig kvinde, og
hendes foster fødes, og der sker ikke ulykke, osv. Her står
det samme ord ason, og der menes en dødelig ulykke eller anden elendighed. Ellers bruges det ikke meget i Den
Hellige Skrift.
Jakob frygter for, at Benjamin måtte omkomme, at
han måske kunne sønderrives af et vildt dyr eller fanges
af fremmede, ligesom han også mente, at Josef var omkommet. Denne fare tænkte han hos sig selv på, og hans
frygt var heller ikke ganske uden grund. For han var omgivet af ubekendte mennesker og af fjender i et fremmed
land. Han synes også at have frygtet for, at han skulle miste forjættelsen tilligemed sønnen, som han mente skulle
blive den førstefødte. For han vidste dengang endnu ikke,
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at Josef endnu var i live, og at denne førstefødslens herlighed tilkom ham, hvilket han først sidenhen erfarer i
Egypten.
Sådan havde nu de kære hellige fædre på denne måde
rige forjættelser, og skønt de var troende, følte de dog
endnu åndens og kødets svaghed, som de endnu stedse
havde at bestille med, dog sådan, at alt måtte tjene de udvalgte til bedste, og for at deres tro skulle øves og prøves,
vokse og tage til. Jakob frygter for de vilde dyr, eller for
at hans søn kunne fanges eller omkomme; for han sætter
stor pris på forjættelsen, nemlig her ved denne den fornemste hustrus søn, så han satte større pris på denne ene
søns sundhed, end på alle de andre lykke og liv.
v5. Israels sønner kom sammen med mange andre for at købe
korn, for der var hungersnød i Kana'an.

De drog ikke ned til Egypten uden ledsagere, men slog
sig sammen med andre fromme og hæderlige naboer,
som de vidste var pålidelige, enten nu dette skete efter
deres faders formaning eller efter deres egen omtanke,
for at have fromme, trofaste ledsagere med sig på rejsen,
eftersom vejen gennem kana’anæernes og midjanitternes
land var farlig.
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Men nu er dette råd og denne hjælp også menneskelig; men den opskrives af Helligånden, så også vi skal
lære at tro på Guds forjættelser og ikke tvivle. Er vi end
noget svage i troen, så skal vi dog stedse daglig gentage
det for os og flittig foreholde os selv, at Gud er sanddru i
sine forjættelser. Men dernæst, når der frembyder sig lejligheder eller ydre midler, skal vi vide, at man også skal
bruge dem, og at man ingenlunde må foragte menneskelige råd. For derfor drog Israels børn ikke denne vej
alene, men slog sig sammen med hebroniter og
kana’anæer, for at de kunne være des sikrere. Og det er
sandsynligt, at mange af dem var besvogrede med dem
gennem deres ægteskaber med kana’anæernes døtre. For
sådan hjælp og god forståelse og forbindelse med hæderlige mennesker var dem fornøden imod den vold og uret,
som de som gæster og fremmede i landet måtte vente sig
af forbrydere. Derfor brugte de i sin nød og fare også
menneskeligt råd og hjælp.
v6. Josef var landets hersker, og det var ham, der solgte korn
til hele landets befolkning.

Det hebraiske ord schalith er også et nyt ord, som vi
endnu ikke har haft. Det kommer af verbet schalath, at
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herske, og bruges sidenhen ofte i denne betydning i Den
Hellige Skrift, som i Præd 8, 9: Til tider hersker det ene
menneske over det andet til ulykke for det. Deraf kommer
ordet schalith, en herre, regent. Saracenerne kalder endnu
sin kejser sultan, og i 1 Mos 49, 10: Der skal ikke vige
scepter fra Juda og læremester fra hans fødder, før Siloh
skal komme. Deraf kommer også ordet skjold, som vi har
beholdt i vort sprog. Sådan er nu Josef schalith, det er
sultan over hele Egypten, og tillige maschbir, som det
hedder på hebraisk, det er den som sælger korn. Om
denne måde at tale på, at man bruger et pronomen i stedet
for verbet at være, har vi talt ovenfor.
Men dette er en stor ros for Josefs visdom og særlige
flid, at han alene regerer alt i et så stort rige. Farao er
også sultan, men ikke maschbir, han bekymrer sig ikke
om, hvordan kornet eller maden uddeles eller sælges;
denne omsorg og byrde bærer Josef alene. Men det er et
under, at han iblandt en så stor mængde købere kunne
give sig af med enhver enkelt og lære ham at kende. For
iblandt de øvrige ankomne flokke kendte han selv sine
brødre. Deraf kan man slutte, at han flittig må have givet
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agt på de fremmede og enhver enkelt af dem, hvortil der
da udkrævedes såre stor omhu og påpasselighed.
Men jeg formoder, at han heri har overholdt denne
vis og orden, at han åbnede ét kornhus ad gangen for så
meget desto lettere at kunne give agt på enhver, idet køberne da måtte komme til et bestemt sted. Og skønt han
havde mange opsynsmænd og underordnede, som solgte
kornet på hans befaling, og stedse måtte passe derpå,
måtte dog alle køberne komme for ham selv, for af ham
selv at få tilladelse til at købe korn der. Det var en såre
skøn orden og en nødvendig omhu, for at ikke kongerigets fjender også skulle lure sig ind sammen med de andre fremmede og naboer og anstifte nogen larm eller uro
i landet.
Dette eksempel bør øvrigheden på ethvert sted med
flid mærke og følge, så de kommer i hu, at de må våge og
give nøje agt, ikke alene på sine egne borgere og undersåtter, men også på de fremmede og udlændingene, for at
ikke disse letfærdig og uden videre skal vanke omkring
her og der til fare for staten. For sådan var Egyptens rige
beskikket og ordnet, enten nu denne orden var kommet i
stand før Josef, eller den først blev indført af ham. Har
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Josef først indstiftet og anordnet den, så ser vi klart, at
Helligånden også var med ham i den borgerlige styrelse.
I begyndelsen af sin regering ordnede han i de syv rige år
kirkevæsenet, dertil også det borgerlige og huslige liv.
Nu, da kornet skal sælges, ser han, at det er fornødent at
have et øje også med de fremmede, som kom og gik. Måske var det også et ondt, vildt folk, der trængte til sådan
opsigt; derfor sørgede han også derfor.
v6b-7. Nu kom Josefs brødre og kastede sig til jorden for ham.
Da Josef så sine brødre, genkendte han dem, men han lod, som
om han ikke kendte dem, og talte hårdt til dem: »Hvor kommer
I fra?« spurgte han, og de svarede: »Vi kommer fra Kana'an
for at købe korn.«

Nu kommer endelig den rette udlægning og opfyldelse af
den drøm, som Josef ovenfor (kap. 37, 6. ff.) havde om
sine brødre. Og Moses iler med at beskrive denne opfyldelse af Josefs spådom og drømme. Josefs brødre kender
ham endnu ikke, véd heller ikke, hvem det er, for hvem
de falder ned på sit ansigt. Sådan er dette endnu kun begyndelsen og en ufuldkommen opfyldelse, at de falder til
jorden for sin broder, hvem de ikke kender. Men siden-
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hen falder de atter ned for ham mens de kender ham, efter deres faders død, for at udfaldet ganske skal stemme
overens med Josefs drømme.
Men dette må man ikke betragte eller læse så ganske
overfladisk; men dette velbehagelige eksempel og syn,
eller meget mere dette skønne spejl af den guddommelige
styrelse må flittig mærkes. Og heri er der en tydelig allegori eller hemmelig udtydning og et billede på Kristus,
som læserne også må mærke sig. Men den fornemste
grund, hvorfor Helligånden har villet skrive denne historie, er, at han har villet vise et underligt bevis og et sikkert, troværdigt eksempel på den måde, hvorpå Gud plejer at føre sine hellige.
For her ser vi, at Josef omgås underlig med sine
brødre og leger en underlig leg med dem; men dog en sådan leg, som dybt ydmyger og godt øver dem og har
store, alvorlige følger. For på denne måde bringes de til
erkendelse af sine synder og kastes i dødens og Helvedes
fare.
På samme måde forholder også Gud sig imod sine
hellige og troende i anfægtelserne, som Josef her forholdt
sig mod sine brødre; for han legede ikke med dem på den

666

måde, at han ønskede at hævne sig på dem, eller som om
han havde været dem fjendsk; ikke derfor var det, han viste sig så hård imod dem. For til slut græder han, og hans
hjerte bevæges imod dem i hans liv. Men i det ydre anstiller han sig som en tyran, der ganske vil fordærve og
ombringe dem på grund af deres skændige forræderi,
hvorved de havde fortjent den højeste unåde, ja galgen og
alle slags straffe. Dette gør han ikke af et fremmed eller
fjendtligt, men af et broderligt og venligt hjerte, ikke af
nogen anden grund, end for derved at udforske og prøve
deres bod og sådan drive dem til erkendelsen af deres
synd og af Guds nåde og barmhjertighed.
Just en sådan leg driver også Gud i verden efter sin
guddommelige godhed, som visdommen siger i Ordsp 8,
31: Jeg legede på hans vide jord, og min store lyst var
hos menneskenes børn. Sådan taler faderens visdom,
Guds søn, da han blev menneske, og viser dermed, at han
leger med mennesker og har sin glæde af dem; at han
omgås venlig og kærlig med dem og har sin største glæde
af sådan leg.
Men for dem er den en såre sørgelig, ynkelig død.
For er det at lege, ganske at tilintetgøre mennesket, kaste
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det i døden, bedrøve det med utallig megen jammer og
klage? Det er kattens leg med musen, som er musens
død. Derfor er dette skrevet, for at vi skal lære at forstå
den guddommelige visdoms råd, og hvor underlig Gud
fører sine hellige; det ser så sørgeligt og bittert ud, at
englene, som ser det, dertil djævlene og verden mener, at
vi er ganske opslugt og ødelagt; ja, vi selv mener også, at
vi er ganske forladt, foragtede og forkastede af Gud.
Deraf er sådanne klager kommet, som i Sl 31, 23: Jeg
er udryddet fra at være for dine øjne; Sl 44, 24: Vågn op!
Hvorfor vil du sove, herre? Vågn op, forkast ikke evindelig! Sådanne skrig til Gud har Jakob i hele sin livstid
uden tvivl ofte gentaget i så megen tung jammer og elendighed. Og dette har været alle patriarkers stadige suk og
klage fra begyndelsen af. For hvad elendigere eller ynkeligere kan dog siges eller tænkes, end de første fædre har
været, Adam, Noa og Abraham?
Og dog ser man ved legens ende, at Gud kun har leget hel venlig med dem og ikke har behandlet dem anderledes end som sine kære børn. For sådan lærer brevet til
hebræerne i kap. 12, 5-6: Min søn, foragt ikke Herrens
opdragelse, mist ikke modet, når du irettesættes af ham;
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for Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn,
han holder af. osv.
Men ligesom det går i det huslige liv: Når man tugter
børnene, smager det ikke godt for dem, sådan synes man
også, at Herrens tugtelse er såre hård, bitter og tung. Men
salig er den mand, som tålmodigt lider fristelse, siger Jakob i kap. 1, 12.; for når han er blevet prøvet, skal han få
livets krone, som Herren har lovet dem, som elsker ham.
Derfor skal vi være forvissede om, at vor ulykke eller
trængsel, suk og klage, ja døden selv, ikke er andet end
en såre liflig og skøn leg af den guddommelige godhed
med os.
Men hvor mange er der vel, som forstår eller tror
dette? Kunne vi få dette ind i vort hjerte, da var vi sandelig salige; da var vi også rede til med glad hjerte at lide al
ulykke. Men når jeg tænker på, at jeg er en arm synder og
straffes for syndens skyld, da dømmer jeg helt anderledes. For da fornemmer jeg ikke, at Gud er min fader, at
han er god og barmhjertig, men at han er Djævelen selv.
Derfor skal du vide, at Gud er almægtig, og at en sådan alvorsleg sømmer sig for ham og stemmer godt
overens med hans høje majestæt. Og man må sandelig
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lære at vænne sig til denne hans lyst og leg. Naturen eller
fornuften lærer det ikke; ellers var det ikke fornødent for
os at lære det af Gud. Når vi sådan anfægtes med mange
slags besværlighed, med alle slags jammer og nød, så må
vi komme i hu, at Gud leger med os, hvilken leg vistnok
er underlig for os, men liflig for Gud. For havde han ikke
et faderhjerte mod os, ville han ikke lege sådan med os.
Sådan er det et bevis på Guds store og uudsigelige
barmhjertighed mod dig, at du er talt iblandt dem, til
hvem Gud har lyst, hos hvem hans lyst er. Derfor giver
han dig sin forjættelse, sit ord og sine sakramenter, som
de sikreste tegn og vidnesbyrd om hans nåde, at han
nemlig har antaget dig til sit barn og intet andet kræver af
dig, end at du skal tåle og udholde hans leg, som er lystelig for ham, men gavnlig for dig.
Ja, siger du, men jeg forstår det ikke! Svar: Ganske
rigtig; for Helligånden kalder ikke forgæves denne herre
underlig. Derfor foreholdes i denne historie de gudfrygtige en stor trøst og herlig lære, når de ser, at Josef omgås
hårdt og uvenlig med sine brødre, ikke som om han begærede at hævne sig på dem eller tænkte på at skade eller
fordærve dem, men meget mere for at hjælpe og frelse
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dem til legeme og sjæl. For de var fede, tykke og mægtige, hadede tugtelse eller straf, havde afvist sin faders
tale, gjorde ikke bod, men mente, at deres synd, som så
længe havde sovet, nu var ganske og aldeles glemt. Men
det hedder: Gammel synd ruster ikke. Synden lader sig
sandelig ikke tildække eller udslette; om du end nægter
eller skjuler den, så sover eller hviler den dog kun foran
døren for snart efter at vise sig, som der står i 1 Mos 4, 7:
Hvis du ikke gør godt, da er synden den, som ligger for
døren.
Sådan bestræber han sig nu først for at bringe dem til
erkendelse af deres synder. Derfor prøver og udforsker
han underfuldt deres hjerter for at komme efter, hvordan
de dog er til sinds. Og da han ser, at de endnu ikke gør
bod for sin begåede synd, prøver han dem så længe, indtil
han får overbevist og mindet dem om deres synd og sådan drevet dem til bod.
Men man må ikke her tale, sådan som papisterne plejer at gøre, om nogen fyldestgørelse, som om Gud forlangte, at vi skulle gøre fyldest for synden; dette ville
være forgæves og unyttigt. Josef krævede heller ikke noget sådant af sine brødre, uagtet han dog med højeste ret
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havde kunnet dræbe dem, fordi de havde tilføjet ham så
stor vold og uret. Men det gør han ikke. For han véd, at
der for menneskeslægten ingen anden fyldestgørelse for
synden gives end en verdslig eller borgerlig, som øvrigheden kræver. Men denne fyldestgørelse har intet at gøre
med teologien, for her gælder kun det eneste offer, vor
herre Kristus, ved hvilket Guds vrede er fyldestgjort. For
vore synder er langt større, end at de skulle kunne betales eller udslettes ved nogen fyldestgørelse af os.
Derfor skulle man slette det ord fyldestgørelse af kirken eller i al fald bruge det med større forsigtighed end
sket er af Cyprian og andre, til stor skade for kirken. Syndernes forladelse er noget langt højere, end vor fyldestgørelse kan være. For om vi end ville betale og varetage
en sådan, forblev dog synden lige godt.
Derfor prøver nu Josef sine brødre så meget desto
hårdere for at drive dem til bod og syndserkendelse,
dræbe deres sikkerhed og bringe dem til fortvivlelse, idet
han truer dem med døden og alle slags andre straffe, ikke
for at de på denne måde skulle gøre fyldest for synden,
som papisterne driver sin unyttige snak om, men for at
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opvække dem til smerte og anger, så de sådan selv skulle
drives til at søge hjælp til renselse fra sine synder.
Sådan bedrøver også Gud os med mange slags
ulykke, ikke for dermed at straffe os for alvor, skønt det
vistnok også er en straf, men dertil har han ingen lyst.
Men hvad mener han da, med så megen jammer, plage og
sygdomme osv.? Svar: Han søger kun at få dig til dine
synders erkendelse. Han véd godt, at du ikke kan gøre
fyldest for dem; han straffer os heller ikke efter vor fortjeneste. For vi fortjener intet andet end død og Helvede.
Men synden, som stikker i vor natur og hænger ved os, er
skjult for vore øjne; den bringer han frem for lyset, som
der står i Moses bøn i Sl 90, 8: Du sætter vore misgerninger for dig, vor skjulte synd for dit ansigts lys; du ser vor
jammer og ulykke, som vi ikke selv ser. Vi er urene for
dit åsyn og på det skændigste besmittede; men denne vor
fordærvede naturs skændsel er ubekendt for os selv. For
derfor at åbenbare dette og rense den, bruger Gud sådanne stærke og bitre lægemidler.
Sådan tjener nu straffe og ulykker, som ramme menneskeslægten, såsom sygdomme, krig og dyrtid, til at
revse og åbenbare synden i os, for at vi kan tage og føle
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derpå, indtil vi lærer at forstå, hvad vi er i Guds øjne. Ja,
undertiden må vi også gøre et såre skændigt, groft fald,
så vi kan lære at erkende vor elendighed og svaghed. Sådan faldt David forfærdelig på grund af sin tryghed og
hovmodighed, for at han kunne lære, hvad synden er, og
kunne sige af hjertet i Sl 51, 6: For dig alene har jeg syndet; jeg ser nu, at vi alle anklages og fordømmes i din
lov, men der er intet menneske, som forstår det. Men nu
bekender jeg, at jeg ikke er andet end en arm synder, der
ikke har fortjent andet end idel vrede og er skyldig til den
evige død; kort sagt, at jeg ikke er andet end idel synd, så
at du skal være retfærdig, når du taler, være ren, når du
dømmer.
Så lad os nu lære at holde fast ved denne trøst, om
end brøden bider vor samvittighed, lovens og dødens
brod driver os, så vi véd, at dette ikke sker til vor fordærvelse, men meget mere til vor lærdom og for at vi til slut
må renses fra synden, idet vi kommer til erkendelse af os
selv og vor fordærvede natur. Derfor skal vi tåle Guds
hånd, der sådan revser os, det er spøger og leger med os.
For de som vægrer sig for at tåle Guds hånd, de snakker
frem og tilbage om fyldestgørelse, og når de ikke kan få
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denne til at strække til, da må de nødvendigvis fortvivle.
Vistnok revser Gud også hyklerne og de ugudelige; men
før revselsen er ganske færdig, knækkes de, ligesom et
glas knækkes.
Sådan lærte sofisterne før i tiden, at man måtte arbejde og anstrenge sig så længe, indtil angeren for synden var tilstrækkelig. Men hvad hjælper det at sørge og
angre synden og ikke forstå den mindste gnist af Guds
nåde og barmhjertighed? For på den måde bliver også
Saul og Judas prøvede, plagede og revsede; men de
havde kun anger over de synder, de havde begået, derfor
blive de også straks mismodige og forsagte; for der hersker alene loven med sit embede. Djævelen har også sin
anger og skælver, som Jakob siger i kap. 2, 19; men det
er ingen anger til salighed. Derfor må også det komme
dertil, som Herren siger i Ez 18, 23: Jeg har ikke behag i
den ugudeliges død, men i at han omvender sig fra sine
veje og må leve. Under al nød og skræk må i vort hjerte
den lille gnist af den guddommelige barmhjertighed få
sin dannelse, hvorved hjertet, som føler anger over synden, atter kan oprejses og trøstes, ligesom også Manasse
opretholdt sig dermed, når han siger i sin bøn i v. 8: Du
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har ikke sat omvendelse for de retfærdige, Abraham, Isak
og Jakob, som ikke syndede imod dig; men du har sat
omvendelse for mig synder.
Dette må man flittig og vel betragte i dette nærværende eksempel, så vi kan forstå årsagen til vor trængsel.
For om vi end ikke synder med ydre gerninger, og nogenlunde har ydre tugt, så er dog kødet, som vi må drages med, urent, og vi forstår ikke, hvor stor vor synd og
jammer er, som må fjernes og skaffes bort. Vistnok er
alle synder forladt og tildækkede; men de er endnu ikke
ganske udrensede; endnu stedse hænger og klæber ved os
ikke alene utugtens, hovmodighedens, hadets, vredens og
andre onde lysters grove bærme, men også den indvendige ondskab og hemmelige besmittelse, såsom tvivl på
Gud, vantro, utålmodighed, knurren mod Gud. Denne
ulykke åbenbarer og viser sig allerførst da, når samvittigheden angribes og plages ved loven og skrækken for synden. Og vi agter ikke derpå, sukker heller ikke over den
skændige besmittelse; men Gud ser den. Derfor prøver
han også at rense vor urene natur og tænker sådan: Du er
nu vistnok oplyst og døbt, men endnu stinker du, og dit
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kød er fuldt af store skrøbeligheder, mangler og fejl; derfor må jeg lutre og rense det, Åb 21, 27. For intet urent
og besmittet skal komme ind i himlen. Her begynder da
vor herre Guds leg, ikke for at vi skal ødelægges eller
omkomme, men så han derved må prøve os og bringe os
til erkendelse af vor skændsel, dog sådan, at vi ikke ganske fortvivle, men meget mere råber til ham og påkalder
ham om nåde og barmhjertighed, dertil også for at vi skal
lære, at han er en sådan Gud, som viser sin underfulde
troskab, som Sl 17, 7 siger; for det er meningen med
hans leg.
Dette har sofisterne, som sagt, ikke forstået. For de
har lært sådan: Når du har en fuldkommen angst, så indgyder Gud dig sin nåde de congruo (rimeligvis), og mener sådan, at mennesket alene ved straffen kan fortjene
Guds nåde. Men dette er urigtigt. Troen og den rette påkaldelse må komme dertil og at man fornemmer Guds
godhed og forjættelse; deraf kommer da skriget og sukket, når samvittigheden er ængstet, så dermed også smagen af det evige liv begynder.
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Men hvorfor skal jeg råbe eller skrige? Kunne en vel
sige; jeg føler jo, at jeg dræbes. Derpå svarer Gud og siger i Ez 18, 23: Jeg har ikke behag i den ugudeliges død.
Men hvad da, du kære Gud? Jeg vil have, at du skal
skrige til mig, så jeg må føre dig underlig og så du må
forstå din urenhed, som jeg på denne måde vil borttage.
Og denne måde er for dig vistnok døden, men for mig en
leg; dog er det dig nyttigt at vide og erkende, at sådan
revselse gøres dig behov. Ganske anderledes er det med
dem, med hvem jeg ikke leger på denne måde. De drives
også hid og did, prøves og plages; men de skriger ikke til
mig, tænker heller ikke på, at det er mig, som leger med
dem.
Sådan ser vi skønt dette syn eller skuespil i Josefs eksempel. For ligesom Gud er sindet mod sine hellige eller
troende, sådan er også Josef sindet mod sine brødre, fuld
af barmhjertighed, hjertelig kærlighed og venlig ømhed.
Han tragter med det reneste hjerte ikke efter andet end
deres vel og salighed til legeme og sjæl. Derfor forfærder
han dem først, for sådan at minde dem om deres gruelige
synd, hvormed de for længe siden hjertelig havde bedrøvet sin gamle fader og bragt sin broder i fare for livet. Og
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måske har han været ængstelig for, at Benjamin, hans
broder, også kunne være omkommet ved deres ondskab,
eller at faderen allerede kunne være død af hjertesorg.
Derfor leger han med dem en sådan guddommelig og
skarp leg, som dog er dem såre gavnlig og til Herrens
ære. For de bringes derved til erkendelsen af sin synd,
dog uden at fortvivle, og kommer sådan til den rette
gudsfrygt og hellighed. For efter denne renselse blev de
bedre og blødere, mens de forhen havde villet skjule sin
synd, ganske fortie og glemme den, og sådan blev liggende i evig jammer og fordømmelse. Derfor tiltrængtes
her et skarpt lægemiddel, sådan som det beskrives hos
profeterne, såsom i Hos 6, 5: Derfor huggede jeg hårdt
på ved profeterne, dræbte dem ved min munds tale. Og i
Ez 24, 12 sammenligner Gud byen Jerusalem med en kedel, hvis smuds ikke vil slippe, medmindre den smeltes
om igen. Her beskrives vor herre Guds leg, hvorved vi
plages og dødes, indtil vi atter blive til jord, hvoraf vi er
taget, og begraves.
Men hvorfor behandler Gud os så unådig? Derpå svarer han selv hos profeten Ezekiel og siger, at smudset eller urenheden ellers ikke vil slippe kedlen; det sidder alt
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for fast. Derfor siger han, at han vil smelte den i ilden,
for at få den udkogt og renset.
Sådan taler han også om Kristi komme i Mal 3, 3:
Han skal sidde at smelte og rense sølvet, og han skal
rense Levi børn og lutre dem som guldet og som sølvet.
Derfor tilføjer profeten også: Hvem kan tåle hans kommes dag? Sådan leger nu Gud Faderlig med os, når han
lader pest, dyrtid, sygdom, hjertesorg, modgang af børnene eller alle slags anden ulykke komme over os i dette
liv, for sådan al smelte og lutre os. Men hvem kan tåle
det? En sådan Messias var det ikke, jøderne ventede på;
de ville have en, som kunne gøre dem til konger og herrer over alverden. Nej, siger Malakias, det bliver der intet
af; for han vil revse jer skarpt og tilsyneladende grumt.
Og hvor gruelig denne lutring end kan være, leger dog
vor frelser med os, ikke til vor undergang, men til vor
bedring.
Sådan er nu Josef såre venlig og øm mod sine brødre.
For han vender sig flere gange om og græder bitterlig, og
viser ved denne sin gråd, at han hjertelig gerne vil tilgive
dem. Og dog behandler han dem i det ydre så unådig, larmer og raser mod dem, som om de var spejdere, kaster
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Simeon i fængsel og skræmmer dem på enhver mulig
måde. Sådan er dette et underligt eksempel; for han kan
for kærlighed og barmhjertighed ikke holde sig fra at
græde; men betragter du hans ord og ydre opførsel, så viser han sig langt hårdere mod dem, end en sten eller diamant.
På denne måde fører også Gud sine hellige underlig.
Ja lærere og forældre tugter også børnene med ris, så der
kan blive noget godt af dem, som ordsproget siger: Jo
kærere barn, des skarpere ris. Og dog er dette en leg af
den guddommelige majestæt, også af fromme forældre
og lærere, som uden tvivl ikke ville få sine børn dræbt
dermed. For derfra afholdes de ved deres naturlige kærlighed til dem, som Gud har indplantet forældrene; men
den faderlige kærlighed og ømhed kræver, at de med slag
og ris må lære sine børn til at blive fromme, skønt dette
ikke kan ske uden smerter og vrede. Sådan anstiller også
Josef sig, som om han var sine brødre ganske fremmed
og fjendtlig, og straffer dem hårdt, truer dem med døden
og alle slags straffe; dog er hans hjerte såre venligt og
kærligt og han tænker ikke mindre på noget end på at
tugte dem eller hævne sig på dem. Ja, han tænker på at
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ophøje dem og bringe dem til ære og pryde dem på alle
slags vis.
Derfor skal vi komme i hu, at dette er et ret billede af
Den Hellige Skrift på, hvordan Gud plejer at føre og
styre sine troende, så vi ikke straks skal blive mismodige
eller forsagte, når vi føler, at også vi tugtes af Gud eller
endog forstødes, forsømmes og foragtes af ham, som David klager i Sl 31, 23: Jeg sagde i min angst: Jeg er fordrevet fra dine øjne. For i virkeligheden behandler Gud
ikke de gudfrygtige sådan, men De henlever deres dage i
lykke, som Job siger i kap. 21, 13. Med Sodoma og Gomorra legede han sandelig ikke sådan, hvor der var fred,
hovmodighed og fuldt op af alt; Lot og Abraham derimod, de plages hårdt, de må lide.
Sådan skal vi til slut lære at erkende Gud og forstå
hans nådige vilje. For meningen med den straf, som Gud
lader komme over sine, er ingenlunde den, som papisterne foregiver med sin dårlige og tåbelige bod, nemlig
at Gud skulle lade sig forsone med vor fyldestgørelse. De
véd ikke, hvad synd er, véd heller ikke, hvorfor Gud leger sådan med de hellige og troende, nemlig ikke for at
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de skal fordærves og gå fortabt, men for at det kan erkendes, som han selv siger i Jer 3, 12: Jeg er miskundelig,
jeg vil ikke beholde vrede evindelig, og dernæst også det,
som han tilføjer i v. 13: Kend dog din misgerning, at du
har gjort overtrædelse mod Herren din Gud. Ligeledes
Klages 3, 31-33: Herren skal ikke forkaste evindelig; for
hvis han bedrøver, da skal han forbarme sig efter sin
store miskundhed. For han plager ikke af hjertet eller bedrøver menneskers børn. Og i Job 10, 8-9: Dine hænder
dannede og skabte mig, og nu skifter du sind og tilintetgør mig! Husk, at du formede mig som ler, og nu gør du
mig til jord igen. v12, 13: Liv og lykke gav du mig, omsorgsfuldt vogtede du mit liv. Men du skjulte det i hjertet,
jeg ved, du havde dette i sinde. Dette ved du; hvordan
stiller du dig da dertil? Du må jo anse mig for din skabning; du kan jo ikke forkaste mig, som om jeg ikke var
din skabning og du ikke min skaber, om du end anstiller
dig sådan, som om du intet ved derom, og viser dig anderledes end som skaber.
Men denne visdom og denne Guds leg henhører til
dem, som sukker og skriger, til et sønderbrudt og sønderstødt hjerte, til den osende væge. Disse er det, som føler
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det; dem må man foreholde denne trøst, så de ikke skal
fortvivle, men være mandige og stærke, som Sl 27, 14 siger: Vær frimodig og han skal styrke dit hjerte; bi efter
Herren. For det er et sikkert tegn på liv, at man føler
Guds vrede. Paven, hans biskopper og kardinaler føler
den ikke; muslimerne og alle ugudelige, horkarle, skørlevnere, gniere heller ikke; derfor lever de heller ikke.
Men til dem, som føler, at Gud er vred, skal man sige:
Kære børn, erkend og lær dog, at Gud ikke af hjertet sådan nedbøjer og forstøder menneskers børn. Derpå har du
her et såre lifligt eksempel. Josef behandler sine brødre
såre hårdt, kaster dem i fængsel, og sidenhen, da de også
bringer Benjamin til ham, viser han sig endnu langt
grummere. Men du skal vide, at det ikke er hans alvor sådan som han i det ydre anstiller sig; han mener det slet
ikke, så man godt kunne sige: Han siger eller gør ikke
dette af hjertet. – Ja, hvem der blot kunne tro dette!
Derfor lær og væn dig til at holde ud i anfægtelsen;
da vil du erfare, at Gud er såre venlig og elsker dig højt.
Ja, siger du, men hvorfor leger han da så grumt med mig?
Lyver han da, når han anstiller sig sådan? Ingenlunde, li-
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gesom man heller ikke kan beskylde Josef for løgn. Augustin og flere andre tvister derom; men spørg du en fader, der tugter sit børn, om han lyver? Vistnok slår han
sin søn, men ikke i den hensigt at fordærve og ombringe
ham, men for at gøre ham lydig; men han lyver ikke. Han
elsker ham hjertelig, skønt han straffer ham hårdt. For
dårskab er bundet til en ungs hjerte; tugtens ris skal
drive den langt fra ham, Ordsp 22, 15. Sådan hænger arvesynden ved os, som vi fik i Paradiset; Djævelens surdej, hvormed vor natur er forgiftet; det er hjertets og vor
egen viljes dårskab, nemlig dorskhed, tryghed og foragt
for Gud, så vi indbilder os, at vi er fromme og fri for al
urenhed. Her er tugtens ris fornødent, som Salomo siger,
og at barnet tugtes, så det må erkende sin synd og vildfarelse, at det ikke frygter sin fader eller ikke elsker ham
igen, uagtet han dog hjertelig elsker sønnen; ikke som der
derved kunne ske fyldestgørelse for synden, sådan som
papisterne unyttig snakker om, men for at barnet må
blive fromt og dårskaben drives langt fra ham.
For medfødt er os et skrækkeligt mørke og en dyb
vankundighed og fuldkommen bortvendthed fra Gud. Da
siger Herren: Jeg vil forlade dig det af nåde uden al din
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fortjeneste, ikke for din angers eller fyldestgørelses
skyld. For synden er ikke af den beskaffenhed, at vi selv
kan gøre fyldest for den eller betale for den med vor anger eller fyldestgørelse; Guds søn selv har måttet bøde
for den og betale den.
Men det vil jeg gøre, siger Gud: Når jeg forlader dig
synden, vil jeg gøre dig til Guds barn og arving i mit rige
for sådan at bevise min kærlighed til dig; dog sådan, at
jeg først aftvætter dig din urenhed. Først må jeg vaske og
rense dig, ligesom moderen ikke lægger sit lille barn i
vuggen, medmindre hun først har vasket det; imidlertid
bryder hun sig ikke om, at barnet hyler og skriger ynkelig, så hun ikke derfor skulle vaske og passe det.
Sådan er vi kaldet til Guds rige, har syndernes forladelse, er Guds børn og arvinger; men dorskhed og
træghed på legeme og sjæl hænger endnu ved os. Denne
slemme syge mener vor herre Gud at tage bort og fjerne
fra os hele vort liv igennem.
Men før i tiden, i pavedømmet og hos sofisterne og
deres tilhørere eller disciple, var denne lære ganske ubekendt. Og da jeg for længe siden engang lod nogle korte
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sætninger udgå i trykken, hvori jeg lærte, at de Kristtroende menneskers hele liv var idel bodfærdighed, blev papisterne næsten gale og dårlige derover. For de lærte, at
arvesynden blev tilgivet og ganske blev borttaget i dåben,
og at der intet andet af den blev tilbage hos os end lidt
tændvæske for synden, det er, en naturlig svaghed hos
mennesker. Derfor tænkte de ikke på og lærte heller ikke
noget om synden, hvordan den skulle udlutres og udrenses af os; men gerningssynderne, såsom tyveri, horeri o.
lign. sagde de man skulle gøre bod for med gode gerninger, med sin egen fyldestgørelse, med vågen, bøn, klosterløfter og lignende. Dette var deres lære om boden, at
vi med vor egen fortjeneste og vore dyder skulle gøre fyldest for synderne, uagtet dog en langt større betaling og
fyldestgørelse derfor er nødvendig, nemlig Guds egen
søns. Men da de ikke vidste, hvad synden var, agtede de
den så ringe og indbildte sig, at den kun var en svaghed
eller skrøbelighed og træghed i vor natur. Men hvordan
synden skulle udrenses, derom bekymrede de sig kun
lidt. Sådan blev folk ved dette ynkelige mørke og denne
forfalskning af den sande lære på en gruelig måde forført,
med undtagelse af nogle få, som blev frelst, hvem Gud
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sendte dette lys, at mennesket må blive retfærdigt alene
ved troen.
Derfor lærer vi flittig dette, nemlig at syndens gamle
surdej må udrenses hos os vort hele liv igennem; men vi
lærer intet om vore egne kræfters værd eller vor fyldestgørelse, som om man dermed skulle kunne udslette og
betale synden, sådan som papisterne falskelig lærte, efter
at først arvesynden var borttaget ved Kristi blod og dåben. Og herhen har de tydet det Hieronymus’ ord, at de,
som falder, straks efter sit skibbrud må gribe bodens
planke, det er angerens og fyldestgørelsens, og holde sig
oppe ved den.
Dette er ukendskabet til synden og den urene munkelære i pavedømmet, hvormed de har fået folk til at tro, at
der ikke var nogen synd tilbage hos dem uden lidt tændvæske, hvilket sandelig er en såre ond og afskyelig vildfarelse, ja en pur løgn. For vi er taget til nåde ved dåben,
ikke alene til syndernes forladelse, men også sådan, at
disse stedse mere og mere skal udrenses. Syndsforladelsen kommer af lutter nåde og overgår os alene for Guds
søns skyld, uden al vor værdighed, fortjeneste og anger.
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Efter denne syndsforladelse kommer der straf, angst,
forfølgelse, dødelse, som alt sammen skal tjene til at afskaffe synden, så den ikke alene ved Guds nåde og barmhjertighed er forladt, men så, at den også stedse mere og
mere udrenses ved Helligåndens gave, og man lærer at
forstå, hvor stor menneskers ondskab og den menneskelige naturs fordærvelse er. For det os medfødte store
mørke og blindhed lader os ikke erkende hverken vor
egen jammer eller Guds uendelige nåde og barmhjertighed; men det er ligesom en vildelse og forblindelse, som
ganske har overfaldet og indtaget både vort legeme og
vor sjæl.
For at nu denne forblindelse kan borttages og afskaffes, dertil udkræves heftige straffe, som kan fordrive os
sovesygen og dorskheden. Der skal en skarp tugt til for
ved Helligåndens medvirken at opvække os til at erkende
og beundre Guds uendelig store godhed og den store
kærlighed, hvormed han har elsket os. For Judas og Saul
kunne ikke tåle denne lutring; de fortvivler og råber i et
væk, at de for evig er forkastede af Gud, siden de sådan
plages, pines og dødes.

689

Derfor skal man flittig foreholde de bedrøvede, som
plages på denne måde, at Gud ikke vredes på dem, og at
de må betragte det, at han har forladt dem, som det sikreste tegn på, at Gud har taget dem til nåde, al den stund
han hudstryger enhver søn, som han antager sig, Hebr
12, 6, for at han ikke skal gå fortabt i arvesyndens forblindelse, hvilken folk af sin egen fornuft eller forstand
hverken kan se eller forstå.
Sådan gør nu Josef intet andet end ved sin hårde opførsel og tale at åbenbare sine brødres synd. For de drager ned til Egypten med andre ledsagere, for at købe
korn, og er trygge og tænker slet ikke på den gruelige
synd, som de dog vidste sig skyldige i, ret som om de slet
ikke havde syndet mod sin gamle fader eller sin uskyldige broder. De tænker, at Josef for længst er død, og at
deres fader ikke kender noget til alle disse ting. Hvad
kommer det os ved? Sagde de vel. De hårde halse gør
ikke bod. Disse hårde sten må knuses, og deres øjne må
åbnes, så de kan se sin synds grumhed. Men da Josef
havde udrettet dette, viste han sig straks venlig mod dem
i ord og gerninger og handlede åbent med dem.
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Men dette var vel også en grund til, at han sådan udforskede og prøvede deres hjerter, at han frygtede for, at
de måske kunne have forsyndet sig endnu mere mod sin
fader og yngste broder. For da han var blevet solgt af
dem til Egypten og nu så, at de endnu ikke følte nogen
sorg derover, var han bange for, at de i denne sin sikkerhed og ubodfærdighed måske kunne være faldet i en anden, større synd, så de måske og havde forgrebet sig på
den anden søn, som var født af Rakel, fordi de gerne ville
være herrer og have magten alene. Om alt andet brød han
sig ikke stort; han spørger kun efter sin fader og broder.
For da han véd, at de ved hans død havde tragtet efter
førstefødslen, frygtede han for, at de måske ved ondskab
og ærgerrighed kunne være blevet bevægede til at ombringe både fader og broder, og at sådan hans faders hele
hus var ganske forvirret og adsplittet. Af denne grund synes det, at han ovenfor sagde, at han havde glemt alt sin
faders hus og ikke engang tænkte på at komme tilbage til
sit fædreland.
Sådan var det denne bekymring og deres synds grumhed, som bevægede Josef til så meget nøjere at udforske
og prøve sine brødres hjerter, så han ikke alene ville
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minde dem om den forrige synd, som de havde begået
mod ham, men også åbenbare og minde dem om deres
onde tanker. Denne undersøgelse var sandelig smertelig
og skarp nok, og kom dog fra det mildeste hjerte. Jeg for
min del havde nok behandlet dem endnu hårdere.
Men denne bitterhed eller uvenlighed, som han i det
ydre viste mod dem, sigter ikke til, at han vil hævne sig
på dem for den vold, som de havde øvet mod ham, men
tjener kun til, at de skal komme til en gavnlig bod og ydmyges, så de også skulle kunne sige, hvad der står i Sl 32,
5: Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for
Herren, og du forlod mig min synds misgerning.
Derfor sagde vi, at dette skal henføres til læren om
boden, som består i, at man føler hjertelig anger over
synden og alvorlig erkender den, dertil også med troen
griber og modtager de guddommelige forjættelser i Kristus. Af disse stykker var der intet i Judas’ bod. For han
følte ikke hjertelig sorg over synden; han hadede mere
straffen end synden selv; det smerter ham, at han nu
måtte forstødes; men han griber ikke Guds nåde og barmhjertighed.

692

Sådan skal man også opfatte alle straffe, plager, al
jammer og ulykke. For derved udrettes det, at mennesker
bringes til erkendelse af sig selv og af Gud. Ligeledes
strider de straffe og ulykker, som vi lider, mod kødet og
synden, som ikke skal betales derved som ved en fyldestgørelse, men skal udrenses, og minde os om, at vi skal erkende Guds godhed og nåde, der ikke forkaster eller fordærver os, når han hudstryger os, men vil gøre os
fromme derved. For det er ikke vrede, men kun tugtelse;
han berøver os ikke vor arv, men lutrer os kun. Når du nu
flittig betænker dette i dit hjerte og indprenter dig det, da
vil du let tåle og udholde enhver tugtelse af Herren; ja, du
vil vel endog ønske og begære, at Gud kun vil hugge
skarpt til, brænde og udrense, hvad der er tilbage af arvesyndens surdej. Heraf kommer de rette børn, som ikke
falder fra, men forbliver standhaftige og holder ud i anfægtelse og trængsel.
Dette skal man flittig indprente og stedse foreholde
folk, på grund af de grove æsler papisterne, som plejer at
prise det store værd af deres bod og skriftemål, ret som
om de derved til punkt og prikke kunne gøre fyldest for
synden. Men dette er de kristnes rette og særlige kunst, at
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de véd, de er født i synder, og at synden endnu altid klæber ved deres kød og hænger ved det indtil døden, og at
vi ikke til fulde kan reddes og renses derfra før ved døden, ormene og den sidste ild. Men så længe har Gud
endnu bestandig tålmodighed med os efter sin uendelige
nåde og barmhjertighed, forkaster eller fordærver os
ikke, men lutrer og renser os daglig med sin hånd.
Og dette er den rette lærdom af hele denne historie,
der sandelig er for høj til, at jeg skulle kunne begribe eller forstå den, endsige da at jeg skulle kunne behandle og
udlægge den efter dens værdighed. Josef viser sig på en
forunderlig måde hård og uvenlig mod sine brødre og
dog med sådan venlighed, at han endog er blødere end
voks, skønt han viser sig hårdere end jern, og gør dette
blot i den hensigt, at han vil hjælpe dem til legeme og
sjæl.
For man må ikke betragte denne gerning som et eksempel til efterfølgelse, som om man selv skulle kunne
straffe og hævne sig på dem, som har krænket en og gjort
ham uret. For her er ingen ond lyst hos Josef til at hævne
sig selv; men han leger kun såre venlig med sine brødre,
ligesom sidenhen, når han lader sit sølvbæger lægge i

694

Benjamins, den yngstes, sæk. Er ikke dette en venlig og
liflig leg? Men i samme stund synes det ikke at være det;
da er det døden selv. Men når anfægtelsen har ende, ser
de intet uden den allerstørste gunst og kærlighed. O,
sagde de, hvor venlig mente vor broder Josef det med os!
Det samme fornemmer også vi, idet vi efter forløsningen
også må dømme og mene på samme måde om Gud, som
sådan lader os anfægtes og plages, så vi må prøve, hvad
der er Guds gode og velbehagelige vilje.
At tale om løgn er unødigt på dette sted. Nogle spørger nemlig, om Josef løj, når han anstillede sig, som om
han ikke kendte sine brødre, men var fremmed for dem.
Nej, han lyver ikke, lige så lidt som en fader lyver, når
han tugter sin søn, som jeg sagde ovenfor. For på samme
måde kunne man også spørge, om Gud selv lyver, når
han straffer os med al slags ulykke, jammer og nød, som
Job siger i kap. 10, 12-13: Du har bevist liv og miskundhed mod mig, men disse ting havde du skjult i dit hjerte;
hvilket åndelig også er at beskylde Gud for løgn. Det
samme kunne man også sige om en fader, som vredes og
tugter sin søn.
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Derpå svarer jeg sådan: Vi er løgnere. Men at straffe
og tugte er ikke at lyve, men at vise og åbenbare, hvad
for slags folk vi er. For vi skjuler vor synd, vil ikke være
skyldige i de synder, som vi har begået; ja, vi indbilder
os, at vi aldrig har fortørnet Gud eller vore forældre. Men
hvis vi bekendte vore synder og sagde: Ak, kære fader,
jeg har syndet; tilgiv mig det! Så dømtes vi ikke af Herren, 1 Kor 11, 31. Men da jeg fortier dette og lyver, som
om jeg aldrig havde syndet, ja vel endog har lyst til synden og til, at min fader ikke skal få at vide om mine synder, ligesom også Josefs brødre derover hoverede med
hinanden, så gør Gud os til skamme og bringer dette vort
hykleri for lyset, så det bliver åbenbart.
Derfor lyver Josef ikke, men tragter kun efter at rense
sine brødre fra deres synd. Gud lyver heller ikke, men jeg
selv lyver, eftersom jeg er tryg og snorker, som om der
intet ondt fandtes hos mig. Men han leger med os og siger: Eftersom du selv har så megen glæde af dit hykleri,
kæler for dig selv og indbilder dig, at du er ganske ren
for alle synder, vil jeg åbenbare og vise dig, hvad og
hvem du er for mig og vil tage af dig sikkerhedens og
hykleriets maske.
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Sådan er det nu en løgn, når man ikke vil erkende sin
skyld eller synd, og ved siden af løgnen er også denne
dårskab, at man ikke vil forstå straffen, tugtelsen og lægemidlet. Men lægen bliver ikke desto mindre ved med at
rense, brænde og skære, skønt det ikke går af uden smerter. Men da du ikke forstår Guds råd og endnu ovenikøbet lyver deri, at du ikke erkender din synd, derfor tiltrænges der et sådant lægemiddel til at åbenbare din dårskab og bringe den for lyset.
v8. Josef genkendte sine brødre, men de genkendte ikke ham,

Dette har Moses fortalt som et særdeles under. For der
var allerede forløbet toogtyve år, siden Josef havde set
sine brødre, og han kendte dog enhver af dem; men ingen
af dem kendte ham. De hindredes derfra, ikke alene ved
hans alder og legemlige udseende, som på denne lange
tid var blevet forandret, men også ved Josefs kongelige
majestæt og herlighed, som de så ham prydet med.
Dernæst kom også den blindhedens ulykke dertil,
hvormed, som vi ovenfor hørte, også sodomitterne blev
slået. Derfor tænker de ikke mindre på noget end at
denne fyrste skulle være deres broder Josef, hvem de for
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længe siden havde solgt; ja, de havde allerede opgjort
den mening med sig selv i sine hjerter, at Josef for længst
måtte være død.
For det tredje taler han med dem gennem en tolk, så
de måske ikke kendte stemmen. Derfor er det intet under,
at ikke de kendte ham. For tungsindige mennesker plejer
ofte sådan at lade sine tanker fare viden om, eller når
man er optaget af alvorlige tanker, hænder det, at man
hverken kan se eller høre, hvad man dog forhen har set
og hørt. Derfor var det ikke fornødent, at han anstillede
sig fremmed mod dem, da han var skjult under den store
magt og herlighed.
Men han anstillede sig sådan for derved at vise, hvordan han var sindet mod dem. For han ville endnu ikke
åbenbare sit venlige og broderlige hjerte; derfor viste han
sig i ord og miner hårdere mod sine brødre end mod andre fremmede. For han var sat over kornet, for at sælge
det, og i kongens sted spurgte han enhver enkelt køber,
hvem han var, hvad hans håndtering var, og hvorfra han
kom, om det var fra Kana’ans land eller fra Idumæa. Og
dette var sandelig en såre skøn orden, som vel også
kunne tiltrænges i vore byer og lande, nemlig at man ikke
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så friskvæk optog enhver i byerne, før man nøje havde
forhørt sig om ham. For at dette forsømmes og ikke overholdes, er en årsag til megen ulykke. I Egypten måtte enhver komme for Josef og gøre regnskab for sin håndtering. Og på denne måde spurgte han også sine brødre,
hvorfra de kom.
v9-11. og han kom i tanker om de drømme, han havde haft om
dem. Han sagde til dem: »I er spioner; I er kommet for at se,
hvor landet er svagt.« Men de svarede ham: »Nej, herre, dine
tjenere er kommet for at købe korn. Vi er alle sønner af én og
samme mand. Vi er ærlige folk, vi har aldrig været spioner,
herre!«

Det hebraiske ord meraglim kommer af ordet regel, som
betyder en fod. Hvad vi derfor har oversat ved spejdere,
betyder på hebraisk egentlig en fodsoldat eller en, som
går til fods. Men det hebraiske sprog bruger dette ord om
spejdere eller forrædere, hvilket vi dog ikke havde kunnet forstå af dets oprindelse eller grammatikken, hvis
ikke omstændighederne og teksten viste det. Derfor er
der mange ord i det hebraiske sprog, hvis egentlige betydning vi ikke kender. For den rette sprogkundskab er
hos hebræerne gået tabt. Jeg ville have oversat det ved en
løber; men hebræerne kalder spejdere sådan, som løber
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omkring for at udspejde fæstningerne og hvor landet er
åbent.
For det er den rette mening af ordet ervah, som Moses ofte har brugt, sådan i 3 Mos 18, 6-7 og på andre steder. Det betyder egentlig nøgenhed. Men da et menneske
ikke siges at være ganske nøgen, før hans blusel vises og
figenbladene eller skørterne aflægges, bruger Moses det
om bluselen. Sådan bedækker vi ikke øjnene; for de er
ikke nøgne, heller ikke bedækker vi de andre anstændige
lemmer på legemet. Men arvesynden gør os nøgne, når
kønslemmerne blottes. Derfor kalder han her ved en lignelse de steder af landet, som ikke er faste eller befæstede, landets nøgenhed. Sådan truer Gud i profeterne
med, at han vil blotte hedningernes blusel, det er, han vil
hærge og ødelægge deres land, så det skal stå hæsligt,
uopdyrket, stygt og ganske øde.
Dernæst kan man heraf også se, hvor nøje man dengang passede på spejdere. Deraf kan man da også slutte,
at Josef ikke alene var regent i fredstider, men også
øverstbefalende i krigen, så han både havde at ernære og
at forsvare undersåtterne, og sådan havde en tung byrde
liggende på sig. Derfor tiltrængte han også stor visdom,
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dygtighed og Guds nåde til at regere dette store rige, som
stod i så høj flor.
Dette er fremdeles den hårdhed og uvenlighed, hvormed Josef prøver sine brødre, idet han anklager dem for
at være spejdere eller forrædere, som om de ikke var
kommet til Egypten for at købe korn men for at udspejde
landet. Andre folk, som han ikke havde kendt, havde han
med ret og rimelighed kunnet spørge og prøve sådan;
men her har han slet ingen grund til sådan prøvelse. For
han vidste jo godt, hvem de var, og hvorfra de var kommet. Han vidste, at de ved dyrtiden var blevet nødte til at
søge efter føde, og at de ikke havde noget ondt for. Syndede og løj han da ikke, når han anklagede sine brødre
for en sådan synd, som de ikke var skyldige i, og sådan
forhånede de uskyldige?
Ovenfor svarede vi, at man lige så godt også kunne
spørge, om Gud syndede, når han siger til os: Du er skyldig til den evige død, er fordømt. Nej, han lyver sandelig
ikke deri, men det er den åbenlyseste sandhed; men mit
hjerte er løgnagtigt og hyklerisk, idet det fordølger og tildækker min forfængelighed og dårskab.
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Derfor skal eller kan man heller ikke dadle Josef for,
at han anstillede sig sådan mod sine brødre. For det er en
såre venlig og kærlig forstillelse, og han tragtede dermed
ikke efter andet end sine brødres velfærd og salighed
både til legeme og sjæl; det er ikke nogen for dem fordærvelig, men en gavnlig og tjenlig løgn.
Dernæst er den anden grund, hvorfor han talte så
hårdt og skarpt med dem, denne, som Moses selv tilføjer,
at han tænkte på, hvad han havde drømt om dem. For opfyldelsen på disse drømme vil han have rigtig og fuldkommen; han vil hædres af dem af hjertet, og at de skal
bøje sig for ham ikke alene som fyrste i Egypten, men
som deres broder Josef, hvilken ære de også sidenhen, efter sin faders død, virkelig viser ham. For han vidste, at
drømmene var ham indgivet af Gud, og at det var profetiske drømme; derfor ville han, at de skulle opfyldes i
sandhed og ikke med hykleri.
Endelig havde Josef en retmæssig grund til sin mistanke mod dem, som man kan se af historien selv. For
han havde efterladt elleve brødre hjemme, og nu kommer
kun ti til ham. Han ser, at den yngste broder, Benjamin,
ikke er med, hvem han mest ønskede at se. Dette var en
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naturlig mistanke, uden al synd. Derfor ville han få sandheden at vide, nemlig om vel Benjamin og Jakob endnu
levede, eller om de begge var omkommet ved disse hans
brødres ondskab. Dette var hans fulde alvor, og det
kunne vel være faldet enhver ind, at det var at frygte, at
disse forbrydere havde begået endnu grovere misgerninger. For det er ingen synd at nære slem mistanke til
slemme folk. Sådan befalede ovenfor i kap. 20, 2, Abraham Sara at sige, at hun ikke var hans hustru, hvilket jo
var en skammelig løgn, men han svarer selv derpå, og
undskylder denne løgn ved at sige: Jeg tænkte: Der er
slet ingen gudsfrygt på dette sted. For i Babylon og Karan havde han erfaret, at arvesynden overalt herskede i
alle mennesker. Hvorfor skulle da Josef have en god tro
til sådanne mordere?
Dog ikke som om man let og straks må dømme og
tale ondt om andre; men at have mistanke til dem, som
åbenlyst er onde, det er ingen synd, men højst rimeligt og
ret. Evangelisten Johannes siger om Kristus selv i Joh 2,
23: Mange troede på hans navn, da de så hans tegn, som
han gjorde; men Jesus selv betroede sig ikke til dem,
fordi han kendte alle og vidste, hvad der var i mennesket.
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Ja, endog fromme, hellige, forstandige mænd gå ikke altid fri for mistanke; langt mindre kan jeg da tænke noget
godt om paven, hans kardinaler eller biskoppen af Mainz.
Om det end undertiden synes at være kostelige og prægtige ting, som de kommer frem med, så er der dog ingen
tvivl om, at der stikker bedrageri derunder; for jeg véd, at
de er forrædere, mordere og onde forbrydere; ja jeg er
fuldkommet overbevist om, at de er fordømte og dertil
besatte af Djævelen.
Derfor siger jeg atter, at det er godt og ret, at man
ikke tror noget godt om ubodfærdige, forhærdede mennesker og sådanne, som vitterlig er onde, eller venter noget
godt af dem. Men tror jeg dem, og lider skade derved, så
er det min egen skyld, at jeg kommer i fare, da jeg jo véd,
at ugudelige, onde mennesker skal man tro lige så lidt
som Djævelen selv, om de end lover guld og grønne
skove. For sådan revser Kristus i evangeliet i Mark 1, 24
den onde ånd, som bekender ham at være Guds søn, og
byder den at tie stille. Sådan skal man også bære sig ad
med dem, som vitterlig er onde, såfremt de ikke gør bod;
vi skal meget mere vente os ondt end godt af dem, så de
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ikke skal kunne bedrage os under noget som helst skin eller med noget påskud af gudsfrygt og ærbarhed.
Sådan handler Josef såre viselig med sine brødre, når
han har mistanke til dem på grund af deres ondskab og
udforsker, hvordan de imidlertid har opført sig mod den
gamle fader og Benjamin, hans broder. Og under denne
undersøgelse, hvad der er det vigtigste i denne fortælling,
tænker han dog at hjælpe dem til bedring og salighed.
For af den grund gav han sig så meget senere til kende
for dem, for at få tid og anledning til at åbenbare dem deres synder og udrense dem, så de dog ikke skulle være så
ganske trygge og agte det for en ubetydelig ting at ombringe og dræbe sin broder; denne synd måtte gøres stor
og svær, så de også selv måtte erkende, hvor stor den var.
Derfor var det ikke uden grund, at Josef viste sig så
hård og grum mod disse gæster og fremmede, ja mod
sine brødre. For han havde at bestille med de værste
mennesker, som var fader-, broder- og modermordere.
Og det er unødigt, at Augustin og Lyra har talt så meget
her om løgn. For det var rimeligt og ret, at Josef anstillede sig sådan, så han kunne minde dem om deres synd
og sådan redde dem fra den evige, død og fordømmelse.

705

Men de svarer ham hel beskedent og ydmygt og siger: Nej, min herre! dine tjenere er kommet for at købe
mad; dine tjenere er ikke spejdere. Her har Moses atter
brugt det hebraiske ord scheber, der egentlig betyder
brydning. Men der må være faldt flere ord, som her ikke
er optegnede. For de synes ikke uden grund at have kunnet sagt, at de alle er én mands sønner. Måske tog Josef
påskud for sin mistanke deraf, at de kom så mandstærke.
Hvad er dette, sagde han vel, at I falder herind så mandstærke? Det lader næsten til, at I har forenet og sammensvoret jer for at bringe mig eller hele riget i ulykke. Det
havde været nok, om der var kommet én eller to. Jeg véd
ikke, hvad meningen skal være med at komme så mandstærke? I kommer her blandt andre købere, en hel flok,
sammensat af tyve og forbrydere; I har sikkert noget bag
øret! Dette opdigtede han sådan, for at skræmme dem, og
dog leger han med dem af et ømt og broderligt hjertelag.
De svarede igen: Nej, vi er sandelig ikke nogen morderflok eller forbrydere, som er kommet her i en ond hensigt, for at gøre andre folk nogen skade. Vi er alle én
mands sønner (her står atter pronomenet vi i stedet for
verbet at være); dine tjenere er redelige. Det hebraiske
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ord hedder kinim og betyder fuldkommen, from og oprigtig.
Dette ord er såre almindeligt i hele Skriften, og vi har
omtalt det i vor tyske fortale til Salmerne, hvor vi angiver
grundene for vor oversættelse. Det står i Sl 5, 10: I hans
mund er intet bestandigt, og i Sl 51, 12: Forny en stadig
ånd i mig; ligeledes i 1 Kong 2, 46: riget blev stadfæstet
ved Salomos hånd. Det betyder fast, trygt og ordnet, så
det ikke er blot tomt eller hult som et rør. Vi har på dette
sted oversat det ved redelig. Vi er, siger de, kinim, retskafne, fromme og oprigtige; vi siger ikke andet end vi
mener, vi drives ikke hid og did som et løst rør, men er
virkelig sådan sindede, som vi lader os fornemme med
ord og ydre miner. Her er intet falsk skin og intet hykleri
skjult derunder; i os er en retskaffen, sikker og pålidelig
ånd, som man visselig kan forlade sig på. Vi har ingen
ræv bag øret; du behøver ikke at være bange, men kan
trygt stole på os. Dette er et såre skønt og undskyldende
svar.
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v12. 13. Men han sagde til dem: »Jo! I er kommet for at se,
hvor landet er svagt!« De svarede: »Vi var tolv brødre, herre,
sønner af én og samme mand i Kana'an. Den yngste er for øjeblikket hos vores far, og én lever ikke mere.«

Josef trænger ind på dem og gør den synd, som han anklager dem for, stedse hårdere, eftersom de endnu ikke
bekender sin synd. I er, siger han, ingenlunde kommet for
at købe føde, men meget mere for at bese, hvor landet er
blottet; derfor har I forbundet jer med denne hob tyve og
forbrydere. Men dette er også kun halve ord; her er atter
noget udeladt. For uden tvivl har han spurgt dem endnu
noget mere. Kære, har han vel sagt, hvordan går det til, at
I just kommer til mig så mange? Hvorfor bringer I ikke
flere eller færre folk med jer? Da giver de dette svar: Nu
er vi kun ti, men i virkeligheden er vi tolv brødre, én
mands sønner; vi er ikke landstrygere, men vor fader har
sin faste bolig i Kana’an. Dette fik han sådan ud ved at
spørge dem, og han havde grund til at spørge efter deres
antal; for Benjamin er dengang 23 år gammel og havde
allerede ti børn, så hans alder ikke skulle kunne hindre
ham fra at rejse med de andre brødre til Egypten. Derfor
siger nu Josef: I er upålidelige, løse folk, som siger ét og
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mener et andet. I siger, at I er tolv brødre; hvorfor er I da
nu ikke her så mange?
Derpå svarer de sådan: Se, den yngste er endnu hos
vor fader. Sådan forklarer de sig for at bevise, at de i
denne sag er retskafne, redelige og oprigtige, og ikke farer med løgn. Men endnu har han ikke fået alt ud; han må
tærske endnu nøjere. Derfor tilføjer de endnu: Den ene er
ikke til. Her ser vi, at de slet ikke tænker på, at Josef
endnu kunne være i live og være frisk og sund; derfor
kan det heller ikke på nogen måde falde dem ind, at
denne fyrste skulle være deres broder Josef, hvorfra de
hindredes ved mange omstændigheder, nemlig hans høje
majestæt og ved at deres hjerter var så ganske optaget af
den tanke, at Josef visselig måtte være død, hvilket alene
kunne være grund nok til, at de slet ikke tænkte på noget
sådant.
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v14-17. Men Josef sagde til dem: »Det er, som jeg siger: I er
spioner! Men sådan vil jeg sætte jer på prøve: Hvis ikke jeres
yngste bror kommer herned, skal I aldrig slippe herfra, så sandt
Farao lever! En af jer skal rejse hjem efter jeres bror, mens I
andre skal sidde indespærret; så skal det vise sig, om I taler
sandt. Hvis ikke, så er I spioner, så sandt Farao lever!« Og han
holdt dem i forvaring i tre dage.

Josef er endnu stedse lige hård. Det er, siger han, som jeg
sagde: I er spejdere. Så er det, forrædere er I. Nu har I
sagt, at I er fromme og redelige, tolv brødre, én mands
sønner; og dog er I kun kommet hid ti i tallet; sandelig, I
farer med løgn. Han hører ikke op med at lege med dem,
før han får syndsbekendelsen ud af dem.
Men hvad skulle de nu her gøre, da han ikke hører på
dem og ikke skænker deres ord nogen tiltro? De siger
sandheden; men Josef tror dem dog ikke; for før havde de
selv sagt sin fader løgn og bedraget ham, da de meldte
ham, at et vildt dyr havde sønderrevet Josef, kap. 37, 32.
Ja, sådan må vor naturs grove uforstand og arvesynden tærskes ud; den forstår ikke, at den er uren og fordømt, men mener meget mere, at den altid er retfærdig og
ren i sine gerninger. Derfor må den trækkes frem til lyset,
for at dette kan åbenbares og blive bekendt. Derfor holder Josef fremdeles på sit og siger: Så vist Farao lever,
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skal I ikke komme herfra, uden jeres yngste broder kommer hid. Ham, som skal være død, bryder jeg mig ikke
om; men da den yngste endnu er hjemme og I ikke har
bragt ham med jer hid, så forråder I jer selv med jeres
egen stemme, ligesom en spidsmus. For hvorfor har I vel
ladet ham alene blive tilbage hjemme? Dette er en løgn.
Men her siger Josef noget, som er stik modsat sandheden. For han véd jo, at de taler sandhed; kun har han
mistanke om og er bange for, at de måske også kunne
have dræbt den yngste broder. Siden I da nu roser jer af
at være oprigtige, fromme og redelige, velan, så vil jeg,
for at opfylde min embedspligt, prøve, om I er spejdere
eller ikke. Når jeg får jeres broder at se komme hid, så vil
jeg tro jer; men kommer han ikke, så kan man med vished vide, at I farer med tomt snak og løgn. Sådan fangede han dem i deres egne råd.
Her har man et billede på Guds gerninger og styrelse.
For det var efter faderens velbetænkte råd og vilje, at
Benjamin måtte blive hjemme, så ingen ulykke skulle
overgå ham. Og Jakob gentager det sidenhen også selv,
når han i v. 38 siger til dem: Min søn skal ikke fare ned
med jer; for hans broder er død, og han er alene blevet
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igen, og møder ham nogen ulykke på vejen, som I drager
hen på, da ville I føre mine grå hår med sorg til graven.
Men ved dette råd, som synes at være så klogt og rigtigt,
kommer disse brødre i den største fare og besværlighed,
så de nu bare ønsker og begærer, at deres broder måtte
have været med; havde han været der, så ville alt have
været let og uden fare for dem. Men ved sin faders forsigtighed er de nu kommet i fare for sit liv.
Sådan skal det gå: Når vi er allerklogest, støder vi på.
Og på denne måde plejer ofte de ting, som er bedst overvejede, at få det allerværste udfald. Sådan har Jakob af
stor visdom og af meget gyldige grunde beholdt sin yngste søn hjemme; på den måde, mener han, vil hun vist
være sikker, forblive uskadt og tryg. Men Gud beredte
ham ved dette hans egne råd fordærvelse og hårde ulykker for sønnen.
Derfor hjælper intet råd mod Herren, når han vil
straffe os, intet råd, ingen fornuft, ingen visdom hjælper
mod Gud, når han vil plage os. Dette Jakobs råd var sandelig såre godt og viseligt, men der er dog ingen lykke
dermed; det hjælper ikke. For Herren plejer at sønderbryde endog de allerviseste råd og derimod at opretholde
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og befæste sådanne, som er ganske svage og foragtelige,
og som enhver må mistvivle om og som er allermest foragtelig. Han vil have af os, hvad han kræver i Sl 50, 15.
Og på andre steder: Kald på mig på nødens dag, så skal
jeg udfri dig. Ligeledes i Sl 37, 5. Vælt din vej på Herren,
og forlad dig på ham; han skal gøre det. Ligeledes i Sl
55, 23: Kast din omhu på Herren, og han skal forsørge
dig. For når alt er ude og fortabt, og som Sl 107, 27 siger,
al menneskers visdom er opslugt, når alt er forbi, så man
råber: Vi må omkomme og gå til grunde, da er Gud ved
hånden og siger: Jeg vil ikke, at dine egne planer skulle
hjælpe dig, hvor herlige de end ser ud; men heller ikke
vil jeg, at du skal omkomme. For jeg kan sønderbryde og
tilintetgøre endog de allerskønneste planer, og derimod få
andre i stand, som synes såre foragtelige, og hjælpe folk
dermed.
Sådan stod også alt i dette eksempel her så ilde til, at
de hverken vidste råd eller hjælp, mente, at de var ganske
fordømt og nu straks måtte dø og omkomme; men snart
efter, i kap. 45, 3 kommer det: Jeg er Josef. Og ved at
høre dette ene ord bliver de atter levende, og deres usle
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og fortabte sager afhjælpes. Men før var de sikre og frygtede ikke for nogen fare. Men Gud finder skyld hos dem
og sag imod dem, selv efter at de havde overvejet og ordnet sine sager på det allerbedste.
Derfor skal man forlade sig på Gud, om vi så end er
rustede og væbnede med det allerbedste og klogeste råd,
og må ikke fortvivle, om det end mangler os på visdom
og menneskelig hjælp, men skal slutte og sige så: Jeg tror
på Gud Fader den almægtige, som kan tilintetgøre de allerskønneste råd og atter gøre sådanne, som er ganske
foragtelige, til himlen selv. For han er en almægtig skaber. Jeg kan ikke falde for dybt for ham, så ikke han
skulle kunne løfte mig op igen; jeg kan ikke sidde for
højt for ham, så ikke han kan styrte mig ned.
Derfor skal vi ikke være formastelige eller stolte af
vor visdom, men heller ikke fortvivle for vor synd. For
han er over og uden for og under alle ting. For ham er alt
intet og intet alt. For han levendegør de døde og kalder
de ting, der ikke er, som om de var. Rom. 4, 17.
Dette erfarede sandelig også Jakob og hans sønner.
For de mente ikke, at de skulle kunne støde på og komme
i fare; men nu, da de mente, at de har svaret Josef hel vel
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på hans spørgsmål, og at han nu må være fornøjet, vender
han deres svar om og slutter deraf, at de farer med løgn
og falskhed. I bekender, siger han, at I er tolv brødre, én
mands sønner; nuvel, hvor er da han henne, som I siger,
endnu er i live? Efter jeres egen mund dømmer jeg jer, at
I er letfærdige folk og løgnere. Dette havde de ikke kunnet forudse eller forebygge; ja, det var aldrig faldet dem
ind, at denne fyrste, som var overopsynsmand over kornet, skulle spørge efter deres broder Benjamin, som de
havde efterladt hjemme.
På denne måde leger også Gud med os, for at vi skal
erkende og tro, at han er en almægtig skaber og dertil
barmhjertig, mægtig til at ophøje dem, som er nedtrykte
og besværede og styrte de hovmodige, hvor god og retfærdig sagen end kan være. Derfor skal vi ydmyge os for
Herren og sige: Du er alene den højeste, derfor er du også
højere end min retfærdighed, visdom og klogskab, ja end
alverden.
Jeg har også været udsat for ikke ringe fare for mit liv
og min lære, som jeg bekender; men jeg har flere gange
erfaret, at sådan fare har fået en såre lykkelig udgang og
har været til meget gavn, uagtet sagerne syntes mig at stå
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sådan, som om alt var ude. Og omvendt har det ofte
hændt, at de sager, som i forvejen var allerbedst gennemtænkt og overlagt, sidenhen har fået det sletteste udfald.
Derfor skal vi underkaste os under Gud, også da, når
vi synes at være vel rustede og bevarede med vor retfærdighed og visdom; for han er over alt. Og vi må lægge
vind på at vandre den rette middelvej, så vi ikke forsynder os hverken med formastelighed eller med fortvivlelse.
Sådan syntes Jakobs sønner såre vel om, at de havde
omtalt sin fader og broder, og ventede ikke andet end at
Josef skulle være vel fornøjet med, at de havde fortalt
ham dette; men han vendte det om, så det blev så hårdt
for dem som døden. For han lader ord fare og griber til
slag, fører dem lige i fængslet, idet han anklager dem for
at have forenet sig med hinanden og opdigtet og løjet alt
dette, blot for derved at sætte farve på sagen og bedække
det bedrageri, som de omgikkes med. De mener, at de har
gjort det godt og vel; men nu først kommer de i et ret
svedebad. Ved Faraos liv! siger han: Enten skal I bringe
hid jeres broder, som endnu er i live, eller I skal alle dø.
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Sådan bringes synden efterhånden for lyset og de kommer til erkendelse af sig selv.
Augustin spørger på dette sted, om det også sømmede
sig for Josef at sværge ved Faraos liv, især da han lyver
og ikke holdt eden. For han lod jo de ni brødre rejse og
beholdt kun én. Men dette spørgsmål er ikke fornødent.
For det første kan man godt sværge, ikke alene ved Gud,
men også ved himlen, ved sin sjæl, ved sit hoved, som
alle opregnes af Kristus i Matt 5, 34-36. Og idet han forbyder disse eder, viser han derved, at de er virkelige eder,
enten vi nu sværger ved vort hoved eller ved vor sjæls salighed. Sådan siger hebræerne: Så sandt Herren lever; så
sandt din sjæl lever; ved kongens liv. Sådanne eder, siger
jeg, er ikke i sig selv falske eller urette, men Kristus revser letfærdigheden i at sværge og letfærdighed hos dem,
som sværger. Sådan siger Paulus i 1 Kor 15, 31: Jeg dør
dagligt, det vidner jeg ved den vor ros, som vi har i Kristus Jesu vor herre. Her sværger Paulus ved kirken eller
menigheden, ligesom det også var skik og brug at sværge
ved Jerusalem, den store konges by, og i Sl 63, 12. Står
der: Hver den, som sværger ved ham, skal rose sig.
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Derfor kan man godt sværge, især for øvrigheden og i
retssager, for at give sandheden vidnesbyrd. For at
sværge er intet andet end at påkalde Gud, som Paulus siger i 2 Kor 1, 23: Jeg kalder Gud til vidne over min sjæl.
Josef synder derfor ikke, idet han sværger ved Faraos
liv, der var større end han, som der siges i Hebr 6, 16:
Mennesker sværger jo ved en større, og eden er dem en
ende på al strid, til stadfæstelse.
Men hvorfor holder han ikke, hvad han har svoret?
Svar: Det er nok, at han beholdt én af sine brødre hos sig.
For idet han beholdt ham, var dette det samme, som om
de alle var forblevet der. Lad de andre drage hen, sagde
han, og hente sin broder; men denne skal forblive her til
tegn på den ed, som jeg har gjort, indtil jeg får at høre om
Benjamin endnu er i live. Er han omkommen, så er det
vist, at I er spejdere; da vil jeg også straffe jer for denne
synd.
Her har de da uden tvivl med gråd og hylen bedt ham
om nåde, at han ville vise barmhjertighed mod dem. Ak,
sagde de vel, nådigste fyrste! Lad os dog ikke bøde alle
sammen! Lad dog i al fald nogle af os få lov til at berette
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vor fader denne sag! Men han lader sig ikke så snart formilde, og lader dem for det første ligge i fængsel alle
sammen i tre dage, hvilket er hårdt nok. Men han gør
ikke dette for at hævne sig på dem for den vold, som de
havde begået imod ham, men kun fordi han vil få nøje
besked om, hvordan hans fader og kødelige broder har
det, og han gør det såre oprigtig og med stor trofasthed.
Dernæst gør han det også for at minde dem om den synd,
de havde begået, og bringe dem til erkendelse af sig selv
og sådan udrense deres synd.
Hvordan skal vi nu mene de var til mode i disse tre
dage? For det er jo en stor jammer og tung anfægtelse, at
de ser, de er revet bort fra sin fader, fra hustru og børn og
hele sin familie. Og nu blev just den samme straf lagt på
dem, hvormed de forhen havde plaget sin fader; ja, de er
endnu værre farne, fordi de er gift og desuden er ængstelige for sin fader. For de véd, at dette budskab vil bringe
ham den største smerte, når han erfarer, at hans sønner
ligge i fængsel i Egypten. Dette er hvad Skriften siger i l
Sam 2, 6: Herren er den, som døder og gør levende, som
nedfører til Helvede og fører op igen. Og dog sker alt
dette af øm, inderlig kærlighed. Men denne leg var for
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dem døden og Helvede, og uden tvivl var de i alle disse
tre dage på det højeste bedrøvede og bekymrede, ængstede sig for hustru og barn og for sin gamle fader. Det
var den rette stille uge og langfredag med den højeste
sorg og bæven.
Dog er der endnu et lille pust af håb tilbage, at han
nemlig byder, at den ellevte broder skal bringes did. Når
de bringer ham, har de godt håb om, at de til slut skal
slippe helskindede derfra; dog véd de, at faderen ikke let
ville lade ham fare, medmindre en af dem blev sendt til
Hebron. Herom har de da vel fremdeles talt frem og tilbage med hinanden, hvem af dem der skulle være bedst
skikket til at udføre dette ærinde godt og have så megen
gunst hos faderen, at han kunne opnå det af ham. Sådan
hændte der vel meget og mangt, som Moses har fortiet,
nemlig at de græd, sukkede og med tårer bad, først fangevogteren og derpå andre, at de dog måtte gå i forbøn for
dem hos fyrsten, formilde hans hjerte og sige ham, at deres fader aldrig ville lade sin kæreste søn rejse fra sig, når
han fik at høre om den fare, hvori de øvrige nu var bragt;
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ja, han ville vel fatte mistanke om, at de alle sammen allerede var omkommet, og at nu også den yngste efterstræbtes.
Sådan dødes kødet ret og renses for synden. Her var
de nu ret i Helvede og i skærsilden. Fremdeles kom også
denne deres klage for Josef, som snart også formildede
den dom, som han havde fældet over dem; for han tænker
på, at han også må tænke på sin faders og den øvrige families helbred, og befaler derfor, at han skal få sikker underretning om, hvordan det har sig med den yngste broder, og om de er redelige og oprigtige folk.
v18-20. Den tredje dag sagde Josef til dem: »Dette skal I gøre,
hvis I vil beholde livet. Jeg frygter Gud! Lad mig se, om I er
ærlige. En af jer brødre skal sidde indespærret, hvor I sad i
forvaring; I andre skal tage af sted og bringe korn hjem til jeres
sultende familier. Kommer I så til mig med jeres yngste bror,
står jeres ord til troende, og I skal ikke dø.« Og sådan blev det.

I den hebraiske tekst står her atter den sædvanlige måde
at tale på, nemlig om hungerens brydning. Jøderne siger,
at dette udtryk skal komme deraf, at brødet bryder hungeren; men derved lægger de kun sin uvidenhed for dagen
og er folk, der er ukyndige både i Den Hellige Skrifts
lære og i skøn på sproget. Derfor betyder nu dette udtryk
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hungerens brydning ikke andet end mad, og det skal ikke
forstås aktivt, men passivt; det er: Det er ikke noget som
bryder, men noget som brydes. Sådan siges der om Kristi
disciple i Luk 24, 35, at de kendte Herren, da han brød
brødet; ligeledes byder Kristus i Joh 6, 12, at stykkerne af
det brudte brød skal gemmes. Sådan sættes på dette sted
brødbrydningen i stedet for maden imod hungeren, ligesom han ovenfor flere gange kaldte de rige års grøde
frugtbarhedens brydning i passiv forstand.
At man nu sådan lægger mærke og giver agt herpå,
er såre nødvendigt i Den Hellige Skrift, hvornår man
nemlig skal forstå ordene aktivt, og når passivt. For hele
talens mening forandres alt eftersom man forstår ordene
på den ene eller på den anden måde. Sådan i Rom 3, 23,
hvor der egentlig står: De er alle syndere og mangler
Guds ære. Forstås dette aktivt, så får det én betydning, og
forstås det passivt, får det en ganske anden. Derfor kommer det meget an på disse to betydninger, at man kan få
den rette mening ud deraf. Sådan kunne udtryk som disse
også forstås på begge måder: Guds retfærdighed, Guds
gerning, Guds kraft. Efter den latinske og græske grammatik forstås ved Guds retfærdighed den egenskab hos
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Gud, at han er retfærdig. Men denne forklaring er noget
dunkel og gør også hele teksten i Skriften dunkel og uforståelig. Når man derimod forstår det passivt, da har vi
lægedom og trøst deraf. For da betyder Guds retfærdighed den retfærdighed, hvorved jeg af nåde og barmhjertighed bliver retfærdig. Ville du sådan udlægge Guds tro
efter det latinske sprogs regler, så det skulle betyde den
egenskab ved Gud, at han tror eller er tro, så fordunkler
denne forklaring Paulus’ mening med udtrykket. Men når
jeg forstår det om min tro på Gud, da har det en ganske
anden og bedre mening. Sådan er Guds gerning ikke det,
som overgår ham af andre, men det som han virker i mig.
Før i tiden, når man skulle læse og bede, hvad der
står i Sl 31, 2: udfri mig ved din retfærdighed, forfærdedes jeg højlig derfor, hadede dette ord af hjertet og
tænkte: Nej frels mig ikke ved din egenskab, at du er retfærdig (aktivt). Men man skal forstå det om den retfærdighed, hvorved jeg gøres retfærdig (passivt).
På denne måde plejer denne aktive eller passive betydning at gøre den hebraiske tekst meget dunkel. Men
den, der forstår rettelig at skelne mellem begge, han vide,
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at han er gået ikke så lidt fremad i forstand på Den Hellige Skrift. Derfor må man også forstå Paulus’ ord i Rom
3, 23: De mangler Guds ære, passivt, så meningen er den
samme, som når jeg siger: Jeg har intet, hvoraf jeg kan
rose mig for Gud. Vi har ikke nogen ære for Gud. Dette
bringer stort lys i Den Hellige Skrift; derimod formørker
jødernes rabbinere alt med sine forklaringer, når de tyder
de ord aktivt, som er at forstå passivt.
Laurentius Valla siger med rette, at det græske sprog
ikke har så megen klarhed og fynd i brugen af pronominerne som det latinske. Men hebræerne mangler endnu
mere deraf. Derfor kommer det meget an på, om man forstår ordene passivt eller aktivt. Og dertil er stor flid fornøden, at man lægger nøje mærke hertil i det hebraiske
sprog. For det har ikke disse pronominer. Derfor er også
Paulus noget dunkel i sine breve. For han bruger mange
hebraiske og græske udtryk. Vort sprog er her noget
bedre, fordi det har ordet skyld, som når man siger: For
din skyld.
Dette siger jeg ikke alene for dette steds skyld, men
for at man også på mange andre steder nøje skal give agt
på denne forskel i måden at tale på. For det har altid før
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skaffet mig megen møje, når jeg er kommet til sådanne
udtryk som: Guds retfærdighed, Guds gerninger, eller:
Din gerning, din retfærdighed. For når disse udtryk forstås aktivt, er de døden; men passivt er de liv og salighed.
Når jeg fordum bad: Udfri mig, herre, ved din retfærdighed, tænkte jeg: O nej, kære herre Gud, ikke ved din
retfærdighed, sådan som det må forstås efter reglerne for
latin eller det filosofiske sprog, men efter din nåde og
barmhjertighed. Og her har næsten alle fædre, Augustin,
Ambrosius og flere andre taget fejl og ligesom stødt an
mod denne forargelse, ligesom også i Sl 25, 10: Alle Herrens stier er miskundhed og sandhed. Her har de udtydet
de ord Herrens stier aktivt og sagt, at Gud ved sin sandhed dømmer Djævelen og alle ugudelige og fordømte
mennesker; de hellige derimod ved sin miskundhed. Men
herved er salmens rette mening ganske formørket, og de
har intet forstået deraf, da de ikke har forstået i hvad betydning ordet Herrens her står. For salmen taler om Herrens veje og gerninger, som han virker i os, om troen på
Herren, hvorved han gør os salige, så meningen af disse
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ord er denne: Alle Herrens stier, det er alt, hvad Herren
gør med os, er idel miskundhed og sandhed.
Derfor må vi komme i hu, at ordet brydning på dette
sted ikke må forstås sådan, at det er det, som bryder hungeren, men at det er brødet som brydes. Tag hen, siger
Josef, og bring hjem med jer, hvad I har købt til føde
mod den nærværende hungersnød. For nu viser han sig
noget venligere for at skaffe den gamle fader og hans familie hjælp, så de ikke imens skal dø af sult. Derfor lader
han nu de andre fare hjem med fred, og beholder kun den
ene bundet i forvaring.
Men endnu har han ikke ganske opgivet sin mistanke
om den synd, som han anklager og beskylder dem for;
men han erklærer, at han frygter Gud, så han herved er
blevet bevæget til sådan at formilde den vrede, han havde
fattet mod dem. Sådan leger han nu, som sagt, såre venlig
med sine brødre, hvilket dog er en underlig leg, der efter
det ydre skin er hel bitter og uvenlig. Hans hjerte er fuldt
af kærlighed og broderlig velvilje, så man ikke kan finde
noget venligere eller ømmere end just ham, da han jo
snart herefter måtte vende sig bort fra sine brødre og
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græde bitterlig; og dog kunne han nu skjule sin naturlige
kærlighed, så han endog truer med at dræbe dem.
Derfor må man flittig mærke og betænke sådanne eksempler på Guds nåde imod os. Josef elsker hjertelig sine
brødre, under dem intet ondt, og dog omgås han i det
ydre så hårdt med dem, og lader dem næsten komme i
dødsfare. Forhen havde de på sin side opført sig langt
grummere mod Josef; for de tænkte for alvor på at ombringe ham, som der blev sagt i kap. 37, 18. Josef derimod tragter her kun efter at bringe dem til liv og salighed, skønt han i det ydre anstiller sig anderledes.
Sådan forholder det sig egentlig også med Kristi rige,
og en sådan konge er han; for han mener altid alt på det
bedste med os, kunne vi kun så sandt tro det. Man må
ikke tro ham, når han synes vred; for i virkeligheden vredes Kristus ikke, det er, Gud, der er blevet menneske;
men uden for Kristus må man ikke tale om Gud eller
håbe på ham, sådan som visselig jødernes, muslimernes
og papisternes religion eller tro er beskaffen.
Kristi rige er et nådens og barmhjertighedens rige.
Om det nu end ser ud, som om han var os fjendtlig, for-
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agtede os og ville forkaste os, idet han lader sult, sygdom, død og alle slags plager komme over os, så tillader
han os dog, ja befaler os at stole på ham. Og det skal vi
også vide og tro, dertil bekende hans godhed og nåde
indtil døden. På denne måde tillader han, at Johannes Døberen halshugges for den værste skøges skyld, ligeledes
at hans kære moder jomfru Maria bliver dybt bedrøvet,
og at de kære martyrer plages med ynkelig, ja udsøgt
gruelig pine og marter. Men ser det nu ikke her ud, som
om han vredes? Nej, han vredes sandelig ikke; du må
ikke tro det; for det er ikke en virkelig, men kun en forstilt vrede.
Sådan siger Augustin om sig selv og sin moder: Når
jeg fik ris på skolen og så kom hjem og klagede for min
moder, lo hun deraf og gjorde ligesom nar af mig, fordi
jeg havde fået ris; og dog undte hun mig ikke noget ondt.
Men hvordan kan fader og moder le af, at deres barn får
ris? Det plejer sandelig at gå sådan. Forældrene tugter
sine børn, lærerne sine elever; øvrigheden straffer dem,
som har fortjent det, og er en vredens og sværdets tjenerinde, for at den skal lade tyvene hænge og morderne
halshugge; og dog har den ikke sin glæde af sådanne
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straffe. For den ville heller, at enhver skulle gøre, hvad
der var hans pligt i hans stilling, og ikke fortjene straf.
Sådan går det nu til i vredens og dødens rige; derfor
er meningen en anden i det huslige liv og på skolen. For
forældrene eller lærerne vil eller mener jo ikke det, som
den føler og fornemmer, der tugtes med riset og lider
straf; de ønsker ikke hans undergang, eller at han dermed
skal gøre fyldest for sine synder, med hvilken vildfarelse
papisterne har besmittet og forfalsket denne lære; men de
gør det samme som Josef her, der også behandler sine
brødre hårdt og prøver dem nøje for at påminde dem om
den synd, de havde begået. For uden syndernes erkendelse gives der ingen frelse.
Sådan har Gud givet loven for derved at åbenbare
synden og virke vrede. Derfor er den en tugtelse og et ris
eller, som Paulus siger i Gal 3, 24, en tugtemester, uden
hvem vort kød ikke kan forstå synden. Sådan kan heller
ikke en elev, som læreren sparer for riset, nogensinde gå
fremad i lærdom, men bliver en klodrian og uvidende
knægt; for han kender eller forstår ikke sin egen dårskab
og ulykke, når han er uden lærernes tugtelse og straf. Sådan er syndernes erkendelse fornøden i alle ting, skønt
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det ikke er nok med den. Men Gud plejer ikke at give sin
nåde, vil heller ikke hjælpe os, medmindre den dårskab,
som bor i den unges hjerte, og den ondskab, som også er
i mandens hjerte, åbenbares, så de må blive skikkede for
hans nåde og delagtige i den (ut fiant capaces gratiae).
Dette er nu det rette øjemed og den endelige hensigt
med alle straffe og plager, ligesom forældre tugter sine
børn, for at de skal blive fromme og bedre sig, men ikke
fordi de derved vil ombringe dem eller gøre dem arveløse. For dette ville ganske være imod den kærlighed og
naturlige ømhed, som Gud har indplantet i deres sind. Og
Paulus formaner flittig forældrene i Ef 6, 4 og Kol 3, 21
til ikke at tirre sine børn, så de ikke skal tabe modet; tugtelsen må være sådan, at dog alligevel børnenes kærlighed og barnlige tillid til forældrene og lærerne bliver bestående, og at børnene lærer at forstå, at de ikke lider
straffen til sin undergang, men meget mere for at de skal
gøre, hvad der er deres pligt i deres stilling, og for at de
ikke ved sin ondskab skal foranledige faderen til at forskyde dem, som det plejer at gå dem, der hverken med
ord eller med slag vil lade sig tvinge til at blive fromme
og sidenhen på grund af tyveri, mord eller andre sådanne
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misgerninger falder i hænderne på politiet og dommerne
for at straffes af dem, siden de ikke før havde villet adlyde sin fader.
På denne måde må man anvende Josefs eksempel på
Kristi rige, der også straffer, ikke for at ombringe eller
forstøde mennesker, men for at opretholde den arv, som
han erhvervede sig ved sit blod. For dårskaben stikker i
vort hjerte, vi er undfanget og født i synder og blive stikkende i dem hele vort liv, og kan ikke ganske slippe fri
for den store skade. Der er en djævelsk dorskhed eller
uagtsomhed i os; vi er kolde til bønnen, og i andre gudsfrygtens og den rette gudsdyrkelses øvelser eller gerninger er vi ganske lunkne, er ikke så brændende i Kristi
kærlighed; vi tager det ikke så alvorlig dermed som med
det timelige gods. Sådan dorskhed og søvnighed kommer
af vort forbandede kød og af Djævelen. Derfor råber Paulus i Rom 7, 19 og 24: Jeg elendige menneske, hvem skal
fri mig fra dette dødens legeme? For det gode, som jeg
vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det
gør jeg.
Denne arvesyndens galskab og dårskab må straffes,
ikke alene hos børnene, men også hos de voksne. Derfor
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sender Gud plage ved øvrigheden, sult, pest, krig, ved
muslimerne, paven og Djævelen. Og hvorfor gør han det?
Jo, for at vi skal råbe til ham, når vi bliver slået. Ja, siger
du, men han hører ikke på os, men ler endog af vort skrig
og vor gråd, sådan som også Augustins forældre lo, når
han klagede over, at han havde fået ris.
Når sådan Djævelen gennem en Diokletian eller gennem muslimerne raser mod de kristne og sætter hårdt ind
på dem, da sukker de og råber: Ak kære herre Gud, hør
dog vort skrig! Se dog til vor jammer og elendighed!
Hvorfor ler du dog af vor trængsel og plage? Da svarer
Gud: Kære børn, jeg gør det, for at du skal lutres; men
jeg lutrer dig, for at du skal blive salig og komme til den
forjættede arv; på anden måde kan jeg ikke gøre dig salig. Jeg må på denne måde døde og begrave dig, så du
kan rådne. For dit legeme er gennemtrængt af gift, som
jeg ikke kan få bort uden ved Diokletian, ved kætterne,
ved arianerne, som jeg bruger som mine ris.
Derfor må vi huske på, at dette eksempel må henføres
til hele vort liv; for det lærer os mangt og meget, og gør
det liflig og til vor store nytte. Kristus er vor venlige,
kære Josef, der er død for os og har udgydt sit blod til
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syndernes forladelse; derfor kan han ikke være ugunstig
mod os; heller ikke er Gud Fader os fjendsk, for han sender os sin søn; langt mindre er Helligånden os fjendsk,
for han lærer os alt dette og trøster os dermed; dog fordølger og skjuler han ofte denne kærlighed under forfærdende billeder af vrede.
Sådan tugter Gud disse fædre meget hårdt, ikke alene
for arvesyndens, men også for deres gørlige synds skyld.
For de var fader-, moder- og brodermordere, og havde
Gud ikke på underfuld vis opholdt Jakob, så var han uden
al tvivl død af hjertesorg og kummer, da han stedse
havde den ene ulykke ovenpå den anden. I ét år måtte
han se, at Bilha skændedes, at Rakel og Debora, ammen,
døde, og endelig at Josef omkom, hvilket var på Simeons
og Levis anstiftelse. Sådanne skurvede hoveder må der
en skarp lud til. For derfor at råde bod på denne store
ulykke, som ikke er timelig, men djævelsk, nemlig arvesyndens gift, og rense dem fra den, måtte Josef bruge
skarpe og stærke lægemidler, nemlig nødens og Helvedes
frygt og fare; ellers bliver der intet deraf. For de tænker
endnu ikke på bod, fordi deres hjerte var blevet fedt og
tykt. De var dovne og træge, så de ikke brøde sig om den
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synd, de havde begået. Men når synden foragtes, gør den
ikke folk gode eller fromme; nåden får ikke plads, medmindre vi bekender vor synd og ydmyger os, ja bliver
ganske til intet, så vi føler, vi er fortabte og fordømte. Ellers anser man det ikke for nogen synd.
Det er sandelig et sandt og såre rigtigt ord, at synden
uden lov ikke er nogen synd, som Paulus siger: Synden
var i verden, men den regnedes ikke for synd. For hvor
der ingen lov er, der er der heller ingen synd, men kun
idel retfærdighed. Men når loven eller budet kommer, da
vågner atter synden, som længe har sovet, så mennesket
råber og siger: Ak, jeg havde dog aldrig tænkt, at jeg var
så ond og fordømt; jeg har hidtil altid hyklet for mig selv
og anset mig for from og retfærdig.
Sådan anvendte Josef lovens rette, sande og fuldkomne gavn på sine brødre. For dette er at føre dem ned i
Helvede, døde dem og gøre dem til skamme, men ikke til
deres fordærvelse, men meget mere til deres liv og salighed. For loven er ikke givet, for at den skal dræbe, skønt
den virkelig dræber, når den virker vrede og åbenbarer
os synden. Men den dræber ikke på den måde, at man
skal forblive i døden og gå fortabt, sådan som Judas og
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Saul gik fortabte, men blot for at udrette sin gerning på
os. Dertil skal da også forjættelsen komme, for at fortvivlelsen ikke skal følge derpå, ligesom disse brødre til slut
bliver ganske mismodige og forsagte. Og havde de ikke
fået hans røst at høre, da han sagde til dem: Jeg er Josef,
så havde det været dem en fristelse til døden. Men dette
er ikke det, som Kristus tragter efter; han vil, at man skal
ydmyge sig, vil have anger og ruelse til livet.
Derfor er alene det at føle anger over synden ingen
ret bod; men troen må også komme dertil, som griber
forjættelsen og holder sig til, at de bodfærdige syndere
ikke skal gå fortabte. Men disse brødre er endnu ikke
kommet til nogen fuld syndserkendelse; derfor prøvede
Josef dem endnu længere; de må endnu bedre under hjulet.
v21. De sagde til hinanden: »Vi bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, da han bad os om nåde,
men vi ville ikke høre på ham. Derfor er denne ulykke kommet
over os.«

Nu begynder det at gå. Her kommer de nu efterhånden
frem og begynder at bekende sin synd. Og Josef havde
vel kunnet lade sig nøje med denne deres bekendelse, da
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han véd, at de taler sandhed; men han bier endnu længere, som om han ikke vidste om noget. For de ville ikke
have sagt dette, havde de vidst, at fyrsten over Egypten
var Josef. Men da han ikke bruger det hebraiske sprog,
men taler med dem ved en tolk, mener de, det ikke er fornødent, at de åbenbarer ham sin synd, men drager ligesom et slør derover og vil endnu være fromme, retfærdige og ærlige folk, vistnok ikke for Gud, for hvem de
bekender sin synd, men for fyrsten i landet, hvem de ikke
kender.
Desuden véd Josef endnu ikke med vished, om Benjamin og hans fader Jakob lever endnu eller ikke; for vi
skal sidenhen klart se, at han gennem hele fortællingen
endnu stedse tvivlede om de levede. Derfor kan han
endnu ikke lade sig nøje med dette, idet han hører, at de
alene omtaler ham og ikke også de andre. Det må endnu
bedre ud; han vil, at de skal komme endnu med en anden
beretning, som er klarere og pålideligere, om enhver enkelt af dem, som han er bekymret for, der kunne være
hændt nogen ulykke under hans fravær. Desuden mær-
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kede han endnu på dem selv, at de endnu ikke følte tilstrækkelig anger over sin synd, skønt de sagde: Vi forskyldte dette osv.
Det hebraiske ord hedder aschemim, på latin rei
sumus, vi er skyldige, og er et almindeligt ord, som Moses og Esajas ofte har brugt. Ascham betyder et skyldoffer, sådan i Es 53, 10: Når han har givet sit liv til et
skyldoffer, skal han se afkom og leve længe; her betyder
dette ord, ligesom også hos Moses, så meget som et offer
for misgerning eller synd.
Sådan siger her Josefs brødre: Vi er skyldige og strafværdige, skyldige til døden og fordømmelsen. For en sådan synd har vi begået, som kan kaldes en ugerning, og
har pådraget os skyld. De siger: Vi sidder endnu midt
oppe i vor skyld, vi har endnu ikke betalt den; sagen er
endnu ikke opgjort og afgjort; vor herre Gud har endnu et
krav på os; vi er endnu ikke skyldfri.
Sådan er også vi endnu daglig skyldnere, og om vi
end er retfærdige eller fromme, forbliver vi dog stedse i
gæld, som Kristus lærer i Matt 18, 35, hvor han siger: Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste
af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Vi er ganske
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vist retfærdige og erklærede for at være rigets børn; men
arvesynden forbliver dog endnu i os og strider mod ånden. Vor herre Gud har endnu en gældsfordring på os.
Vi er endnu ikke rene for enhver fejl og al urenhed. I sådan gæld står vi til vor herre Gud. Når du nu dertil føjer
hovmodigheden, utaknemligheden, hårdheden mod vore
brødre, så bliver synden atter lyslevende, og din gæld er
dig endnu ikke eftergivet. Men da eftergives den dig, når
du eftergiver din medtjener; da skal din skyld ikke skade
dig.
Tjeneren er ti tusinde talenter skyldig; men hans
herre efterlader ham gælden, så den ikke mere skader
ham. Han er ikke længere skyldig til at betale den eller
gøre fyldest for den. Hans gæld er nu ikke længere nogen
gæld. Og hvorfor det? Jo, fordi den er ham eftergivet.
Men hvis tjeneren ikke vil eftergive sin medtjener de
hundrede denarer, så kræver husherren atter hele gælden
af ham, Matt 18, 23 ff. Sådan er vi ikke uden skyld, hvis
Gud vil handle med os efter retten og ikke efter nåde og
barmhjertighed. Men når vi beder, at han vil forlade os
vor skyld, tror og forlader vore brødre deres skyld, så får
vi alle vore synders forladelse, skønt de er en gæld. Men
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vil jeg hovmode mig og være hovmodig, så står gældsfordringen på mig atter ved magt.
Dette er den rette mening og betydning af det hebraiske ord ascham, hvilket Kristus, faderens visdom, som er
den allerbedste sprogkyndige, i Fadervor har oversat ved
skyld. Sådan siger disse brødre også: Vi forskyldte dette;
vi er skyldige i en stor, skammelig synd, som vi har begået mod vor broder Josef; den åbenbares nu og kommer
for lyset, og vi må nu lide straf derfor, som vi har fortjent; nu indfinder vor synd sig, og der sker os efter fortjeneste. Dette er sandelig en ydmyg bekendelse; de bekender, at de er skyldnere, erkender også den grumhed,
hvormed de forhen havde foragtet sin broders ynkelige
gråd og bønner.
Ovenfor i kap. 37, 23 ff., har Moses fortiet, hvad han
nu på dette sted fortæller, nemlig at Josef dengang faldt
sine brødre til fode og bad for sig. Men Simeon og Levi
var så hårde, at de behandlede ham på den grusomste
måde, og det ikke af nogen anden grund end blot fordi faderen elskede ham mere end de andre, og fordi han havde
sådanne drømme, som antydede, at han i fremtiden skulle
ophøjes til herlighed. Så hårde og uforsonlige var de mod
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ham, at de ikke ville høre ham, da han faldt dem til fode,
bad, græd bitterlig og var i den højeste angst og nød.
Denne store synd, at de havde forstødt og dræbt sin
broder, da han i den yderste fare for sit liv bønfaldt dem,
må de nu erkende. Og sandelig, hvis du nærmere vil sammenligne disse to ting med hinanden, er den straf, som
Josef pålægger dem, endnu langt mildere, end deres synd
ved at sælge sin broder. For er ikke det imod al kærlighed
og gudsfrygt, at man sådan slet ikke lader sig formilde til
den mindste medlidenhed mod et uskyldigt menneske,
som med foldede hænder bønfalder en og beder, ikke
fremmede mennesker, men sine egne brødre om barmhjertighed? Sandelig, det var en skrækkelig gerning,
hvormed de svært syndede imod sin gamle fader og Josef, sin broder; de forstår og erkender endnu ikke rigtig,
hvor grum den var.

740

v22-24. Og Ruben sagde til dem: »Sagde jeg ikke til jer, at I
ikke måtte begå den synd mod drengen, men I ville ikke høre.
Nu bliver der krævet hævn for hans blod.« Men de vidste ikke,
at Josef forstod, hvad de sagde, for der blev brugt tolk. Han
vendte sig bort fra dem og græd, men kom så tilbage til dem og
talte med dem.

Ruben synes at have været noget frommere end de andre
og ikke at have syndet så groft heri som Simeon og Levi.
For vi hørte ovenfor (kap. 37, 29. 30.), at han blev såre
forskrækket og bedrøvet og sønderrev sine klæder, da
han atter kom til graven og ikke fandt Josef der, skønt
han på grund af sin blodskam havde mistet både faderens
yndest og førstefødslen. Derfor siger han: Hvordan går
det nu? Nu udkræves hans blod. Men dette ord gik Josef
til hjerte og bragte ham til at græde og føle medynk med
dem; nu blev han blød, og hans hjerte strømmede over.
Simeon og Levi bekender endnu ikke synden; for de mener, at Josef for længst er død; derfor lader de sig kun anfægte lidt af, at der tales om ham. Men Ruben og de andre erkender Guds hævn og straf. Han ser, at straffen ligger på ham, og forfærdes jammerlig derover. Derfor kan
Josef nu ikke længere andet end bevæges af broderlig
ømhed, da han hørte deres bekendelse og frygt; nu kan
han ikke holde sig fra at vende sig bort og græde. Sådan
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ville en af os i dette tilfælde heller ikke kunnet holde sig
fra at græde.
Men ser du nu, hvordan vor herre Kristus er til mode,
når han tugter sine; hvilken hed kærlighedsglød der er,
ikke alene af åndelig, men også af legemlig kærlighed?
Ligesom også Josef ved Rubens ord bevæges sådan, at
han ikke kan overvinde sit hjertes rørelse. Han kan ikke
mere beherske sig. Han tænker: De anser mig for død, og
jeg lever i stor ære og herlighed!
Men de vidste ikke, står der i teksten, at Josef forstod
det; for tolken (på hebraisk meliz) talte imellem dem. Lez
betyder en spotter, som der står i Sl 1, 1; men når bogstavet m sættes foran, tolker hebræerne det så, at det skal
betyde en tolk; men de véd ikke ret grunden for denne
oversættelse. I Sl 1 kan ordet ikke forstås om en tolk. For
på andre steder betyder det også spottere eller hyklere,
som siger ét og mener et andet, eller som udlægger tingene anderledes, end Den Hellige Skrifts ord lyder. Men
om oprindelsen til dette ords betydning er den, at en tolk
bruger fremmede sprog, kan jeg ikke med vished vide. På
dette sted oversættes det ved tolk. For Josef anstillede
sig, som om han ikke kunne hebraisk; derfor brugte han
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en tolk, som vel også var ham fornøden, da der kom så
mange forskellige slags fremmede folk derhen for at
købe korn.
Men jødernes rabbinere kommer her frem med unyttigt snak, som de plejer, nemlig at denne tolk skal have
været Manasse, Josefs søn, uagtet han dog på den tid i
det højeste kunne være otte år gammel. Hvordan kunne
man vel bruge sådanne unge gutter i så vigtige sager? Det
må have været en alvorlig, højtstående mand, der havde
nøje kundskab til tingene og de forskellige sprog, som
dengang beklædte dette embede hos fyrsten i Egypten.
Men dette må især vel mærkes, at Josef her beskrives
sådan, at han var fuld af hjertelig kærlighed, naturlig ømhed og broderlig venlighed. For skønt han tiltalte sine
brødre noget hårdt og behandlede dem strengt, så
brændte dog hans hjerte af naturlig tilbøjelighed og åndelig kærlighed. For troen og Helligånden fordærver eller
sønderbryder ikke naturen, men læger og oprejser atter
den fordærvede og sønderbrudte natur. Sådan forbliver
de naturlige følelser og tilbøjeligheder hos forældre, søskende og ægtefolk. De ophæves ikke ved nåden, men opvækkes.
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Munkene ville før i tiden gøre mennesker til stok og
sten, så de hverken kunne føle eller fornemme noget, og
Djævelen ville, at dette skulle omtales som en særlig ros
for hans hellige, at de slet ikke lod sig bevæge ved nogen
følelse, disse gale sværmere og syvfolds stoikere. Men
nåden og Helligånden berøver ikke så aldeles den menneskelige natur dens følelser, at ikke Jakob, faderen, skulle
begræde sin søns død. For dette ville være ganske imod
naturen, der af Gud er skabt sådan, at den har sådanne
følelser.
For nogle år siden så vi, at sektånderne også prøvede
på at indføre en sådan følelsesløshed i kirken, ligesom
Müntzer gjorde sig flid for at vise den i hele sit liv og alle
sine gerninger, som en særlig hellighed. For da han engang fik efterretning om, at der var blevet født ham en
ringe søn, blev han stående for alteret, som om han var
døv og stum, glædede sig ikke derover, takkede ikke Gud
derfor og svarede slet intet, for sådan at vise, at han var
ganske stok og sten, og så roste han sig siden af, hvor aldeles forandret og dødet hans natur var blevet. Dette var i
sandhed et godt sværmeri, langt værre, end de største filosoffers. For Gud vil, at naturen skal opretholdes og
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ikke udslettes, og byder os at bedre den, så den stedse må
blive renere og renere, og for at de naturlige følelser hos
de gudfrygtige må blive noget bedre end hos hedningerne, som ikke styre dem ved gudsfrygt og tillid til Gud,
men lader sig selv lede letfærdig og uden det guddommelige ords sikre regel af disse følelser, hvorhen de vil.
Sådan ser du, at i dette Josefs eksempel beskrives og
afmales de hellige fædres hellighed, som havde de
samme naturlige følelser som andre mennesker, skønt i
mindre grad og mere mådeholdent; ligeledes havde også
de sine lidenskaber og svagheder som andre mennesker.
Evangelisten Markus skriver i kap. 3, 5, at Han så
rundt på dem med vrede, bedrøvet over deres forhærdede
hjerte, fordi de tvistede med ham, om det også var tilladt
at helbrede en syg på sabbatten. Men hvordan kan Kristus vredes eller bedrøves, han som dog er uden synd?
Og hvorfor tilskriver evangelisten ham, at han var bedrøvet, sørgmodig og fortørnet? Svar: Når der holdes den
rette måde med vreden, og den kun kommer frem ved de
rette anledninger, er den en naturlig følelse og rørelse,
som af Gud er indplantet i den menneskelige natur, ligesom den ægteskabelige kærlighed mellem mand og
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kvinde også er skabt fra begyndelsen af tillige med andre
naturlige rørelser og følelser. Men eftersom disse følelser
er fordærvede ved arvesynden, må man nu lægge vind på
at forbedre dem.
Derfor er det en åbenbar Djævelens afsindighed, at
man vil anprise en sådan hellighed, hvorved mennesker
bliver ganske til stok og sten og ophører at være mennesker. De siger, at de hellige ikke kan lade sig bevæge til
vrede, uagtet dog stoikerne selv ikke ganske har kunnet
frigøre mennesket fra vrede og andre lidenskaber og fratage ham dem. For de kan måske anstille sig, som om de
ikke var vrede, eller de flyr de årsager, som kan bevæge
dem til vrede, og omgang med andre mennesker, som
kan fortørne dem. På den måde skulle nok jeg også afholde mig fra vrede, når der ingen var, som æggede mig
dertil. Deraf er der kommet så mange skarer af gale og
dårlige hellige, som er løbet ud i ørknerne og er flygtet
fra samkvem med mennesker, for at de kunne anses for
sådanne mennesker, som var ganske frie for alle menneskelige følelser og fornemmelser, sådan som deres gerninger og levned beskrives i Vitæ Patrum.

746

Men der fortælles et sted et eksempel om en munk,
som særdeles behager mig. For da denne mand havde ladet sig overvinde af sin egensindighed og utålmodighed
og derfor fra klostret endog vandrede ud til ørkenen, hvor
han håbede at kunne leve stille og fredelig, uden nogen
vrede og synd, skal det engang have hændt, at han fra ørkenen gik til en brønd for at hente vand i en spand. Men
han kom til at vælte spanden, idet han tog for meget vand
op i den; da skal han være blevet vred, have taget spanden, kastet den mod jorden og slået den itu. Men da han
nu atter kom til sig selv, erkendte han, at det ikke var de
menneskers skyld, som han havde levet hos, at han ofte
var blevet ægget til vrede, men hans egen fordærvede naturs og hans syndige køds, som stedse af sig selv var tilbøjeligt til vrede. Derfor vendte han tilbage til klostret,
lærte at beherske sine følelser og lidenskaber og stræbte
at bære over med andre.
Sådan sømmer det sig også for os, at vi forbliver hos
mennesker og har omgang og samkvem med dem, så vi
kan lære at betvinge utugtens, vredens og sådanne lidenskabers og onde lysters synd, bryde dem og modstå dem,
og sådan lære at bruge vreden og mandens og kvindens
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lyst til hinanden rettelig, nemlig til at udrense hovmodighed, ærgerrighed, had, utugt osv., hvilket ikke kan ske
uden stor møje, arbejde og smerter.
Derfor ser man hos de hellige ikke alene den menneskelige natur med dens følelser og rørelser, som Helligånden ikke udrydder, men man ser også svaghed og fordærvelse hos dem, som de stedse kæmper imod, idet de
stedse lægger vind på hos sig selv at dræbe de syndige
rørelser.
Sådan leder også Jakob og Moses meget, ikke uden
store smerter; undertiden faldt de også i vrede, raseri,
knur og utålmodighed, ja vel endog gudsbespottelse; men
de beherskede sig selv og overvandt disse syndige rørelser.
Uden tvivl følte også Josef naturens urenhed; men
han gav den ikke frit spillerum, men brød sin vrede, utålmodighed og øvrige onde lyst, adlød Helligånden, som
indgav ham, ikke at knurre eller gengælde ondt med
ondt. Skønt han nu havde den rimeligste grund til at vredes og hævne sig på sine brødre for den vold, som de
havde begået imod ham, så sætter han dog ikke sin ret
igennem, men forandrer den og gør den til en venlig leg,
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og da han ser, at de er blevet bange og sørger over sin
synd, græder han med dem.
Men de erkender dog endnu ikke sin synd rettelig,
skønt de lønlig bekender den for hinanden indbyrdes. For
uden tvivl ville de har fordulgt og fortiet den, havde de
vidst at der var en, som mærkede på deres ord og forstod
dem. For synden har denne art, at den gør folk døve og
stumme; der er ingen, som gerne vil, at hans synd skal
åbenbares og han derfor revses af andre.
Sådan fordølger også disse Josefs brødre sin synd og
besmykker sig for landets fyrste. Synden er endnu døv og
stum, og de håber, at den sådan bestandig kan forblive
skjult. Men eftersom de endnu ikke var forsonet med sin
fader, havde de heller ikke endnu åbenbaret ham sin onde
dåd; men det var nødvendigt, at dette måtte komme for
dagen og at de måtte drives til at erkende og bekende sin
store synd.
Men Josef græder, uagtet han dog havde den gyldigste grund til at hævne sig, og i sin broderlige ømhed er
han også bekymret for Benjamin, sin broder. For han er
bange for, at han måske kunne være omkommen; derfor
vil han endnu ikke skænke deres ord tiltro, er heller ikke
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skyldig at tro dem, før han får vished for, at hans broder
lever. Sådan sagde også ovenfor (kap. 20, 2.) Abraham
om Sara, at hun ikke var hans hustru, fordi han var bange
for, at der på det samme sted ingen gudsfrygt var.
Sådan vidste også Josef, at hans brødre var fader- og
brodermordere; derfor skænker han dem ingen tiltro, før
han får sin broder Benjamin at se. Imidlertid prøver han
dem på en underfuld måde for at få sandheden ud af dem
og på ny minde dem om deres gamle synd, som nu havde
været skjult i næsten 22 år, og bringe dem den i minde.
For i denne lange tid havde de set på, at den kummerfulde fader næsten var blevet fortæret af hjertesorg og veklage, fordi de har indbildt ham, at hans kæreste søn Josef var omkommen.
Sådan havde Josef årsag og anledning nok til at
straffe sine brødre efter deres fortjeneste. Men han behandler dem langt mildere, end de havde behandlet ham.
For han tænker kun på at hjælpe dem og læge deres
skade.
I den samtale, som Moses ovenfor kun har omtalt og
beskrevet ganske kort, tvivler jeg ikke på at Josef spurgte
efter enhver enkelt ting, såsom efter deres fader, deres
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broder, hvad de hed og hvad for slags liv de førte, hvilket
alt sammen her ikke fortælles, men let kan forstås af omstændighederne og historien i sig selv. Det er vel også
troligt, at han spurgte efter enhver enkelts alder, forstand,
skikke og liv af dem, som her stod for ham, for desto lettere at få ud af dem, hvad han ville vide, nemlig om deres
synd, som de havde begået, om sin broder og gamle fader.
v24b. Så tog han Simeon ud af flokken og spærrede ham inde
for øjnene af dem.

Denne tekst viser, at Simeon må have været den fornemste brodermorder og den værste af alle brødrene. For efter at Ruben havde mistet førstefødslen på grund af den
blodskam, som han havde begået med sin stedmor eller
meget mere med sin moder (for hun var jo ét kød med
hans fader), måtte han dermed tillige aflægge al ære og
herlighed og gøre afkald på den, og sidenhen var ikke
alene han, men også alle hans efterkommere og hans hele
slægt såre ringe og foragtede og udrettede intet særligt,
som man kan se i kongernes bøger og på mange andre
steder i Den Hellige Skrift.
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Da har vel Simeon tænkt som så: Se, Ruben ligger nu
ganske over ende og anses for intet på grund af den synd,
som han har begået med sin stedmor; nu kommer førstefødslen til mig. Så bliver æslet stolt, går ud på glatis og
brækker et ben. Han trængte sig frem, blev trodsig og
stolt, og var hovedmanden og anstifteren for det gruelige
spil; han antændte egentlig ilden. For de ord, som fortælles ovenfor (kap. 37, 19.): Se, denne drømmemester kommer, tillægge hebræerne Simeon, at han skal have sagt
dem; for de kunne jo ikke alle på én gang sige disse ord.
Derfor er det sandsynligt, at Simeon, da han så Josef
komme, ikke alene lod sig disse ord slippe ud af munden
for sig selv, men at han dermed lokkede de andre til at
begå denne store misgerning mod sin broder. Sådan var
han langt grummere og hårdere mod Josef end alle de andre; havde det ikke været for ham, havde de andre måske
skånet sin broder, da han så ynkelig bad dem om skånsel.
Men denne Simeon hadede Josef så meget mere for førstefødslens skyld og fordi hans fader især elskede ham,
så han lå i vejen for Simeon. Derfor tænkte han det ville
være det bedste, om Josef ryddedes af vejen.
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Dette er meget sandsynligt og kan let forstås af fortællingen. For ligesom førstefødslen fra verdens begyndelse af har været en årsag til stor bitter kiv og strid, sådan fik også Simeon lyst til den. Også vi strides nu til
dags mod paven ikke af nogen anden grund end om førstefødslen, det er om kirken. For papisterne tillægger sig
denne herlighed; de vil være kirken og de nærmeste ved
Gud. Vi derimod anser dem for forstødte og fordømte af
Gud, og tillægger os den ære og det navn, at vi er Guds
folk og hans udvalgte børn. For dette er førstefødslen,
nemlig at være kirken og lede og lære folk til salighed, at
regnes iblandt Guds folk og tælles med i Abels og andre
fromme Guds tjeneres tal. Her opstår da en eller anden
kætter eller sværmer imod os og roser sig af at være lærer
i kirken, fordømmer og foragter alle de andre og træder
dem ligesom under fode. Deraf kommer da den strid og
kamp, som den sande kirke til alle tider har ført med sine
fjender og modstandere.
Sådan bindes nu Simeon som hovedmand og anstifter
for denne ulykke; de andre derimod lader han fare, ikke
som om Josef havde lyst til at hævne sig på dem; men det
er ham kun om at gøre at bringe dem til erkendelse af
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sine synder. Ruben og Juda tillige med de andre var noget bedrøvede over den synd, de havde begået; Simeon
derimod er halsstarrig og stolt og tænker endnu ikke på at
opgive håbet om førstefødslen; for han er vis på, at Ruben er forkastet og Josef død. Og da Josef mærker dette,
lader han Simeon lægge i lænker, for at sådan hans
stolthed og formastelighed kan brydes ved fængslet, og
for at han ikke skal mene, at han er den førstefødte, men
at han i al evighed må være bundet og fanget.
Sidenhen kunne da Levi gøre sig håb om denne herlighed og love sig den; men det slår fejl for dem begge
to, som man sidenhen får at se af faderens forbandelse.
Juda, den fjerde søn, fik herredømmet; men førstefødslens herlighed, som Ruben havde tabt, blev givet til Josef; ham tilfaldt to dele af arven som konge og som præst
gennem hans to sønner Efraim og Manasse, fra hvem to
stammer nedstammede.
v25. Derefter gav Josef ordre til at fylde deres sække med korn,
lægge pengene tilbage i hver enkelts sæk og give dem proviant
med. Det skete.

Ordet sæk er fælles for fire sprog, som vi ovenfor påpegede. Her har Moses brugt det hebraiske ord keli, der er
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et almindeligt ord om alle slags redskaber og våben; det
bruges også i kap. 49, 5 om Simeon og Levi: Deres
sværd er voldsvåben. Sidenhen bruges et andet ord i betydningen af sæk nemlig amthachath, som også betyder
en sæk, dog sådan, at betydningen afledes på en anden
måde. For det kommer af ordet mathach, som betyder at
udbrede. Sådan kalder også vi en sky fuld af vand en
sæk; seglene på et skib, når de udbredes og udspændes af
vinden, har også skikkelse som en sæk. Sådan udspændes
en sæk, når man fylder den, og får også sit navn af, at den
sådan udbreder og udspænder sig.
Men hvorfor befalede Josef, at man skulle give dem
pengene tilbage? Svar: Dertil bevægedes han ikke alene
ved den ærefrygt og ærbødighed, som han skyldte sin fader, hvem han på denne måde ville gøre en foræring, men
også ved den naturlige kærlighed, som han i sit hjerte bar
til sin fader og sine brødre, hvem han inderlig elskede.
Denne hans ømme kærlighed, som var rimelig og rigtig,
var grunden til denne hans gave; for det var i sandhed en
ganske naturlig kærlighed, som han nærede til dem. Og
dog vedbliver han fremdeles at anstille sig hård og grum
mod dem. For han vil, at de skal beholde sin frygt og
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skræk, så de ikke mener, at disse penge gives dem af velvilje eller venskab, men så de frygter for den mistanke og
den beskyldning, at de havde stjålet og bortført pengene
fra ham. Ikke som om dette var Josefs alvor; men han anstiller sig kun sådan, så de skal ydmyges og for at også
arvesynden hos dem må dødes, som er blevet forstærket
og forøget ved den gørlige synd, idet de nemlig havde
myrdet sin broder, hvilket nu i toogtyve år havde været
skjult og var en gammel brøde. Derfor anstiller han sig
nu sådan, som om han ved denne falske anklage og list
vil bringe dem til for bestandig at blive ham underkastet
og hans trælle, ligesom de havde solgt ham til trældom.
Dette var grunden, hvorfor han anstillede sig sådan, hvorved de visselig blev såre bange, så de frygtede for, at de
ikke uden stor skade og fare ville kunne slippe derfra.
Men foruden kornet og pengene lod han dem også
give tæring og foder til rejsen, så de kunne slippe for at
åbne sækkene, før de kom til sin fader Jakob. Det hebraiske ord zeda betyder her på latin additio, en tilgift. Det
kommer af ordet zud, at jage, som der siges om Nimrod i
1 Mos 10, 8-9: Nimrod begyndte at blive vældig på jorden; han var en vældig jæger for Herrens ansigt. Moses
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har på dette sted brugt ordet om spise eller føde, som der
står i Sl 132, 15: Jeg vil visselig velsigne deres spise; jeg
vil mætte deres fattige med brød. Hieronymus har her på
latin oversat ordet ved venationem, jagt. I den almindelige latinske oversættelse (vulgata) står viduam, en enke;
men dette er efter min mening en skrivefejl, idet afskriverne i stedet for det græske ord theran har sat kseran.
Men dette ord er af en underlig oprindelse og betydning, eftersom det kommer af ordet zud og dog betyder
spise, ligesom vi nu flere gange har talt om ordet scheber, som betyder brydning, men dernæst også føde. Jeg
siger ofte, at hebræerne selv ikke rettelig forstår alle ordene i deres sprog. For det er jo imod sprogets sædvanlige regler at ville forklare et ord, som egentlig betyder
brydning, om spise, næring eller korn.
Vi har herfor angivet den grund, at jøderne brugte at
bryde brødet og ikke at skære det med knive. Og denne
forklaring af ordet er bedre end hebræernes, som siger, at
det har sit navn deraf, at det bryder hungeren. For jødernes brød var ligesom vort fladbrød, som vi jo også bryder
itu. Sådan var skuebrødene seks skiver, som lå ovenpå
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hinanden. Dette betænker ikke jøderne, uagtet denne forklaring passer meget godt.
Sådan véd de heller ikke, hvorfor ordet zaid, der
egentlig betyder jagt, skal betyde mad. Men jagten angår
ikke alene fromme mænd, men vel også mordere, ja ufornuftige dyr, såsom ulve, løver, ræve. Og skønt jeg ikke
tør sige det for vist, tror jeg dog, at dette er ordets oprindelse, at man nemlig ved jagten ikke tilsigter andet end at
få kød af dyrene. For derfor jager man jo også de vilde
dyr, for at man kan beholde sin mad og sin næring. I
samme hensigt jager også gribbene og høgene og hvad
for flere dyr der lever af rov.
Heraf kan man atter se, at man endnu slet ikke har
trængt så meget ind i det hebraiske sprog, men at der er
mange talemåder, billedlige udtryk og betydninger af ordene, som hebræerne selv ikke kender til. – Dette er nu
den første del af denne fortælling, idet Jakobs sønner
komme til Egypten for at købe korn, men ikke kendte sin
broder Josef. Nu følger den anden del.
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v26-28a. og så læssede de kornet på deres æsler og tog af sted.
Da nu en af dem åbnede sin sæk for at give sit æsel foder i
herberget, opdagede han sine penge øverst i sækken. Han
sagde til sine brødre: »Mine penge er kommet tilbage; de ligger i min sæk!«

Ordet malon betyder hos hebræerne et sådant sted, hvor
man opholder sig en tid eller bliver natten over, det er, et
herberg eller værtshus. Men på dette sted tvister man om,
hvem dette var, som åbnede sin sæk. Men det har intet at
betyde, enten man nu siger det var Levi eller Juda eller
en af de andre. Og det fremgår også heraf klart, at modgangen på alle ting og hungersnøden må have været stor,
eftersom æsler og mennesker havde samme føde, hvilket
uden tvivl ikke har været hø eller halm, men korn, hvormed de havde fyldt sine sække i Egypten, og hvori nu
også pengene lå.
Det hebraiske ord mispo er af betydning ganske modsat ordet bar, som vi havde ovenfor. De siger, at det skal
betyde foder, ikke af græs eller egentligt korn, men sådant som er grynet, såsom havre, eller lignende.
Der spørges også, hvorfor sidenhen (kap. 43, 21) Jakobs sønner sige til Josef: Da vi kom til herberget og åbnede vore poser, uagtet det her dog kun siges om én, at
han åbnede sin sæk. Men på begge steder siges der om
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alle, at de forfærdedes. Lyra giver til svar, at i Den Hellige Skrift flere ting fortælles på den måde, som kaldes
anticipatio eller recapitulatio, når noget, som forhen er
sagt, atter gentages. Denne regel er nødvendig og må
nøje mærkes i teologien eller Den Hellige Skrift, dertil
også i alle historier. Men den er taget af Augustins anden
bog om den kristne lære, hvor han siger, at han har fået
både den og flere andre regler af en kætter og donatist
ved navn Ticonius. For sådan siger han der: I Skriften
fortælles flere ting sådan, som om de fulgte umiddelbart
efter hinanden, eller som om fortællingen var ordnet efter
den virkelige tidsfølge, uagtet dog fortællingen hemmelig
må henføres til noget, som forhen er udeladt og ikke blevet fortalt. Sådan står der i 1 Mos 11, 32 skrevet: Tera
blev 205 år gammel og døde i Karan, og i det følgende
kapitel v. 4 siges der, at Abram var 75 år gammel, du han
drog ud af Karan. Her forvolder Teras aldersangivelse en
stor forvirring og dunkelhed, hvis man ikke nøje mærker
på ordene i fortællingen. Sådan har denne regel her sin
gode anvendelse, og der kommer meget an på den. For
ville man forstå Abrahams udgang sådan efter den orden,
hvori den fortælles i teksten, sådan som Stefanus synes at
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gøre i ApG 7, 4, så fulgte deraf, at Abraham drog fra Karan 75 år efter Teras død, hvilket er umuligt.
Derfor er dette den rette orden: Moses vil bringe fortællingen om Tera til ende og siger derfor: Tera blev 205
år gammel og døde. Men han fortæller her intet af, hvad
der skete før hans død. Derfor kommer han siden tilbage
dertil og fortæller også, hvad der skete i de 205 år før Teras død, nemlig at hans søn Abraham, da han var 75 år
gammel, drog ud fra Karan, endnu mens faderen levede.
Ellers kom man 60 år til kort; så længe før den rette tid
måtte nemlig Abraham være draget ud.
Sådan lyder ordene ved denne talefigur, der kaldes
recapitulatio, sådan som om han først drog afsted efter
sin faders død, uagtet det skete henved 60 år før. Men
Stefanus synes at have fulgt deres almindelige forklaring,
som ikke kender til denne regel, idet han ikke har villet
bestemme ordenen alt for nøje, hvordan tingene skete efter hinanden, men har nøjet sig med at sætte ordene sammen efter deres ydre orden og har holdt sig til den almindelige mening.
Ovenfor i kap. 38, 1 havde vi endnu et andet eksempel herpå. Der beskrives det, hvordan Juda drog ned fra
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sine brødre, efter at Moses først har fortalt, at Josef var
blevet solgt, uagtet det dog var ni år før Josefs salg, at
Juda drog bort. Sådan fortæller Moses ved denne figur
recapitulatio, at Juda drog ned fra sine brødre, for atter at
komme tilbage til, hvad der var sket før Josefs salg. For
det var Moses’ plan at fortælle Josefs historie i sammenhæng, og imidlertid at opsætte, hvad der skete før eller
imellem.
På samme måde står der også i kap. 35, 28-29 skrevet
om Isak, at han døde, da Jakob fra Mesopotamien kom til
Hebron; og dog oplever han Rubens blodskam og Josefs
salg og levede ligetil det andet år før Josefs ophøjelse.
Derfor må denne regel nøje mærkes og iagttages i
alle historier. For fortællingen ordnes ofte i en anden orden end den, hvori begivenhederne er sket. Og når historieskriverne foretager sig at beskrive én begivenhed, plejer de stedse at holde fortællingen frem uden afbrydelser.
Sådan fortæller her også Moses, at Josefs brødre fandt
pengene i sine sække, da de kom tilbage fra Egypten,
uagtet han dog kun omtaler én, indtil han siden nævner
flere. Og det er jo også ganske sandsynligt, at da én fandt
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sine penge i sin sæk, blev de andre bange derved og åbnede hver sin sæk og ledte efter sine penge deri.
Det er heller ikke urimeligt, at de havde mere end ti
æsler. For hvert æsel kunne ikke bære mere end to
sække, og denne mængde korn havde ikke forslået en
måned engang for et så stort hus, hvori der var så mange
sønner, døtre, hustruer, tjenere, tjenestepiger og kvæg.
Derfor tænker jeg, at enhver af dem havde to eller tre æsler belæssede med korn, for at de ikke skulle behøve så
snart at komme igen. For der var en lang vej fra Kana’an
til Heliopolis eller Memphis; efter min tro henved tredive
mile [mil = 7, 5km], hvilken vej de ikke kunne rejse så
snart, da æslerne gå langsomt. Derfor købte de så meget,
at de kunne have nok i nogle måneder til føde for sine familier og sit kvæg. Var nu dette sådan, da er det ikke så
rent umuligt at mene, at enhver åbnede en sæk, men ved
Guds styrelse kun én fandt sine penge, mens alle de andre slumpede til at få fat på en sådan sæk, hvori der ikke
var andet end korn. For undervejs på rejsen kunne de
ikke have tid til nøje at undersøge alle sække.
Hertil bevæges jeg især af den grund, at de her forfærdes; men sidenhen (v. 35.) siger Moses atter, at både
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de og deres fader forfærdedes. For de ville ikke være blevet bange anden gang, hvis de allerede før i herberget
havde set, at de havde fået sine penge tilbage.
v28b. Da sank hjertet i livet på dem, og de så forfærdede på
hinanden. »Hvad har Gud dog gjort mod os?« sagde de.

Her står en ny måde at tale på, som egentlig betyder: Deres hjerte faldt. Derved viser han, at alt deres mod og håb
sank. For de forfærdedes ikke alene over, at de fandt pengene i sækken, men også over, at deres synd, som de
havde begået, atter trådte dem for øje. For hidtil havde de
søgt at tildække og fordølge den og havde fattet en tåbelig fortrøstning i sit hjerte, nemlig at synden for evig ville
blive fortiet og skjult; dog havde Josef ved sin leg med
dem bevirket, at de efterhånden selv havde begyndt at
fatte mistillid til denne fortrøstning.
Dog føler de endnu ikke ret sorg og erkender endnu
ikke sin misgerning. For derfor brydes og fratages dem
nu dette mod eller den fortrøstning, som de havde fattet
hos sig selv, nemlig at deres synd ganske skulle være
glemt. Dog bekender de endnu ikke synden, men under
sin lønlige mumlen og tavshed er de endnu af det håb, at
de skal slippe derfra, dog ikke uden frygt og bekymring.
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Derfor siger Moses, at de så forfærdede på hinanden; den
ene så på den anden og sagde: Dette går ikke rigtig til.
Men skylden giver de vor herre Gud, som er dommer.
Hvorfor, siger de, har Gud gjort dette mod os? Dette
kom af samvittighedens skræk og angst, som plejer at
følge på synden med stor smerte og hjertelig pine.
Sådant et ondt udyr og slem djævel er samvittigheden. For alle forfattere, både i Den Hellige Skrift og de
hedenske skribenter, har skildret dette uhyre forfærdeligt,
som man kan se ved Orestes og andre forbrydere. Derfor
har også digterne i tragedierne fremstillet de gruelige erinyer eller furier, det er djævelske uhyrer, som hævner enhver misgerning. De taler alle om den samme ulykke og
elendighed, nemlig et hjerte, som véd sig skyldigt i synder. Men Den Hellige Skrift siger kort sådan: De ugudelige har ingen fred, Es 48, 22; 57, 20-21. Der er intet,
som mere bringer ufred og uro, end et forfærdet hjerte,
som blegner blot det ser et lyn, ja blot det hører et blad
rasle.
Sådan har også Jakobs sønner en ond samvittighed,
derfor forfærdedes de så gruelig og frygter for Guds
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hævn. De er bange for, at han vil slå til med lyn og torden, og dog bekender de endnu ikke synden. Men det er
en underlig ting: Samvittigheden føler Guds dom og
vrede, og dog skammer den sig for at gøre bod og bekende synden, om den så end skulle blive stikkende i
evig fordømmelse og pine. Og dette sker på grund af arvesynden, som man også kan se på Adam. For da han allerede havde ladet sig overvinde og flygtede for Gud,
fordi han vidste sig skyldig i faldet, var dog arvesynden i
ham endnu stum og kunne ikke tåle, at dens øren åbnedes, skønt Guds røst havde lydt for ham: Adam, hvor er
du? 1 Mos 3, 9.
Erasmus skriver på et sted om en spartansk pige, som
var blevet besvangret ved horeri; da hun havde født sit
børn, ville hun hellere dræbe det end bekende sin synd.
Denne hendes gerning udlægger han som en stor kraft og
mandighed hos hende, uagtet det dog meget mere var en
svaghed, at hun hellere ville styrte sig i fare for død og
evig fordømmelse end bekende sin synd. Så stor er arvesyndens galskab, raseri og afsindighed, som ikke vil lade

766

sig beskæmme eller tillade, at dens skam ses. Det er ganske imod syndens natur og væsen at bekende, at man har
syndet.
Sådan fortæller man om Martinus, at han, da Djævelen spottede og dadlede ham, fordi han var så snar til at
forlade de værste og mest syndefulde mennesker deres
synder, skal have svaret: Kan du blot sige af hjertet: Det
gør mig ondt, at jeg har syndet, så vil jeg absolvere endogså dig og erklære dig fri for synder. For også Djævelen
ville blive salig lige så vel som nogen anden, hvis han af
et rent hjerte kunne sige: Ak Gud! forbarm dig over mig
og vær mig nådig!
Absolutionen og syndernes forladelse er sikker, kun
at du af hjertet erkender og bekender, at du har syndet.
Men det kan Djævelen ikke. Adam og Eva kunne det heller ikke straks. For sådan sagde Adam i 1 Mos 3, 10: Jeg
hørte din røst i haven, og jeg frygtede; for jeg var nøgen.
Han siger ikke: Fordi jeg havde overtrådt dit bud, før
Gud selv driver ham derhen og fremdeles spørger ham i
v. 11: Hvem gav dig til kende, at du var nøgen? Har du
ædt af det træ, om hvilket jeg bød dig, at du ikke måtte
spise deraf? Men endnu vil han ikke være stinkende;
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endnu erkender og bekender han ikke den synd, som foreholdes ham, men giver kvinden skylden i v. 12: Kvinden, som du gav at være med mig, hun gav mig af træet,
og jeg spiste. Se, skønt han allerede var forskrækket og
bange og skjalv, fordi han følte, at han havde syndet, bekender han dog endnu ikke synden.
Et lignende eksempel herpå har vi også i Saul, der siger i 1 Sam 15, 30: Jeg har syndet, men, kære, ær mig nu
for mit folks ældste og for Israel; som om han ville sige:
Hjælp mig at til dække synden. Dette duer end ikke for
mennesker. For at begå en synd og så fornægte den, gør
synden dobbelt, ja syvfold større, end den ellers i sig selv
er. Når man har fortørnet mennesker, så kan de, såfremt
de ikke er rent onde, let tilgive dem, som beder dem om
tilgivelse og bekender synden; da er synden straks død;
men vil man endnu tildække og besmykke synden, da
blive hjerterne derved stedse mere æggede til vrede.
Dette er samvittighedens natur og væsen; om den end føler synden, og hjertet ængstes og rystes lige til fordømmelse, bekender den dog endnu ikke synden.
Derfor skal enhver lære, når han har syndet, at bekende det i Herrens navn, da forlades ikke alene hans
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synd ham, men alle mennesker vil have medlidenhed
med ham og have ondt af ham i hans fald. Men der er ingen, som vil gøre det, uden ganske i almindelige udtryk;
men at bekende sin særlige synd, er ikke denne fordærvede naturs vis eller maner, om den end bekender sig at
være skyldig for Gud. Dette ser vi skønt ved disse brødres eksempel. Josef leger med dem og vender på mange
slags vis deres hjerter hid og did; men de tænker ikke, at
dette kan være Josef; for de mener, at han for længe siden
er død. De føler vistnok, at Gud ihukommer deres synd;
men bekendelsen er endnu ikke ren; derfor trænger Josef
sådan ind på dem og holder stedse ved, for ligesom med
magt at få det ud af dem og fremtvinge syndernes bekendelse, hvorved de kan komme til syndernes forladelse.
Men hvilken stor elendighed og dårskab er dog ikke
dette af os, at vi sådan flyr for den dør, hvorigennem vi
skal indgå til saligheden! Var vi vise, var vi uden denne
arvesyndens skade og forfærdelse, og var ikke samvittigheden i os så forhærdet og ulydig, da var synderne hos de
gudfrygtige sandelig ikke andet end Helligåndens forbedringer, undervisninger og virkninger til det gode, som
Paulus siger i Rom 8, 28: Alting tjener dem til gode, som
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elsker Gud, også deres synder. Og hvordan det? Jo sådan,
at vi, når vi falder i synder, derved ydmyges og undervises, advares, så vi lærer bedre at vogte os for synder, og
vi foranlediges også til at takke Gud, når vi bekender
vore synder og gør bod. Så mangfoldig en frugt er der i
synden, hvis man blot kunne bruge den åndelig. Vistnok
er døden og fordømmelsen i lovens rette brug, men man
må også føje den åndelige brug eller nytte dertil. Det vil
sige: Man må erkende synden, åbne hjertet, bekende,
søge hjælp; da bliver synden os gavnlig, og jo mere du
ydmyges, desto før vil du også få nåde og forladelse.
David tav også stille en tid lang, som han siger om
sig selv i Sl 32, 3: Jeg ville tie. Jeg havde dræbt Urias,
skændet hans hustru; men jeg pyntede på det og ville
ikke til; synden tildækkede og fordulgte jeg, kunne besmykke den pænt. For arvesynden vil ikke gerne lade sin
hæslige skikkelse og skændsel se, og Djævelen kan heller
ikke tåle, at hans skam og stank kommer for dagen og
åbenbares, men vil have begge dele anset for uskyldighed
og retfærdighed. Det kan vor herre Gud igen ikke tåle.
Derfor tilføjer David i Sl 32, 3: Da jeg ville tie, fortæredes mine ben; jeg var næsten omkommet. For den onde
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samvittigheds piner og plageånd betvinges ikke ved at
man tier stille, fordølger eller tildækker. Da derfor Natan
kommer til David og siger i 2 Sam 12, 7: Du er manden,
forfærdes og dødes han; og dog siger han, idet han bruger
sin synd åndelig: Jeg har syndet. Da profeten hører dette
ord, at David ikke er bange for at gøre sig selv hæslig,
gøre sig til skamme og fordømme sig, da sagde han
straks til ham i v. 13: Herren har borttaget din synd og
forladt dig den. Men havde han villet undskylde og besmykke sig, sådan som Saul gjorde, og tildække sin synd,
ikke anses for nogen synder, men være retfærdig og
uskyldig, så var han i al evighed blevet fortabt og fordømt. Sådan er han en from Gud, hvis vi blot kunne
bruge arvesynden rettelig, og hvis en, når han faldt,
straks kunne vende sig til syndens åndelige brug, da er
han en rig Gud med sin nåde og forladelse.
Derfor skal vi lære at bruge ulykken og synden til
vort bedste, så skal vi erfare, hvor nådig og venlig Herren
er. Er du faldet, men kan af hjertet sige: Jeg har syndet,
så kan han også sige: Jeg har forladt dig det. Vil du derimod forsvare og fordølge synden, så vil han sige, at han
heller ikke kan forlade dig den.
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Derfor er det bedre, at man følger Davids ord og siger
med ham i Sl 51, 6: Mod dig alene har jeg syndet, så du
skal være ren, når du taler. For det er også for verden
priseligt, og man kan let opnå nåde derved. For dette
kræver også Gud af os. Lad mig, siger han, beholde ret i
mine ord og blive ren, når jeg taler, da vil jeg tilgive dig;
hvis ikke, så får jeg dog ret, og du går fortabt. Vi har fortjent Guds vrede, døden og den evige fordømmelse; men
Gud er barmhjertig og langmodig og forlader gerne misgerningen, når vi blot kan erkende og bekende vor urenhed og uværdighed; hvis vi blot kan oplukke vor mund.
Og det er sandelig en stor jammer, at vort hjerte ved
arvesynden er blevet så ganske tømt, og at al fortrøstning
på vor værdighed og fortjeneste er os nægtet. For hjertet
blegner og skælver, når det blot ser et lyn, og dog er det
endnu så stolt og vil ikke ydmyge sig for Gud. Tak derfor
Gud, hvis du har dette lys, at Gud vil forlade dem sin
synd, som erkender den. For han kræver ingen hævn eller
fyldestgørelse derfor, når du alvorlig og af hjertet har bekendt den, kun så meget som er fornødent andre til eksempel og bedring, som Sl 32, 5 siger: Jeg sagde: Jeg vil
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bekende mine overtrædelser for Herren, og du forlod mig
min synds misgerning.
Men Jakobs sønner flyr endnu bestandig for denne
bekendelse. Josefs død er i deres hjerter og fratager dem
al trøst, og den ulykke, som overgår dem, føler de kommer fra den vrede Gud, som er en hævner over alle misgerninger. For loven er inde i hjertet; den forfærder folk
og er Guds lov. Derfor er det vist, at al samvittighedens
skræk og bæven sker ved Guds medvirkning.
Derfor kan du ikke ryste loven af dig, men den ryster
dit hjerte. For det er Guds evige og uforanderlige dom,
og du vil ikke let kunne tåle hans anklage og bestormelse, ligesom Judas og flere andre, som er blevet
skræmt dermed, er gået fortabt, fordi de ikke har kunnet
overvinde den gruelige pine i hjertet og den onde samvittigheds djævelske plageånd, som stedse driver og jager
hjertet ved Guds lov, som er evig, ligesom han selv, som
har givet den og indskrevet den i menneskers hjerte. Og
aldrig vil du blive forløst fra denne skræk uden ved den
hjælp, som Gud selv har angivet i Sl 32, 5, hvor han siger: Bekend dine overtrædelser, så vil jeg forlade dig
dem. Sig du først: Mod dig alene har jeg syndet, så du
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skal være ren, når du taler, så vil jeg udslette al din misgerning.
Dette er alle helliges frelse og fred fra verdens begyndelse af, Adams, Abrahams, Davids, i hvem alle arvesynden var og forfærdede og fordømte dem. Men ved denne
hjælp, sine synders erkendelse, blev de frelst og forløst
fra lovens rædsler.
På denne måde begynder også disse brødre at føle
samvittighedens og Guds vredes brod, idet han revser
dem. Derfor siger de: Hvorfor har Gud gjort dette mod
os? Hvad har Gud i sinde? Disse ord kommer fra et rystet
hjerte, fra hvem al trøst og sikkerhed er borttaget og al
dets fortrøstning kuldkastet, ligesom jo deres ord, der er
forfærdede og bedrøvede over begåede synder, plejer at
lyde sådan: Ak Gud, hvad har jeg gjort? Sådan ser også
disse brødre, at dette, som her overgår dem, ikke kan
være kommet fra Josef; for de vidste, at de havde betalt
ham pengene, og at de ikke havde stjålet eller bortført
noget fra ham. Derfor mener de, at Gud hemmelig må
have beskikket nogen dertil, et menneske eller en ånd,
som skulle anklage og beskylde dem for Egyptens fyrste
for tyveri. Derfor tænkte de vel: Hvad skal vi gøre? Nu
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kommer udsendinge fra fyrsten for at gribe os og slæbe
os i fængsel. Sådan ser de, at de hverken kan være trygge
i Egypten eller i Kana’ans land, hvor de hidtil har boet.
Og denne skræk blev stedse større, ikke så meget på
grund af den synd, som de mistænktes for, som fordi de
selv kom i hu sin forrige synd og flere andre ting, som de
enten af frygt opdigtede i sin store forfærdelse, eller som
de virkelig havde begået og nu huskede på.
For det må man nøje mærke, at en ond samvittighed,
som véd sig skyldig, når den dømmes og straffes, ikke
alene føler pine og plage og Djævelens bid for de virkelige synder, som den véd, at den har begået, men også af
én synd pådigter sig selv utallig mange andre synder. Sådan plejer den også at fatte utallig megen mistanke hos
sig selv, hvorved dens skræk stedse forøges, og det er
dog alt lutter opdigtelse.
Men dette sker, fordi Skriften siger i 3 Mos 26, 36: Et
rystet blads lyd skal forfølge dem. Ja, et raslende blad
skal sådan forfærde den onde samvittighed, at den mener,
det er idel torden og lynild. Det er sandelig en stor jammer, at man skal skælve og forfærdes for et blad, som
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man hører rasle lidt, som for torden og lyn. Jeg har sandelig ofte haft en tung kamp med dette afskyelige uhyre. I
5 Mos 28, 65-67 tilføjes endnu mere, nemlig: Herren
skal give dig et uroligt hjerte, udslukte øjne og et ængsteligt sind. Dit liv skal hænge i en tråd; du skal være bange
nat og dag og ikke være sikker på dit liv. Om morgenen
siger du: »Gid det var aften,« og om aftenen: »Gid det
var morgen;« så stor er den rædsel, der fylder dit hjerte,
over det, dine øjne får at se.
På denne måde beskriver Helligånden en ond samvittigheds skrækkelige pine og plageånder. Af den kommer
det, at hele vort liv ligesom hænger i en tråd, er usikkert
og tvivlsomt, hvert øjeblik fuldt af angst og skræk, frygter for aften og morgen, ja for hver time på dagen.
Sådan er disse Josefs brødre i stor angst, ikke alene
over den synd, som de vidste sig skyldige i, skønt de med
flid tildækkede og skjulte den, men de frygter for alle
sine ord og gerninger, og pådigter sig selv i alle sine gerninger og tanker en ny skyld. men under denne sin store
skræk og angst er de dog alligevel endnu stumme og bekender ikke sin synd.
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Det samme gjorde også Adam i Paradiset: Skønt han
næsten er død af frygt for Guds røst og vrede, vil han dog
endnu ikke lukke munden op og sige: Jeg har syndet. Just
den samme dårskab og et sådant forvendt hjerte følger
hos alle adamsbørn med arvesynden, som man straks kan
mærke hos vor første fader, indtil den åndelige frugt
kommer dertil ved Kristi ord i Mark 7, 34: Effatha, luk
dig op. Så længe forbliver tungebåndet stående, hvormed
Djævelen har tilstoppet munden, så mennesket, skønt det
såre forfærdes i samvittigheden, alligevel ikke søger nogen hjælp. For Djævelen lader ikke synderne sige af hjertet: Herre Gud, mod dig har jeg syndet; forlad mig det!
Det gør mig hjertelig ondt, hvad jeg har gjort.
Derfor skal man flittig mærke denne beskrivelse af
synden, som sådan forfærder disse brødre, at de begynder
at råbe: Hvorfor har Gud gjort dette imod os? Ret som
om de ikke vidste, hvorfor Gud havde gjort det. Kære
herrer, jeres hjerte ved nok, at I har dræbt jeres fader,
moder og broder. For havde Rakel endnu levet, var hun
uden tvivl død af hjertesorg; men faderen opholdt Gud på
en underfuld måde, så ikke også han døde af sorg og
kummer. Det skulle I ikke vide om? Jo, vi skammer os
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over at bekende det og åbenbare den synd, som vi har begået, for vor fader; denne falske undseelse lå dem i vejen.
Derfor bær nu dette kors, at I sukker og råber: Hvorfor
har Gud gjort dette imod os? For mener I, at dette vil gå
sådan hen for jer, at I skulle blive ustraffede derfor, eller
at Gud vil undskylde og rose jeres synd? Nej aldrig.
Spørger I, hvorfor Gud gør dette imod jer? Hvorfor siger
I ikke meget hellere: Hvorfor har vi gjort dette mod Gud?
Eller hvorfor bekender I dog ikke jeres synd? Men siden
I endnu ikke har lyst til at aflægge bekendelsen, nuvel, så
frygt endnu noget længere, skælv og bæv hvert øjeblik,
når I kun hører et tørt blad rasle, og sig om morgenen:
Gid det var aften, og om aftenen: Gid det var morgen! 5
Mos 28, 67.
På denne måde lærer de hellige fædres eksempler os,
hvilken skrækkelig ting en ond samvittighed er. Det er en
såre herlig tekst, som vel fortjente at behandles og udlægges rigtig klart, hvortil jeg gerne bekender at jeg er udygtig. Da de nu endnu ikke bekender, at de har syndet, heller ikke beder Gud om nåde eller faderen og Josef om
forladelse, så ophører heller ikke plagen og anfægtelsen
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endnu, før syndernes erkendelse og bekendelse med magt
aftvinges dem.
v29-34. Da de kom hjem til deres far Jakob i Kana'an, fortalte
de ham alt, hvad der var sket dem: »Den mand, der er herre i
landet, talte hårdt til os og beskyldte os for at udspionere landet. Men vi sagde til ham: Vi er ærlige folk; vi er ikke spioner.
Vi var tolv brødre, sønner af én og samme far. Den ene lever
ikke mere, og den yngste er for øjeblikket hos vores far i Kana'an. Men den mand, der er herre i landet, sagde til os: Sådan
kan jeg vide, om I er ærlige folk: I skal lade en af jer blive tilbage hos mig, og så skal I tage korn med til jeres sultende familier og tage af sted. Kom så til mig med jeres yngste bror, så
jeg kan vide, at I ikke er spioner, men ærlige folk. Så vil jeg
give jer jeres bror tilbage, og I kan drage frit omkring i landet.«

Dette henhører endnu til den forrige beskrivelse, hvori vi
sagde, at Moses hel skønt havde afmalet arvesyndens væsen og natur, nemlig at den slet ikke vil være synd. Og
hos papisterne har Djævelen opnået dette, nemlig at arvesyndens skade ganske er glemt og den ikke mere holdes
for fordømmelig. Men nu bringer uvidenhed om synden
nødvendigvis også med sig uvidenhed om Gud, om Kristus, om Helligånden og alle ting. For ingen må mene, at
han kan blive en teolog eller ret læse og forstå Den Hellige Skrift, som gør arvesyndens skade så ringe og agter
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så lidt på den eller endnu ikke ret forstår den. Ja, der er
intet menneske, som tilstrækkelig kan betænke eller forstå arvesyndens kraft. For vi må ikke tro, at det er en så
ringe ting, for hvis skyld Gud har sendt sin søn som et offer til vor genløsning.
Papisterne lærer, at arvesynden ganske er borttaget i
dåben, og at der kun bliver tilbage et smule tændvæske
og en svaghed i kødet eller en tilbøjelighed til at synde.
Derfor forstår de heller ikke hvad nåde eller syndernes
forladelse, heller ikke hvad Helligånden og Gud er.
Men i dette kapitel er der en beskrivelse af denne
gruelige skade eller arvesynden, som man rimelig altid
må tænke på, nemlig at den er en gift, som stikker dybt i
vor sjæl og vort legeme, ja som endog vil anses for retfærdighed, som David siger i Sl 51, 6: Så du skal være
retfærdig, når du taler. For hvorfor taler han sådan? Er
da ikke Gud ren og retfærdig? Svar: Jo; men hos os anses
han ikke for at være det; vi er meget mere retfærdige.
Gud derimod uretfærdig. Så godt kan synden pynte på sig
og tildække sin urenhed. Dette kan man se hos disse
brødre, som slet ikke ville dadles eller være fordømte.
Skønt de siger: Vi forskyldte dette, og: Hvorfor har Gud
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gjort dette imod os? så tildækker de dog endnu stedse sin
synd og fordølger den; ja selv her for sin fader vil de ingenlunde anses for at have syndet.
Men nu kan Gud ikke være ren eller retfærdig, medmindre vi er urene og uretfærdige, det er, Gud erkendes
ikke for at være retfærdig, hvis vi ikke bekender vor uretfærdighed. Ikke som om jeg nu først skulle blive uretfærdig; for jeg er forhen uren; men det er spørgsmålet, om
jeg også vil være uren i ånden, det er, erkende og bekende min synd? For ligesom arvesynden i begyndelsen
ville tildækkes og besmykkes, sådan ligner gerningssynderne den heri, som barnet ligner fader og moder, og følger nøje det sprog: Har du gjort det, så sig bare nej dertil.
For den, der nægter eller fordølger sin synd for mennesker, han er allerede retfærdiggjort. Men i virkeligheden
er han Djævelen selv, der sådan anstiller sig at være en
lysets engel. Alt vil være rent; kun hvad Gud gør, må
være urent. Men til slut må dog dette ord endnu stå fast
og bekræftes, nemlig at vi siger: Herre Gud, du er ren, du
er retfærdig; vi må alle sige med David i Sl 51, 6: For
dig alene har jeg syndet, så du skal være retfærdig når
du taler.
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Herom har Paulus handlet herlig i Rom 3, 8. Deraf
kan man også se, hvor urimelig og forfærdelig denne
lære er i de kødelige menneskers øren. For da sagde
nogle, at apostlene lærte, man kun skulle synde og gøre
det onde, for at godt kunne komme deraf. Hvis vor uretfærdighed bliver til pris for Guds retfærdighed, så vil jeg
trøstig synde væk derpå. Men dette er ikke en filosofisk,
men en åndelig og gudelig lære. For da bliver du uretfærdig, når du føler, erkender og bekender, at du sandelig er
en synder, og siger: Herre, jeg har syndet; forlad mig det!
Denne overnaturlige kunst vil vi have. For betragt
dog disse brødre, hvor højlig de har bedrøvet og krænket
sin gamle fader, og dog kan de ikke bringes til alle sammen at bekende sin synd. De formaner ikke hverandre til
at træde frem for faderen og sige ham, at de er brodermordere, ved hvilken bekendelse både Gud og deres fader var blevet forsonet.
Derfor er det fornødent, at du med vidende og vilje
siger: Jeg er en arm synder og uretfærdig. Men hvorfor
det? Jo, for at du skal være retfærdig når du taler, Sl 51,
6. Slå kun dine øjne ned og sig: Gud være mig nådig; for
jeg er født i synd, og min hele natur er fordærvet, fuld af
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blindhed, ond lyst, ukendskab både med mig selv og med
synden.
Hvis I med nytte vil studere i teologien og Den Hellige Skrift, uden at støde an i Skriften, som er lukket og
forseglet, så lær fremfor alle ting at forstå synden ret. Romerbrevet skal være jer ligesom en dør og nøgle til Den
Hellige Skrift. Ellers vil I aldrig komme til den rette forstand og erkendelse af Skriften. Men da vil I forstå, hvilken ond ting synden er, for hvis skyld Gud har sendt sin
søn, så vi skulle renses fra den ved Guds søns blod og
uudsigelige offer. For derfor må jo skaden i sig selv også
være usigelig stor.
Men ligesom disse brødre er trodsige og endnu stedse
holder på med at tildække sin synd, sådan går denne
skrækkelige plage og elendighed gennem hele denne verden, at synden slet ikke vil lade sig afdække, slet ikke vil
være, hvad den dog i virkeligheden er; for den vil være
ren og skøn, imod sin art og natur. Den må og skal være
pæn. Sådan ser vi også at det går i det huslige og borgerlige liv. Ingen tager skylden for den synd, der er begået.
For ingen kan let tåle at straffes og dadles for synden.
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Alle andre er fromme. Sådan lader denne onde, fordærvede natur sig også se i gerningssynderne. Hvem har da
nu syndet? Hvem skal betale derfor? Guds søn alene må
være en synder, ellers ingen. Han alene bærer synden og
siger: Vær mig nådig; for mod dig har jeg syndet. Ligeledes siger han i Sl 40, 13: Mine misgerninger er flere end
hårene på mit hoved. Han erkender og bekender rent ud
synden; det er hans fulde alvor (vistnok ikke for sin person, som er hellig og retfærdig, men som vor talsmand
for dommeren) og han betaler også for os.
Derfor lær endelig med flid dette stykke om arvesynden og grubl ikke på, hvorfor Gud har tilladt det, som de
næsvise hoveder plejer at spørge efter; men spørg meget
hellere efter, hvordan vi skal reddes og befries fra denne
skade, så vi véd, at Gud taler med os, så han må opvække
os til at forstå denne arvesyndens skade; for når den erkendes, siger han: Søn, vær frimodig, dine synder er dig
forladt, Mark 2, 5; for jeg har hengivet min kære søn for
dig til et uskyldigt lam fra begyndelsen af. Erkend og bekend du din synd og dine misgerninger, da er min søn
forsoningen for din synd. Da er han din visdom og retfærdighed og helliggørelse og forløsning, 1 Kor 1, 30.
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Da er Den Hellige Skrift åbnet, og du ser, at den intet
andet lærer os, end at Gud foreholder os sin søn, som er
korsfæstet, opstanden og hengivet for vore synder. Men
dette vil ikke gå dig til hjerte, heller ikke vil du forstå,
hvad Kristus er, medmindre Den Hellige Skrift først lærer dig og minder dig om, hvad du er for Gud. Men dette
vil du lære af 1 Mos 3, 19. For der læres, at dødens straf
for arvesyndens skyld er pålagt hele menneskeslægten.
Men hvor stor denne synds ondskab er og hvor i bund
og grund forvendt den er, det viser dens frugter. For hvor
snart viser ikke genstridigheden og ulydigheden sig hos
børn! Hvilken afsindig ond lyst er der ikke hos unge
mennesker, når de er voksne! Og sådan hele livet igennem med utugt, had, gerrighed og misundelse. Vistnok
fødes vi uden gerningssynder; men med tiden bryder siden en uendelig mængde synder frem. Kære, hvorfra
kommer dog disse gruelige uhyrer?
Filosofferne, Sokrates og Cicero, véd intet derom;
men Skriften siger: Vi fødes som vredens børn, arvesyndens fordærvelse ganske underkastet, og jo visere, lærdere og klogere vi er, desto mere hovmodighed og andre
synder indfinder der sig hos os. For naturen er ganske
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fordærvet. Men papisterne forekaster os, at den atter skal
være helbredt i dåben, og at i den også synderne er forladt. Sandt nok; men dog er synderne endnu ikke ganske
borttaget, som Augustin siger. Men da de ikke véd dette,
kan de aldrig komme til ret lys eller indsigt i Skriften, i
Kristi rige og hele teologien.
Vistnok er den halvdøde mands sår i Luk 10, 34 forbundet og der er gydt olie og vin deri. Helligåndens gave
er begyndt. Og dog er sårene endnu dødelige. Han er antaget i lægens pleje; men han er endnu ikke ganske frisk
og helbredt. Ville du nu sige, at der intet sår og ingen fare
var der, kære, så prøv dog, om den, som er halvdød, kan
gå, stå, arbejde og ellers gøre, hvad et friskt menneske
plejer at gøre. Han bæres jo fra det dyr, som han var lagt
på, arbejder ikke, går eller står heller ikke. Sådan er også
vi ved dåben lagt på vor herre Guds dyr, det er på det dyrebare offer, som er sket for os, eller på Kristi menneskehed; ved den bæres vi; og vistnok er vi engang antaget,
men dog forbindes vi endnu hver dag og tiltrænger fremdeles pleje.
Men vi ville nu atter komme tilbage til disse fædres
eksempel. Det er ret nogle fortvivlede karle. de har gjort
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hvad de kunne, for at dræbe sin broder og sine forældre,
og dog forbliver de endnu i ubodfærdighed, ja så groft, at
skønt de allerede er overvundet og gjort til skamme, vil
de dog endnu ikke bekende, at de har syndet. Havde de
bekendt, at de havde solgt Josef, så havde de fået en meget nådigere og venligere modtagelse; men synden hos
dem er endnu hellig, retfærdig og stolt; ingen af dem har
syndet. Derfor kan de endnu besmykke sig på en så underfuld måde, og gøre beretningen om, hvordan de er
blevet behandlede i Egypten, ganske simpel og ubetydelig. Uden tvivl har de undervejs rådslået om, hvordan de
på den lempeligste måde skulle fortælle faderen det og
slet ikke nævne sit fangenskab, så han ikke skulle foranlediges til at spørge nøjere efter, hvad der dog var grunden til, at man havde behandlet fremmede folk så hårdt;
dog kunne de ikke ganske fortie, at Simeon var blevet tilbage og ikke var med dem, når de ville, at han skulle lade
Benjamin drage ned med dem.
Sådan fortæller de nu sine hændelser og siger: Den
mand, som er herre i landet, talte os hårdt til. Vi blev
hårdt og tungt anfægtede; vi hellige og uskyldige mennesker måtte erfare en underlig bitterhed og uvenlighed. Og
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hvorfor det? Ikke som om vi havde forskyldt det; men
du, fader, har måske med en eller anden synd forskyldt
dette kors. Og han holdt os for landets spejdere.
Tre dage havde de siddet i fængsel, og dog ville de
ikke nævne noget om sit fangenskab. For ellers havde faderen spurgt, hvorfor de dog var blevet kastet i fængsel?
Derfor fortalte de med særlig flid alle sine hændelser på
den lempeligste måde, for at faderen ikke ved en så påfaldende opførsel skulle blive vred eller bevæget til at
spørge dem om årsagen til en så usædvanlig handling.
Sådan er synden altid sig selv lig; den vil være ren, tugtig, skøn og hellig; derimod anklager og fordømmer den
Gud for at være uretfærdig og handle urimelig.
Men vi vil dog udtyde det noget mildere, sådan nemlig, at de tav stille om sit fangenskab for ikke at bedrøve
eller forskrække sin fader dermed. Men de kunne ikke
blive enige med sig selv om, hvordan de lønlig og med
fordækte ord skulle komme frem med sin begæring om at
få Benjamin med sig. For derfor at bane sig vejen til
denne bøn, prøver de med højeste flid at få sin fader til at
tro, at alt dette var hændt dem uden deres brøde eller fortjeneste, så arvesynden slet ikke kommer frem.
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Men hvorfor kalder Moses Josef adone, som egentlig
betyder landets herrer? Han taler jo i flertal, som om
flere. Sådanne steder af Skriften indvender jøderne mod
os kristne, når vi vil bevise, at der er mere end én person
i guddommen, derved, at Gud i Skriften hyppig kaldes
Elohim, som om der taltes om flere. Denne måde at tale
på følge også vore fyrster og paven, idet de kalder sig
”vi.” derfor skal vi vide, at det hebraiske sprog ofte forbinder et flertalsord med et enkelttalsord. Sådan på dette
sted, hvor der egentlig står: Landets herrer har sagt.
Ovenfor (kap. 39, 16.) havde vi den samme måde at tale
på, idet hin skøge gemte klædebonnet indtil hans herrer
kom tilbage, uagtet dog Moses kun mener én, nemlig Potifar, Josefs herre. Dette er jo vistnok ikke ganske rigtigt,
men det hebraiske sprog har sin egen vis, hvortil man
ikke så nøje kan angive årsagen, ligesom man heller ikke
i andre sprog altid kan angive årsagen til enhver måde at
tale på. Det er nok at vide, at dette engang er sprogets
vis. Sådanne særheder har ethvert sprog.
De fortsætter nu og fortæller sit svar, hvordan de rensede sig for mandens beskyldning, nemlig ved at sige, at
de var redelige og intet ondt havde for. Og alt dette tjener
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dem endnu til at besmykke sig, så deres fader ikke skulle
mene eller fatte mistanke om, at de selv havde forskyldt
eller foranlediget sit fangenskab eller sin uvenlige modtagelse, så han derved kunne foranlediges til at spørge videre. Derfor siger de, at dette hændte dem uden deres
skyld og fortæller også, at de forsvarede sin uskyldighed
for landets herre. Men de fortæller kun det, som tjener
dem til at forringe synden, ja hvorved de kan få udseendet af at være hellige og retfærdige.
Men da Simeon ikke var med, fordi Josef havde beholdt ham hos sig i fangenskab, fortæller de også kort,
hvorfor de havde måttet lade ham blive tilbage i Egypten.
Da han, siger de, anså os for spejdere og ikke var fornøjet
med vort forsvar, befalede han, at en af os brødre skulle
blive tilbage hos ham, så længe indtil vi bragte ham vor
yngste broder. Men derom tier de stille, at de alle sammen havde siddet i fængsel i tre dage; ligeledes også om,
at landets herre ved Faraos liv havde svoret, at han ikke
ville lade dem fare. Heller ikke omtale de, at Simeon efter fyrstens befaling var blevet bundet og lagt i fængsel;
for alt dette havde været for hårdt og farligt. Derfor vil de
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ikke sådan fortælle det rent ud, men tilhyller og formilder
det på enhver mulig måde.
Sådan ser du vel, hvor listig arvesynden er, og hvor
fiffig og kunstig den kan besmykke sin hæslighed. Sådanne dygtige talere er alle mennesker, når det gælder at
formindske eller undskylde sin egen synd. Deraf kommer
det, at man for retten og i det borgerlige liv behøver så
mange vidner, dommere osv., for at folk kan overbevises
og drives til at bekende sin synd. Dette viser intet andet
end syndens store, uovervindelige trodsighed. For hvis
den ikke sådan blev tildækket og besmykket, tiltrængte
man ikke domstole, lov eller ret, fangevogtere eller
straffe; men da synden vil være hellig og retfærdig, må
denne ære og uskyldighed afdækkes og åbenbares ved
sværd, galge og ild.
På denne måde fremstiller Jakobs sønner sagen i et
meget mildt lys, ret som om landets herre i al godhed og
venlighed havde bedt om, at en af brødrene måtte blive
igen hos ham, så skulle han i al fredelighed og uden nogen frygt og fare få sit ophold der. For de er hyklere og
gerningshellige, så de ikke kan tåle, at syndens retfærdighed og hellighed gøres til skamme. Guds retfærdighed og
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sanddruhed har der ingen plads; synden alene er retfærdig og hellig. De siger ikke, at Simeon blev bundet og
lagt i fængsel, men at landets herre behandlede ham meget venlig og lod ham forpleje godt; han havde kun beholdt ham hos sig som en pant på, at de ikke skulle foretage sig noget ondt mod egypterne; men han kunne let
blive fri, når de blot bragte Benjamin til ham.
Men på dette sted har Moses atter skaffet de sprogkyndige meget bryderi og megen plage med det hebraiske ord råbon, nemlig hvorfor han vel har kaldt kornet
sådan, da det dog andre steder betyder sult. Hvad er dog
dette for en grammatik, at han kalder kornet sult? Hebræerne, og især rabbinerne, lader det blive sig meget surt,
og man kan også heraf se, at de har mistet skønnet både
på tingene og på grammatikken. Ingen kan bringe den hebraiske grammatik på fode igen uden de kristne, som forstår det, hvorom Skriften især handler, det er, som erkender Kristus, Guds søn; for når han rettelig erkendes, da
bliver alt det andet simpelt og klart. Men dette her kan
man let udlægge, når man giver agt på talemåderne, dertil
også på de billedlige udtryk. For intet sprog taler mere i
billeder end det hebraiske.
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Men nu er der en almindelig og sædvanlig talefigur,
ikke alene på hebraisk, men også på vort sprog, som man
kalder antiphrasis, sådan når vi kalder en ond, fortvivlet
skælm en from mand. I det huslige liv bruges denne talefigur især meget til tjenestefolk og børn, sådan når vi siger: Min kære junker, min fromme ven osv., når vi på en
hånlig måde befaler eller eftergiver noget; for vi mener
dermed det modsatte. Den talefigur, som man kalder
ironi, er intet andet end en sådan antiphrasis, kun at
denne består i et enkelt ord, den her derimod i hele talen.
Men ligesom Moses ovenfor kaldte brødet brydning,
fordi de ikke brugte kniv til at skære brødet, men det
brød, som de ville spise, blev brudt, sådan siger han på
dette sted egentlig: Tager hungeren, hvilket ved antiphrasis står i stedet for forråd mod hungeren, ligesom lægerne
tale om pestpiller, det er, ikke sådanne piller, som bringer
pest, men som fordriver den.
Sådan er chesed et såre skønt ord, der betyder barmhjertighed, ære, godhed eller visdom. Men det samme
ord bruges også af Moses i 3 Mos 17 og 20 i betydning af
en stor last, blodskam, og dog betyder det egentlig barmhjertighed, velgerning eller en anden god gerning. Når
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derfor Moses siger, at de, som har begået en chesed, dermed har fortjent døden, vil han dermed give at forstå, at
de ikke har gjort en god gerning, men begået en grov last,
for hvilken de må lide døden.
På samme måde kaldes Kristus synd, uagtet han jo er
ofret for synden, hvorved synden betales. For sådan er nu
skik og brug i dette sprog, som ganske og aldeles bestemmer, hvordan talen skal stiles. Og man kan ikke angive
nogen grund for sådanne talefigurer, som den almindelige brug har indført og bragt med sig; men reglerne må
vige for sprogbrugen, og man må dér af grammatikken
søge forklaringen eller i al fald forsvaret for sådanne udtryk, som sprogbrugen har indført. I alle sprog må det tillades at have denne frihed i sådanne udtryk, som er noget
imod den sædvanlige sprogbrug. På samme måde må vi
også her hjælpe os ud af kniben.
Men hvad der nu fremdeles følger i teksten: Og I må
handle i landet, disse ord have også en særlig betydning.
For ordet sachar betyder egentlig så meget som at gå omkring på handel. Moses brugte det samme ord ovenfor i
kap. 23, 16, hvor han siger om Abraham, at han købte
ageren til begravelsesplads og for den gav fire hundrede
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sekel sølv, gængse i køb. For kræmmerne havde hos hebræerne sit navn af, at de plejer at drage omkring i landet
og løbe fra det ene sted til det andet som fluer. Derfor siger Josef, at han vil tillade dem at drage omkring i landet
for at købslå og handle, såfremt de bringer ham sin yngste broder. For alt sigter til at få Benjamin ned til Egypten.
v35. Da de nu tømte deres sække, fandt hver især sin pengepung i sækken, og da de og deres far så pungene, blev de bange.

Det hebraiske ord rik betyder at udtømme. Deraf kommer
skældsordet raka i Matt 5, 22, som betyder et hult og
tomt, foragteligt menneske. Her åbne de nu alle sækkene.
For vi sagde ovenfor, at de havde mange; men i herberget
åbnede de dem ikke alle. Nu derimod tømte enhver sine
sække, og kornet opbevaredes i et fælles forrådskammer,
hvorover faderen havde magt, så han atter skulle udlevere deraf til deres alles daglige nødtørft.
Da nu enhver fandt sine penge i sin sæk, mente de, at
dette måtte være en særlig anordning af Josef, eller at de
ved Guds styrelse havde fået sine penge tilbage, enten
ved en engel eller en djævel. Derfor blev de heftig ængstede og bange for, at de skulle mistænkes for tyveri;
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men dog fordølger de endnu for sin fader, at de havde
solgt Josef, og tænke heller ikke andet, end at han er død.
Og Josef igen tvivler også på, om hans fader og Benjamin endnu lever og er friske. Det er grunden, hvorfor han
ikke hører op med stedse mere og mere at ængste og
skræmme dem; hans hensigt med det alt sammen var at
bringe dem til bod og bekendelse.
Men deres gamle fader frygtede med dem; han måtte
også bære sin del. For sådan går det; når de ugudelige
straffes, må også de gudfrygtige bære en del af straffen.
Sådan forfærdedes de nu alle, både brødrene og deres fader. For Simeon var fanget, som de havde håbet de uden
nogen møje atter skulle få fri, når de blot bragte Benjamin med sig. Men da de nu åbne sækkene, bliver de atter
forskrækkede og frygter for, at man hemmelig efterstræber dem, og for at de, hvis de atter kom for landets herre,
alle skulle miste sin hals for tyveri. Alt dette sigter nu til
ret at ydmyge dem. For Josef vil jo ikke gøre dem noget
ondt dermed, men meget mere kun godt, og ære dem, og
når de først er ydmygede, vil han bringe dem til den højeste herlighed.
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v36. Deres far Jakob sagde til dem: »I gør mig barnløs! Josef
er borte, Simeon er borte, og nu tager I Benjamin. Det er mig,
det hele rammer!«

Vi har forhen hørt, hvor kunstig Jakobs sønner stilede sin
tale og sådan mente, de skulle slippe derfra. For de
sagde, at landets herre uden nogen deres brøde eller skyld
havde behandlet dem så hårdt, og at deres broder ikke var
fanget, men kun måtte blive der tilbage som en pant,
uden al fare; men om hans fangenskab tav de ganske
stille, for ikke at forskrække sin fader dermed, og for at
han ikke deraf skulle tage anledning til at spørge nøjere
om alle ting.
Men hans sønners ord synes ikke at have gældt meget
hos ham; han synes ikke at have skænket dem stor tiltro.
For han siger: I berøver mig mine børn. Og dette er jo ingen opdigtet klage eller for mild tale; men han taler af sit
faderlige hjertes bekymring og siger: Nu vil I også berøve mig Benjamin. I siger, at landets herre har beholdt
Simeon hos sig i al venskabelighed, og den gang, da jeg
sendte Josef til jer på marken, bragte I mig den tidende,
at et vildt dyr havde sønderrevet ham. Hvad andet må jeg
nu tro, end at I onde sønner tragter efter at berøve mig
dem af mine børn, som jeg elsker mest? Josef, som var
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født af min fornemste hustru, er omkommet; nu vil I også
med magt tage hans kødelige broder bort, så jeg ikke har
nogen af Rakels børn eller arvinger tilbage. I berøver mig
den ene efter den anden.
Dette er alt sammen en faderlig mistanke, som jeg
også ville have følt i hans sted. Sådan prøver Gud patriarken Jakob ved hans egne sønner, så han slet ikke kan tro
eller stole på dem, men må have mistanke om, at alt sammen er en opstillet snare for at berøve ham hans kæreste
børn.
Hieronymus har ganske formørket og forfalsket den
rette historiske mening af dette sted, idet han efter sin
egen lyst har oversat teksten alt for mildt, sådan nemlig:
Simeon ligger i fængsel, og nu vil I også tage Benjamin
bort. For på hebraisk står der ikke sådan, og de andre
brødre har med flid fordulgt, at Simeon lå i bånd og lænker, for ikke derved at forøge faderens smerte. Derfor
véd Jakob intet om hans fangenskab; ellers ville han ikke
have ladet Benjamin fare. Ja, hvad endnu mere er, han
havde allerede besluttet, at han hellere ville lade Simeon
blive i Egypten, end at tillade, at Benjamin skulle rejse
ned med de øvrige brødre. Havde de sagt: Vi har i tre
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dage ligget i bånd og lænker, og Simeon holdes endnu i
fangenskab og slipper ikke løs, medmindre Benjamin
sendes derned – så ville de slet ikke have udrettet noget
hos faderen. Derfor siger de, at Simeon med velberåd hu
blev tilbage i Egypten som et pant for, at de skulle
komme tilbage og bevise landets herre, at de ikke var
spejdere.
Ved denne talekunst og disse fint besmykkede ord
tænker de at overtale sin fader til at sende sin søn Benjamin med dem. Men Jakob møder dem med en kort dialektik og siger: Jeg har nu så ofte lidt skade, at jeg deraf
er blevet klog; nu kan jeg derfor ikke så let tro jer. Simeon og Josef er ikke mere til. Han mener, at de begge to
er omkommet, og de får ham ikke til at tro, at Simeon er
blevet tilbage der som gidsel; men han siger: Så ofte jeg
sender jer ud, enten på marken eller til andre fremmede
steder, kommer I altid tilbage en mindre, som I enten har
mistet eller dræbt. I skælme, I vil dræbe hinanden indbyrdes!
Sådan prøves den fromme gamle mand hårdt nok af
sine egne sønner; og ikke uden stor hjertesorg kom han
vel frem med denne klage over, at hans to sønner ikke
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mere var til. Skulle nu Benjamin drage ned til Egypten,
siger han, så ville også han omkomme ved jeres ondskab.
Og dette er sandelig også et forfærdeligt eksempel på
ugudelig færd mod ens egen fader. Har Gud alligevel
gjort disse onde forbrydere salige, så vil han vel også
kunne gøre os salige. Men alligevel har de endnu måttet
lide hård straf nok for sin ugudelighed. Men Ruben fuldender nu ganske den påbegyndte, fint anlagte tale, som
der følger i teksten:
v37. Men Ruben sagde til sin far: »Du må dræbe begge mine
sønner, hvis jeg ikke bringer ham tilbage til dig. Overlad ham
i min varetægt; jeg skal nok bringe ham tilbage til dig.«

Ruben som den førstefødte vil fortjene tak og tilbyder sig
for sin fader at stille sine to sønner som sikkerhed. Men
dette er jo ganske urimeligt og ingenlunde viselig handlet
af ham. For hvad kan være tåbeligere, end at stille en
bedstefar hans to børnebørn til sikkerhed, så han skal
straffe disse, hvis man ikke opfylder sine forpligtelser
mod ham? Eller hvoraf véd du, at du da så vist vil
komme tilbage? Hvad hvis både du og Benjamin blev
lagt i fængsel ligesom Simeon? Sådan har Ruben mistet
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al fornuft og sund menneskeforstand. Nej, der må et ganske andet pant eller gidsel til. Derfor forsmår også Jakob
ham med hans to sønner; for han elsker Benjamin mere
end Ruben med alle hans børn; ja, Benjamin er nu Rakels
eneste børn, til hvem faderen havde sat alt sit håb og sin
fortrøstning angående førstefødslen. Derfor vil han hellere beholde Benjamin end Ruben og Simeon; desuden
synes han at have ment, at denne allerede var død og
borte.
v38. Men han svarede: »Min søn skal ikke tage med jer derned,
for hans bror er død, og han alene er tilbage. Hvis der tilstøder
ham en ulykke på jeres rejse, bringer I mig gamle mand ned i
dødsriget med sorg.«

Jakob har fast besluttet i sit hjerte, at han ikke vil lade sin
søn Benjamin fare, og siger: Hvem af jer andre der vil gå,
de kunne det gerne; men denne vil jeg ikke tillade rives
bort fra mig. De andre sønner bryder han sig ikke om;
men anbefaler dem til lykken; dem får det gå, som Gud
vil; han tier også ganske stille om, hvordan Simeon
kunne komme løs. Vistnok har de sagt ham, at han blot
skulle have godt håb om Simeon; for det har ingen fare
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med ham; men han tror dem ikke, men tror fuldt og fast,
at også Simeon er omkommet.
Benjamin alene tænker han nu på; for ham bærer han
stor omsorg; han foretrækker ham fremfor alle de andre,
og dertil har han også vigtige og nødvendige grunde, idet
han nemlig var Rakels søn, og førstefødslens ære tilkom
ham. Men om alle de andre kunne han intet godt tænke.
Jeg ser, siger han, at alle jeres rådslagninger og foretagender er uheldige og får en dårlig ende; derfor vil jeg
ikke så let lade Benjamin blive udsat for sådan angst og
fare. Men dog vil jeg ikke hindre jer andre, eller nogle af
jer, fra at drage ned.
Denne Jakobs frygt og mistanke var naturlig og menneskelig. For de, som befinder sig i anfægtelse, gør sig
altid de værste tanker og forestillinger, ligesom de, der
tugtes og er ulykkelige, heller ikke venter noget godt af
Gud; for deres tanker fremstiller sig kun sådanne ting,
hvorved deres elendighed og ulykke bliver større; ja de
mener, at alle omstændigheder og tilfælde kun bringer
dem ulykke og den højeste fare.
Og det er Djævelens gerning, som han især plejer at
øve i en stakkels samvittighed, som er skyldig for Gud.
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Den angriber han på en forfærdelig måde med giftige bid
og sine gloende pile. Ligesom også på den anden side,
når alt står vel til med os og går os efter ønske, ingen
tænker på, hvor nær da døden, Djævelen og alle slags
fare kan være os, som hin gamle mand i komedien viselig
siger: Når det går os vel, bør vi alle allermest tænke på,
hvordan vi skal skikke os i ulykken. Den, der efter en
rejse kommer hjem, bør altid tænke sig, at enten hans søn
har syndet, eller hans hustru er død eller hans datter syg;
for dette hænder hver dag og kan let ramme enhver,
hvorfor han ikke må tro, at dette hører til sjældenhederne.
Men alt, som sker bedre end vi havde håbet, må man
anse for en vinding.
Men dette falder os ikke ind, når ingen ulykke rammer os; ja, vi plejer da at snorke og være sikre, som om
det slet ingen nød havde; ligesom vi i anfægtelsen, og når
straffen kommer, skælver og bæver. For sådan bringer
den menneskelige natur det med sig. Derfor er vi i begge
tilfælde usle, elendige mennesker. Ofte pådigter vi os
selv af én synd, for hvis skyld vi straffes, utallige andre
synder. Og atter, når vi er trygge og har fred, så selv om
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vi også da er belæsset med mange synder, tænker vi dog
end ikke på én, frygter heller ikke for nogen fare.
Denne svaghed hos os skal vi erkende, nemlig at vor
samvittighed, når den er sikker og glad, samler sig utallig
megen glæde, men når den er sørgmodig og bedrøvet,
kan den ikke samle sig andet end idel skade, jammer og
ulykke. For dette viser såvel eksemplerne i Den Hellige
Skrift som enhvers egen erfaring. Når mit hjerte er besværet med sørgmodighed eller vrede, synes mange tanker at være ganske sande; når jeg derimod atter kommer
til mig selv, kan jeg let forstå vildfarelsen.
Jakobs sønner holdes hjemme længere end de vel
havde ventet. For de tænkte, at de straks igen skulle
drage ned til Egypten, for at holde sit løfte og befri sin
broder. Og de havde gyldig grund nok til snart igen at
komme til Egypten; men deres fader hindrer dem fra at
fuldbringe sit forehavende. For han vil hellere udsætte
Simeon for fare end Benjamin, og kommer frem med en
god dialektisk grund, som er rettet mod al den talekunst,
som de havde anvendt, og siger: For møder Benjamin nogen ulykke på vejen, vil I forvist dræbe mig.

804

Det hebraiske ord afon betyder en skade eller beskadigelse, enten den nu er dødelig eller ikke. Kære sønner,
siger han, tænk dog på, hvad det ville være for en ulykke,
om jeg ved jeres brøde skulle dø af sorg og kummer,
hvilket let kunne ske, hvis I førte Benjamin bort, og han
på en eller anden måde kom i fare, ligesom vi nu også
har mistet Josef og Simeon; da ville jeg dø en tung og
urimelig død. Ja, han minder dem også om sine grå hår,
hvilket er såre rørende. I ville, siger han, føre mine grå
hår med sorg til graven. Vistnok vil jeg gerne dø, og da
jeg nu er fortæret og udmattet af alderdom og mange sorger, længes jeg såre efter døden. Men det ville jo dog
være sørgeligt, om mine sønner skulle være skyld deri, så
jeg gamle mand nu måtte dø af sorg og kummer og jeg,
som nu i så lang tid er så hårdt prøvet og næsten fortæret
af ulykke, nu skulle ende mit liv med så stor sorg, veklage og smerte.
Dette er sandelig vægtige grunde, som han sætter
imod deres talekunst, hvorved de havde digtet, at landets
herre behandlede deres broder Simeon hel venlig og nådig og var ham gunstig og velbevågen. Men Jakob svarer
dem derpå og siger: Det være som det vil; Simeon er ikke
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uden grund alene af alle mine sønner blevet holdt tilbage,
mens der ikke har tilstødt de andre noget sådant. Jeg ser
vel, at I er kommet overens med hinanden om at komme
frem med denne list for at føre Benjamin bort og berøve
mig ham.
Disse grunde er såre vægtige, idet han slutter fra det
nødvendige, det umulige, det passende og deres egen
samvittighed. For det er jo en stor synd, at en bringer sin
gamle fader i sådan kummer og sorg, at han ganske fortæres og dør deraf.
Endelig tviste hebræerne på dette sted også om ordet
scheolah, som de forstår om graven. Men de spotter os,
som forklarer det om de dødes rige. Men vi bryder os
ikke om de ulærde æsler, som er givet hen til et sind, som
intet duer, og allerede stødt ud i det yderste mørke, så de
ikke engang kan forstå sit eget modersmål.
Men ordet keber må betyde ét, scheolah noget andet.
Og ligesom graven, på hebraisk keber, er et almindeligt
ord, som bruges både om de gudfrygtige og de ugudelige,
sådan forholder det sig ligesådan med ordet scheolah.
Dette er vist, og taget af Den Hellige Skrifts brug af ordene; men forskellen mellem dem er den, at keber, en
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grav, betyder det hul i jorden, som udgraves, hvor de dødes legeme lægges og begraves. For der dør mange, som
ikke begraves i jorden, såsom de der sønderrives af vilde
dyr eller som hænges eller brændes; de kan ingen begravelse få, og dog siges der om alle, at de farer fra dette liv
ned i dødsriget.
Sådan er dette den rette forskel mellem disse ord, at
graven er et sted, hvori de afdødes legemer og ben nedgraves i jorden; her er tid, sted og person bestemt.
Scheolah derimod er et almindeligt opbevaringssted for
sjælene, hvor alle døde samles. Augustin kalder det sjælenes skjulte opholdssted i sin håndbog til Laurentius. Sådan er dette rum vistnok ukendt for os; der er ingen forskel mellem sted, tid eller person; derhen farer også de,
som ikke så egentlige grave. Det er et fælles opbevaringssted, hvis det ellers kan kaldes et sted, ikke for legemerne, men for sjælene.
I Den Apostolske Trosbekendelse siger vi, at Kristus
har lidt, er død, begravet og nedfaren til dødsriget; her
skelnes der efter det hebraiske sprogs vis mellem disse to
stykker, nemlig begravelsen og nedfarten til dødsriget.
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Og i Sl 16, 10 siger Kristus: Du skal ikke forlade min
sjæl i dødsriget.
Sådan er scheolah, når man ret vil angive det, sjælenes opbevaringssted. Men hvad dette er for et sted,
derom har de gamle opstillet utallig mange spørgsmål og
holdt mange disputatser. Vi skal lade os nøje med denne
forskel, at ligesom legemet opholdes i jorden, sådan
kommer også sjælen, når den er skilt fra legemet, til sit
bestemte sted, scheolah. Det er ikke sådan, at de gudfrygtige og de ugudelige har hver sit forskellige scheolah eller rum. Andre påstår rigtignok dette med heftighed, og
man kommer på begge sider frem med mange grunde,
som jeg giver en god dag.
I lignelsen om den rige mand og Lazarus i Luk 16, 22
siges der, at den rige mand begravedes i dødsriget, hvilket ikke er en grav for legemet men for sjælen, og vi må
tænke os, at der er forskel på de gudfrygtiges og de ugudeliges tilstand, skønt de alle er i det samme scheolah.
Sådan siger Jakob her og også ovenfor i kap. 37, 35: I vil
føre mine grå hår med sorg til graven, ligeledes: Jeg skal
sørgende nedfare til min søn i graven. Og om de gudfrygtiges død er der en såre klar og tydelig tekst i Es 57,
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2: De går ind til freden, de hviler på deres leje, de der
fulgte den rette vej. Ligeledes i 1 Mos 15, 15: Du skal
fare til dine fædre med fred. Og i kap. 25, 8: Abraham
blev samlet til sine folk. Her menes scheolah, det sted,
hvorhen de gudfrygtige samles, som Esajas kalder fred,
når han i kap. 57, 2 siger: De går ind til freden, de hviler
på deres leje. Her taler han jo om de døde. Sådan siges til
kong Josias i 2 Krøn 34, 28: Se, jeg vil samle dig til dine
fædre, at du skal samles til din grav med fred, at dine
øjne ikke skal se på al den ulykke, som jeg vil lade
komme over dette sted og over dets indbyggere.
Alt dette er sikkert og åbenbart af Den Hellige Skrift,
at de hellige eller troende efter legemet gå i sin grav (keber), ligesom Abraham blev begravet på Efrons mark lige
overfor Mamre, 1 Mos 25, 9. Men efter sjælene går de
ind i sine kamre, i scheolah, hvor de forsamles med sine
fædre. De gudfrygtige har ganske vist også sine grave,
som de må ned i, men kun for at hvile. Og om de end farer derned med sorg, kommer de dog der til fred og hvile.
Og denne de gudfrygtiges nedfart er intet andet end at
dette liv forandres til en anden tilstand, hvori man ikke
længere lever under solen og på jorden; men efter at have
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forladt dette liv, går de nu ind i sine sovekamre og hvilesenge, hvori de sover og hviler, indtil legeme og sjæl atter forenes i det kommende evige liv.
Sådan står der i Skriften slet intet om skærsilden;
men den siger, at de hellige og retfærdige gå ind i sit
scheolah, hvor de nyder den lifligste og sødeste fred og
hvile. Men retfærdig er den, som, skønt han er en arm
synder, alligevel tror på Jesus Kristus, Guds søn, og modtager absolutionen, hvori han ved kirkens embede får
sine synders forladelse, er døbt og har brugt alterets sakramente, og sådan er frigjort fra synder og retfærdig for
Gud. For ham er ingen skærsild beredt, men sjælenes
grav, de gudfrygtiges scheolah, fred og ro i hans sovekammer.
Før Kristus blev menneske kaldtes det Abrahams
skød, og Kristus selv bruger også dette navn, som han
uden tvivl har taget fra de gudfrygtiges og de kære fædres taler, sådan når han siger i Luk 16, 22, at Lazarus
blev båret hen i Abrahams skød; men den rige mands
scheolah var ildflammer. Denne de ugudeliges tilstand er
alene Gud bekendt; den kan ikke begribes eller forstås af
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os. Men den rige mands legeme blev lagt i graven (keber). Dette er nu min mening og hvad jeg forstår ved
disse ord eller navne.
Men der er endnu et andet spørgsmål om Kristi sjæl,
som forenet med guddommen nedfór til dødsriget. Hvordan det gik til med denne nedfart, kan vi vel ikke vide;
for den var noget særligt for Kristus, hvorom han i Sl 16,
10 siger: Du skal ikke forlade min sjæl i dødsriget, du
skal ikke lade din hellige se forrådnelse. For dødsriget
beholdt ikke hans sjæl i en søvn eller hvile, og graven beholdt heller ikke hans legeme, så han skulle være forrådnet der, som Martha siger om sin broder Lazarus i Joh
11, 39: Herre, han stinker allerede; for han har ligget
fire dage i graven. Derfor kaldes han den førstefødte af
de døde, Kol 1, 15.
Men de, som blev opvakt af Kristus, kunne ikke
vidne andet, end at de havde sovet og ligget i en hvileseng og var blevet opholdt i Abrahams skød, ligesom de
nu bevares og opholdes i Kristi skød.
Så meget kan vi vide om de steder, hvor legeme og
sjæl opbevares, nemlig at keber, graven, er legemets sted,
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men scheolah stedet for sjælen, der sover, både de gudfrygtiges og de ugudeliges, dog med nogen forskel. Men
hvordan denne hvile er beskaffen, véd vi ikke.
Men jeg tænker ofte på, at vi ikke kan nå eller forstå
disse ting, al den stund vi jo ikke engang kan begribe,
hvordan mennesket kan leve i dette liv, når han sover.
For hvis vi ikke i det daglige liv var så vante til søvnen,
ville vi være bange for den som for døden selv, al den
stund søvnen intet andet er end ligesom en bortgang fra
dette liv, så man ikke selv véd, hvor eller hvem man er.
Mens jeg lever, sover jeg ikke, men mærker på det, som
er omkring mig og hos mig, og vandrer årvågen og bevidst; men når jeg sover, véd jeg ikke af mig selv, véd
ikke engang af det sted, hvor jeg er; jeg synes ligesom at
være hensat i et andet liv.
Men da nu søvnen er så almindelig en ting, forfærdes
ingen for den, sådan som vi plejer at forskrækkes, når vi
ser en ualmindelig sygdom eller hører om den, såsom om
den faldende syge eller lignende. Når mennesker angribes af den, mister de straks brugen af alle sine sanser,
kan slet ikke røre eller bevæge sig, som man ellers plejer
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at bevæge sig i dette liv; ja de synes ligesom at være hensat i et andet liv, så de ikke engang føler, om de brænder
sig på ilden eller dyppes i vandet; de ser og hører heller
ikke noget; derfor er de, som har denne sygdom, levende
døde.
På denne måde sover også børnene bestandig i moderlivet. Sådanne undere kan ingen nå, hverken med tanker eller med ord. Vidste vi ikke, at søvnen var os gavnlig og sund og uden al skade, ville vi frygte for den som
for døden selv. Men nu er denne de afdøde menneskers
hvile endnu forunderligere, som Skriften plejer at kalde
en søvn.
Men da vi nu, så længe vi lever i denne verden, imidlertid ikke kan føle eller forstå andet, end at vi lever, og
Gud holder dem i live, som sover og slet intet gør eller
virker, hvorfor skulle vi da ikke tilskrive ham så stor en
visdom og magt, at han kan opholde sjælen også i døden?
For mens den endnu bor i legemet, spottes den på mange
måder i søvne, idet der i drømme foregøgles den mange
slags indbildte billeder, som ikke er virkelige; dog lever
den alligevel, skønt den er sådan overvældet af søvnen, at
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den ikke kan handle eller være virksom; men legemet ligger som en stok uden nogen følelse. Derfor kan ingen let
sige, hvad søvn er, hvad vågenhed, eller hvad sjælen er
osv.
Hidtil har vi nu talt om de helliges og de ugudeliges
grav, og det er vanskeligt at sige noget sikkert derom.
Heller ikke er det os så magtpåliggende så nøje at vide,
hvordan det forholder sig med de ugudelige, da vi jo må
tro Kristi ord, der siger om den døde pige i Mark 5, 39:
pigen er ikke død, men hun sover. I en sådan erkendelse
eller tro har de gudfrygtige nok.
De teologer, som kaldes skolastikere, taler om fire
kredse eller steder i de dødes rige. Den første kalder de
limbus patrum eller fædrenes kreds; der har de hensat
dem, som er døde før Kristi fødsel, lidelse og opstandelse, som har ventet på Kristi genløsning og nedfart til
dødsriget fra dette liv. For himlen var endnu ikke åben.
Men de forstår selv ikke, hvad de siger eller mener. Vi
kalder det Abrahams skød, sådan som evangeliet lærer
os, mens de kalder det limbus patrum, det sted, hvori alle
hellige og gudelige før Kristi komme befinder sig. Og jeg
vil ikke kives om navnet, eftersom man med vished véd,
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at det dengang var Abrahams skød, som nu er Kristi
skød.
For eftersom Moses og Elias taler med Kristus på
bjerget i Matt 17, 3, fremgår deraf klart, at han har alle
disse hellige i sin hånd og magt, og at han er deres Gud.
Men de sover og hviler, som man véd om alle gudfrygtige, dog sådan, at Kristus kan opvække dem, når han vil.
Derfor er det ikke fornødent at bede for dem, og endnu
langt mindre fornødent er det, uden nytte at bortkaste så
mange penge for at forløse sjælene fra skærsilden, sådan
som det skete i pavedømmet.
Har nu Augustin eller andre fædre en anden mening
herom, så skal vi vide, at man må læse deres skrifter med
ret skøn, og at man ikke skal gøre nogen trosartikel af
fædrenes ord eller meninger, ved hvilken dårskab der før
i tiden er blevet indført grueligt mørke i kirken.
Gregor er ophavsmanden og anstifteren af de mange
løgne om skærsilden og offermesser for de døde. Han
skriver et sted, at der i hans kloster var en oeconomus eller forvalter, som af uagtsomhed tilfældigvis lod tre gylden blive liggende blandt sine bøger eller regnskaber. Da
Gregor efter hans død fandt disse gylden, blev han meget
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harmfuld på den afdøde forvalter og råbte højlydt, at han
var fordømt for tyveri og nu måtte lide evig pine derfor,
uagtet det dog var troligt, at denne munk havde haft
større grund og bedre anledning til at stjæle andre ting
uden dog nogensinde at have stjålet eller tilvendt sig noget; disse penge havde kun lønlig ligget under hans regnskaber eller bøger, uden at han selv vidste noget deraf.
Ved denne Gregors ytring siger han, blev de andre så
skræmte og bange, at derefter ingen af dem ville beholde
så meget som en skilling. Men til slut befalede Gregor, at
man skulle læse tredive messer for ham, og da disse var
holdt, skriver han, viste hin forvalter sig for ham og takkede ham hjertelig for denne store velgerning, hvorved
han nu var blevet forløst fra pinen og Guds forbandelse.
Dette er ret egentlig de kraftige vildfarelser, hvorom
Paulus skriver i 2 Thess 2, 11. Og fra dette Gregors eksempel kom siden udover al verden den forfærdelige
mængde vederstyggeligheder med offermesserne for de
døde. Men det spøgelse, som viste sig for ham, var den
skalkagtige, arge djævel selv, som kom op fra dødsriget
for at bedrage og forføre hele menneskeslægten. For
denne forfærdelige og frække løgn om skærsilden og
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messerne for de døde er så stor, at ingen tilstrækkelig kan
forstå eller udsige det.
Det er en lang fabel, og lange markedsoptøjer, de har
drevet med offermesserne, hvorved paven og kardinalerne har tilvejebragt og opnået utallig mange penge og
stor rigdom. For der har været utallig meget af sådanne
gruelige særheder, såsom kirkeran og andre tyverier. Ja
betragt alle kirker og klostre; omkostningerne ved at
bygge dem har man kun fået ved de penge, som har været
givet til at købe offermesser med for de døde, hvortil alverden i flokkevis har hengivet sine penge og sit gods,
nemlig for derved at forløse sjælene fra skærsilden.
Der er ingen tvivl om, at Kristus især har talt om vanhelligelsen og misbrugen af Herrens nadver, idet de af
messen have gjort et offer for levende og døde, når han
siger i Matt 24, 15: Når I da ser, at ødelæggelsens vederstyggelighed, om hvilken profeten Daniel har talt, står på
det hellige sted – den, som læser det, giv agt derpå! – for
dette har været et ret afgudshus og djævelsk utyske; men
de har haft stor vinding deraf; det har skaffet dem guld
og gods, dertil også magt over al verdens riger.
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Men evangeliets lære, som vidner, at de gudfrygtige
sover og hviler i Kristus, gendriver og forkaster alt dette
ugudelige og afguderiske væsen om Kristi legemes og
blods ofring, som de har gjort i sine messer for de døde.
Derfor frygter de gudfrygtige ikke for nogen skærsildens
pine, hvorfra de levende skulle kunne udfri dem ved sølv
eller guld. For der står skrevet i Es 57, 2: De skal hvile i
deres sovekamre. Ligeledes står der i Åb 14, 13: Salige
er de døde, som dør i Herren herefter; ja Ånden siger, at
de skal hvile fra deres arbejder. Dette sprog plejer de
selv også hyppig at anføre og udtyde det falskelig om
sjælenes forløsning fra skærsilden. Sådan var der i paven
og hans apostle en djævelsk ondskab, dertil også en sørgelig blindhed hos de tåbelige mennesker, som slet ikke
har haft noget vid og har været alt for lettroende og villige til at give penge til sådanne skændige, utrolige misbrug.
Men vi skal befæste vore hjerter med sprog af Den
Hellige Skrift mod sådanne forunderlige meninger og falske indbildninger, idet de helliges sjæle efter dette liv
ikke ligger i pine, men hviler fra deres arbejder, som Kristus siger i Joh 8, 51: Hvis nogen holder mit ord, skal
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han ikke se døden evindelig; ligeledes i Joh 11, 25: Jeg
er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, om han
end dør, skal han dog leve, og hver den, som lever og
tror på mig, skal ikke dø evindelig. Han selv, himlens og
jordens herre, er af faderen blevet sendt til denne verden
for at lære dette; det skal man derfor gribe og holde sig
fast dertil. Men skuffes vi deri, o da vel os, om vi skuffes
af vor kære frelser og i vor tro på Guds søn!
Disse ting må man minde om for ungdommens skyld,
som nu vokser op og ikke véd, hvor stort mørke, vildfarelse og jammer der var i den papistiske religion, som de
endnu med magt agter at forsvare og opretholde; navnlig
holder de over al måde hårdt på skærsilden og sin messes
vederstyggelighed, på grund af den store vinding, som de
derved har haft i hele Europa.
Det tredje sted tillægger skolastikerne de fordømte.
Dette sted kommer ikke os ved, eftersom Kristus har forløst alle sine hellige, så de ikke skal smage døden; men
de øvrige vil og kan vi ikke forløse, men overlader dem
til Guds dom. Men dette er ikke de gudfrygtiges
scheolah, men de ugudeliges inferno. Hvordan denne er
beskaffen, derom kan man heller intet vist sige. Dette
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sted kalder de egentlig Gehenna. Hieronymus siger, at
den herre Kristus selv har opfundet dette ord.
Men oprindelsen til dette ord er navnet på den dal eller skønne eng uden for Jerusalem, hvor der lå en skov
mod vest. Denne omtales i Jer 7, 31, hvor den kaldes hinnoms dal (ge hinnom). For dér ofrede jøderne ofte og
gerne, og foragtede således præstedømmet og templet i
byen, der havde Guds ord og forjættelsen om at Gud dér
ville modtage dette folks offer og bøn. Men de havde
mere lyst til den skønne, yndige dal, som var prydet med
mange træer. Så afsindige er folk til alle tider og hos alle
nationer, nemlig at de slår vrag på templet og overtræder
den guddommelige ordning, men stedse hænger efter de
skønne skove, bække og elve, som om ofret og bønnen
dér skulle være Gud velbehageligere end på det sted, som
han i sit ord selv har bestemt til gudstjenesten. Der byggede de altre og templer i fri luft, som man kan se hist og
her i profeternes prædikener.
Før i tiden gik det også sådan til, at folk foragtede de
rette præster og det kirkelige embede og løb ud i skovene
og til de afdøde helgeners helligdomme. Og papisterne
forfølger nu til dags endnu det guddommelige ords rette
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lære og løber hyppig fra evangeliet og sit huslige og rette
kald til Jakob, til vor kære Frue og flere andre sådanne
steder.
Sådan lod ingen sig nøje med sin dåb eller med kirken, hvor han havde Kristi ord og de hellige sakramenter,
hvor han var kaldet, døbt og absolveret, hvor han havde
Gud, hørte og erfarede, at han talte med ham i ordet; men
på alle steder byggede man kirker og altre, lod ordet og
sakramenterne fare, som også jøderne gjorde, der foretrak Hinnoms dal for templet i Jerusalem, og såre hyppig
løb kongen, dronningen, fyrster, præster og profeter og
folket i stort antal derhen.
Så stor er Djævelens magt, hvem det sådan af Gud
tilstedes at spotte templet, gudstjenesten og Guds folk.
Og det er sandelig intet under, at mange folk forarges,
når de ser denne uorden, så de enten siger, der slet ikke er
nogen Gud, eller også råber, at Gud intet véd om, heller
ikke agter på, hvad mennesker foretager sig på jorden, siden han så længe ser gennem fingre med Djævelen og lader ham drive sit spil og ikke straffer den store vederstyggelighed og bespottelsen af sit hellige navn og den
sande gudsdyrkelse.
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For betragt dog pavernes frække ugudelighed, hvor
dumdristig og frækt de endnu forsvarer sin messe, valfarter, munkevæsen og flere andre sådanne vederstyggeligheder. Med alle disse grueligheder fortørnes vor herre
Gud på en forfærdelig måde, derom er der ingen tvivl, og
dog lader han Djævelen så frækt og afsindig drive sit
djævelske spil, Gud selv til hån og spot.
En sådan dal var det nu, som jøderne havde i stedet
for den sande kirke. De kaldte den Hinnoms børns tofet,
og ved den lå oliebjerget og Refaims dal, som var såre
frugtbar, ligesom der i Thüringen er et sted, som kaldes
den gyldne eng. Her byggede de sig også en kirke, som i
virkeligheden var et rigtigt horehus, der såre vel tjente til
at bedrage og forføre de arme sjæle. For denne sin selvlavede gudstjeneste var de så ivrige, gale og afsindige, at
de der ikke alene ofrede ufornuftige dyr, såsom geder,
får, okser (hvilket også skete i Jerusalems tempel, men
det foragtede de), men også, som på et særlig helligt sted,
mennesker; ja, de slagtede endog sine sønner og døtre.
Lyra og andre siger også, at i det dér byggede tempel
stod afguden Molok, som de hædrede som en Gud eller
konge eller streng dommer, hvem de måtte forsone ved at
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ofre ham sine sønner og døtre, sådan som Akas ofrede
alle sine sønner eller lod dem gå gennem ilden, så han
ikke lod en eneste arving til riget blive tilbage. Denne
Molok var en afgud af kobber, indvendig hul, af skikkelse som et menneske; bagfra ophededes han med ild,
indtil han blev ganske glødende. I dette afgudsbilledes
hånd lagde man barnet, som skulle ofres til afguden, og
præsterne gjorde imidlertid larm med trommer, bjælder
og pauker, for at forældrene ikke skulle høre det døende
børns skrig, og havde desuden et eget tilråb, hvormed de
tiljublede forældrene og ønskede dem til lykke, idet de
takkede Gud for, at han havde taget barnet til sig uden
smerter og pine. Hvilken forfærdelig, umenneskelig
grumhed! Og dog er det vist, at disse ofre var såre almindelige hos dem, som man kan se af Sl 106, 37. 38: De ofrede deres sønner og deres døtre til djævle, og de udøste
uskyldigt blod, deres sønners og deres døtres blod, som
de ofrede til Kana’ans afguder osv.
Derfor truer Gud med, at han i bund og grund vil
ødelægge dette sted, som han siger i Jer 7, 31-33: De har
bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde
deres sønner og døtre. Det har jeg aldrig befalet eller
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haft i tankerne. Derfor skal der komme dage, siger Herren, da det ikke længere skal kaldes Tofet eller Hinnoms
søns dal, men Drabets dal, og der skal begraves så
mange i Tofet, at der ikke bliver plads tilbage. Ligene af
dette folk skal blive til føde for himlens fugle og jordens
dyr, dem skal ingen jage bort. Den skal kaldes Drabets
dal, så dette deres hellige sted skal blive en begravelsesplads for de dræbte for afguderiets skyld.
Men ordet Tofet kommer af thoph, som betyder en
tromme eller pauke, som om man ville sige trommernes
dal, fordi man nemlig trommede, når børnene slagtedes.
Sådan afmaler Esajas i kap. 30 på digterisk måde den
pine og marter, som skal komme over assyrernes konge i
Helvede. Han siger, at der skal være sang og dans for
ham i Helvede: Det skal ske, siger han i v. 32, på hvert
sted, hvor den grundfæstede kæp skal gå igennem, på
hvem som Herren skal lægge den, skal man være glad
med trommer og harpe; for han skal stride imod dem i
store krige; for tofeth er tilberedt fra i går, osv., hvilket
næsten alle, som har udlagt profeterne, forstår om Gehenna.
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Med dette navn har Kristus også villet betegne den
evige fordømmelse. Navnet er hentet fra det legemlige
mord; for ligesom der børnenes gehenna eller slagtning
fandt sted, sådan hævnede Gud sidenhen deres blod med
et stort drab af jøderne, som på samme sted blev dræbt af
kaldæerne.
Men det er min tro, at de børn, som omkom ved
denne ofring, er blevet salige, siden Sl 106, 38 siger: De
udøste uskyldigt blod, deres sønners og deres døtres
blod. Og på samme måde, som de små børn dræbtes af
Herodes, blev også disse slagtede og brændt. Men de
gale forældre, som bragte disse ofre, har til slut også fået
gruelig straf derfor.
Ordet hinnom betyder for intet, gratis, af hanon eller
hin; sådan som der står i 2 Mos 21, 2 om den hebraiske
træl, at han i det syvende år skal slippes fri for intet. Og i
Es 52, 3: I er solgt for intet, I skal heller ikke genløses
ved penge. Ligeledes i Sl 69, 5: De hader mig uden årsag. Deraf kommer chen eller channah, som betyder
nåde, barmhjertighed. Deraf kommer navnet Johannes.
Men jeg tror, at denne dal kaldtes sådan, fordi den var et
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offentligt sted, hvor enhver havde lov til at gå og spadsere, sådan som skovene hos os, der ikke tilhører nogen
anden end landsfyrsten og ellers står åbne for alle hans
undersåtter.
I Josva 15, 8, hvor grænsen bestemmes for Juda
stamme, føres grænseskellet gennem Hinnoms søns dal
ved jebusitternes side fra syd, det er Jerusalem, dog sådan, at dette udelukkes og kommer til at ligge nordenfor;
for det lå ikke i Judas, men i Benjamins stamme. Andre
sige, at Hinnom skal have været navnet på en mand. Men
dette overlader jeg til de sprogkyndige.
Jeg ville heller forklare ordet ben, der betyder en søn,
ikke om sønnen af en bestemt mand, men efter Den Hellige Skrifts vis, som efter sin særlige måde at tale på plejer, at sige en dødens søn, ligeledes koggerets søn, hvorved den forstår pilen; ligeledes livets søn. Sådan også i
Præd 12, 4: Sangens døtre, hvorved menes ørerne. Og i
Sl 80, 15, 16: Besøg dette vintræ og den pode, som din
højre hånd plantede, og den søn, som du bekræftede dig;
her tales ikke om et menneske, men om et sted. Og i Es
5, 1: Min elskelige havde en vingård på en fed høj; der
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står egentlig: På en høj, oliens søn; men dette billede plejer vi ikke at bruge; derfor har vi med rette oversat det
med en fed høj. Det samme betyder også ordet Getsemane, Matt 26, 36, det sted, hvor Kristus blev forrådt og
grebet, hvilket Hieronymus på latin har oversat ved den
fede dal; han skriver, at der på det sted skal have været
såre skønne, frugtbare haver, som også Josefus omtaler.
Men det er min tro, at Kristus på dette yndige sted
led Helvedes smerter, derfor hader han det og kalder det
Gehenna, Helvede. For da han bad i haven, var han ret i
Gehenna og Helvede. Måske var det også her, at kundskabens træ på godt og ondt havde stået. Derfor måtte
vor frelser Kristus komme til denne dal og her svede blodig sved, der tilstrækkelig viser, at han smagte døden,
som er Helvede. Derfor kalder han det ikke den fede dal,
men vender det om ligesom Jeremias og kalder den Gehenna eller Drabets dal.
Sådan var Kristus, vor herre og genløser, for os i
Helvede selv; for han følte virkelig døden og Helvede på
sit legeme. Men hvad han gjorde eller følte, da han var
adskilt fra sit legeme, kan vi ikke vide; men i live og på
sit legeme smagte han sandelig Helvede.
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Jeg tror, at hans lidelse på korset ikke var så stor, som
den i haven; for ellers havde naturen ikke kunnet tåle
den. Det var sandelig meget, at han kunne udholde den
hårde, tunge kamp, der pressede den blodige sved ud af
hans legeme, som Lukas skriver i kap. 22, 44: Hans sved
blev som bloddråber, der faldt ned på jorden; det var
ikke vand, men blod, som flød fra hans legeme ned på
jorden.
Men hvad dette var for en anfægtelse, kan ingen vide;
og vi må bede om at slippe at kæmpe med sådan skræk
og angst. For vi ville ikke kunne tåle det; både vort legeme og vor sjæl ville straks bukke under derfor.
Derfor skal vi vide, at Kristus dengang måtte lide
Helvedes pine, men dog i kødet; for hvad hans sjæl
gjorde i Helvede, derom snakker mange frem og tilbage.
Om han udplyndrede Helvede og forløste sine, som før
hans komme havde været forsamlet i Abrahams skød,
derom behøver man ikke at spørge eller forske alt for
nøje. Det véd vi med vished, at alle hellige eller troende
evig er forløst fra Helvedes magt. Og denne nåde har
Kristus åbenbaret os i evangeliet.
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Imidlertid forbliver graven (scheolah) for de afdøde
gudfrygtige mennesker; Gehenna derimod er ikke de
gudfrygtiges sted, men de ugudelige har der sin plads,
hvor det sted, som kaldes tofet, trommernes dal, skal forandres til en evig gråd og tænders skæren, som Kristus
siger. De ugudeliges Helvede er intet scheolah; det kaldes ikke fred, hvile eller et sovekammer; heller ikke véd
vi, om de sover, eller hvordan de sover efter døden. –Så
meget har jeg her på dette sted villet sige om forskellen
mellem de to ord graven og gehenna, Helvede, for at det
ikke en anden gang skal være fornødent at handle eller
tale noget særligt eller vidtløftigt derom.
Nu vil vi atter vende tilbage til patriarken Jakob, i
hvis eksempel der foreholdes os en såre skøn lærdom,
nemlig at de hellige mennesker også har været mennesker og ikke stok eller sten. For Jakob glemmer her alle
de herlige forjættelser, falder af menneskelig svaghed og
bliver fra en Israel (som forhen havde kæmpet med Gud
og fået overhånd, kap. 32, 28.) nu atter et svagt, usselt
menneske, tvivler og er bekymret for, hvordan det vil gå
hans sønner, om de er levende eller døde, og bærer sig så
barnagtig og kvindagtig ad, som nogensinde et menneske
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kan gøre, ret som om du skulle se hedningen Cicero begræde sin datter Tullia eller David sørge over sine sønner
Ammon og Absalon, i hvem du sandelig ser pure og bare
mennesker.
Sådan beskrives også Jakob her som et sådant menneske, og det samme siges også ofte om de største og helligste mænd, som dog havde særlige forjættelser, som
alene angik dem. Sådan har også vi dåben, Herrens nadver og evangeliets forjættelse, som er os givet; til dette
skal vi holde os fast og trøste os dermed, så vi aldrig bliver mismodige eller fortvivle, enten det går os vel eller
ilde. For hvorfor skulle jeg vel frygte for pesten, for muslimerne, for anden fare og for at mine børn kunne dø fra
mig? Hvorfor er jeg så tåbelig, da jeg jo dog har en nådig
Gud, som bevarer mig, elsker mig og trøster mig?
Men Jakob klager her rent som et barn, idet han siger:
I berøver mig mine børn. Han kunne ikke have talt kødeligere eller mere imod den forjættelse, som var ham givet. For i denne siger jo Gud klart: Du skal blive såre
mangfoldig; jeg vil være din Gud. Men om alt dette véd
han nu intet; ja, han véd intet af sig selv, tænker heller
ikke på, at vor herre Guds forjættelse må være fast og
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sikker. Han har ganske glemt det og bliver rent til et
barn.
Dette er det, hvorom vi ofte har talt og som Skriften
vidner, nemlig at vi endnu er i kødet, om vi end er retfærdige, har Helligånden og syndernes forladelse, al den
stund vi bekender Kristus, hvilket var umuligt, hvis ikke
Helligånden var i os, der forklarer Kristus.
Den, som derfor priser Kristus med alvor og en god
samvittighed og lover ham, han har en nådig Gud, som
Skriften og apostlenes, ja Guds søns egne ord vidner,
hvilke jo dog ikke kan bedrage eller snyde os. Hvorfor
klager vi da så heftig og er så bedrøvede? Hvorfor klager
Jakob, som også har forjættelser, og glemmer disse så
ganske, er aldeles kødelig? Synden kæmper ikke alene i
hans lemmer, men fører en mægtig krig og tager ham
fangen. Er det da ikke urimeligt, at vi skulle prøves og
udmattes sådan af vort eget kød? Desuden kommer også
Djævelen dertil, som tager anledning af kødet og stedse
hjælper på vantroen i os, så vi ikke kan forlade os på
Gud; ja, han bringer os til at glemme ham.
Sådan er alt dette skrevet os til trøst, at Jakob så groft
syndede imod sin forjættelse, som han havde fået af Gud.
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For han skulle med rette have sagt: Hvad bryder jeg mig
om, enten min søn dør eller lever? Det er jo kun en søn
om at gøre. Jeg har en Gud, som har givet mig en forjættelse, som trøster og bevarer mig, som er nådig og barmhjertig, som kan vise mig endnu langt flere og større velgerninger og hobe dem. Hvorfor klager jeg da sådan?
Hvorfor er jeg så bedrøvet? Men tværtimod alt dette siger
han endog: Jeg skal med smerte stige ned i graven. At
den store, herlige mand dog skal klage så kvindagtig og
barnagtig og så let glemme alle forjættelser! For at hans
sønner synde så groft, er intet under; for de er ubodfærdige og ganske trygge; de vil intet vide om den store,
svære synd, som de nu i næsten toogtyve år har haft liggende på sig, men som de endnu fordølger og ikke vil bekende; de er rette forbrydere. Men at deres fader sådan
skælver og bæver, anstår ham dog ikke vel.
Derfor foreholdes os i dette eksempel den lære af
Helligånden, som såre anprises i alle de kære fædres historier og også læres på andre steder, nemlig at de naturlige følelser og rørelser, som bevirker sådan klage og
sorg, endnu stedse forbliver hos de hellige eller troende,
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og at Gud ikke er en sådan Gud, som vil sønderbryde naturen, men vil læge den. Helligånden gør ikke folk til stok
og sten eller til gale sværmere, når han giver dem troen;
men opholder og formerer alt godt, som er i naturen, såsom sådanne kærlige tilbøjeligheder, som forældre og
børn har til hinanden; for det er jo Guds skabninger.
Vistnok svækkes de hos mange mennesker, og Djævelen
borttager og udrydder dem ganske; men Gud lader dem
blive og ophæver dem ikke, sådan som munkene og sektånderne gør. Josef er jo en stærk og hellig mand, og dog
græder han, som vi har hørt (v. 24.).
Men skønt nu denne svaghed hos Jakob er synd, så er
den ham dog gavnlig og tjenlig til ydmyghed, til gudsfrygt, til tro og ret påkaldelse eller bøn og til en større
glæde i hans hjerte, som vi skal få at se i de næste kapitler.
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Treogfyrrende kapitel
v1-5. Men hungersnøden knugede landet. Da de havde brugt
det korn, de havde hentet i Egypten, sagde deres far til dem:
»Tag af sted igen, og køb lidt korn til os.« Men Juda sagde til
ham: »Manden advarede os mod at vise os for ham, uden at
vores bror var med. Hvis du vil lade vores bror tage med, tager
vi ned og køber korn til dig. Men vil du ikke lade ham tage med,
tager vi ikke derned. For manden sagde til os, at vi ikke skulle
vise os for ham, uden at vores bror var med.«

Efter at nu Jakob har svaret sine sønner på deres begæring angående Benjamin, at han skulle sende ham med
dem til Egypten, og med de vægtigste grunde gendrevet
deres retoriske, udsmykkede grunde, som de har anført,
indtræffer der endnu en anden årsag, som er endnu mere
skikket til at få bugt med faderen og ligesom aftvinge
ham hans søn, som han i sit hjerte fuldt og fast havde besluttet at beholde hos sig selv. For hungeren trykkede
hele landet så hårdt, at hele hans familie havde måttet dø
af sult, hvis de ikke atter var draget ned til Egypten og
havde købt føde der. Og jeg tvivler ikke på, at jo mange
andre folk i Kana’an og på andre steder døde af sult.
Derfor tvinger og overvinder de også med denne eneste grund sin fader, som dog stod såre hårdt på sin mening. Dette nemlig er deres grund, at faderen selv med de

834

små børn og hele familien må dø af sult, og at Benjamin
heller ikke vil kunne frelse sit liv og sin helse, om han
end bliver hjemme hos faderen, medmindre han nu overlader ham til den usikre lykke og den egyptiske fyrstes
vilje. For kære fader, sagde de vel, se dog, hvad du gør
for at ødelægge os alle og dig selv med, ved så nødig at
ville udsætte denne ene søn for en fare, som dog ikke kan
være så svært stor; ja, det kunne være ganske uden fare,
om vi kommer til Egypten. Sådan overvindes nu faderen
ved denne yderste nød, fatter en anden bestemmelse og
lod sin søn Benjamin, som han elskede såre højt, fare fra
sig.
Men hvorfor lader Gud dette ske? Havde da ikke Jakob Guds forjættelse, at han havde sagt til ham: Dit afkom skal blive som støv på jorden, og du skal udbredes
mod vest og mod øst og mod nord og mod syd. 1 Mos 28,
14.? Ligeledes havde jo også hans fædre Abraham og
Isak fået forjættelse om, at deres afkom skulle forblive
evindelig. Men trods alle disse forjættelser føres nu Jakob ud i den største angst og nød, så han med hele sin familie kom i den sikreste fare for legeme og liv. Hvor er
da nu hans tro på Guds forjættelser? Hvorfor gør han
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ikke undergerninger og opnår hos Gud ved sin bøn, at
hans børn og husfolk opholdes i hungersnøden? Udfaldet
og sagen selv synes sandelig heller ikke at stemme med
så store, herlige forjættelser, hvormed Gud ligesom
havde overøst ham. I denne store angst og yderste nød
havde der sandelig skullet ske et under; men han er i
samme fare og trykkes med den samme dyrtid, som hedninger og afguderiske mennesker.
Men det er nu ofte blevet sagt, at patriarkerne har ført
et såre helligt liv, at de har været fulde af tro og ustraffelige og har udført mange herlige gerninger, dertil med
stort mod og fast tro udholdt og overvundet de tungeste
farer; men dette var det største under ved dem, at de levede i troen på Guds forjættelser, selv når disse ganske
syntes forsvundet og tomme, sådan som her Jakob og
hans sønner med sine hustruer og hele familien kom i
fare for legeme og liv, ikke anderledes end om de ganske
havde været forladt og forstødt af Gud.
Sådan ser vi i disse hellige patriarkers historie intet
til, at de fastede på bestemte dage eller holdt sig borte fra
det borgerlige eller huslige liv eller spægede sit kød på
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særlige måder, hvilke gerninger andre folk priser og beundrer hos Franciscus og Bernhard. Vi fordømmer eller
forkaster dem heller ikke, men taler om troen og om anfægtelserne og spørger, om vel også Bernhard, Antonius,
Dionysius, Dominicus, når de var i stor nød og fare,
havde ligeså stor tro i sine klostre, som Jakob havde i sit
hus? For han lider den yderste nød og fare, ikke anderledes end de ugudelige og afguderiske mennesker led. Heri
er der ingen forskel mellem Jakobs hus og kana’anæerne,
hans naboer.
Men hvad gør han nu? Svar: Han gør, hvad alle hellige pleje at gøre, hvis eksempler, som jeg ofte har sagt
på andre steder, lærer os, at man ikke skal dømme om
vor herre Gud efter hans guddommelige forudbestemmelse, men ikke foragte de midler, som er os givet til at
opholde dette liv og forebygge fare. Sådan er der mange,
som frækt og letfærdig snakker om skæbnens tvingende
nødvendighed og siger: Vil Gud opholde mig, så vil jeg
blive i live i hungeren og pesten, om jeg så end aldrig
bruger hverken mad eller lægemidler; men skal jeg dø, så
hjælper alt dette intet.
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Dette er ugudelige tanker, forbudt af Gud; for han har
i dette tilfælde ikke åbenbaret os sit hemmelige råd, nemlig hvordan eller når han vil hjælpe dig, og man må ikke
bestemme ham sted, tid eller person. For han tåler ikke,
at man sådan binder ham til fornuften og den menneskelige visdom; han vil, at du skal passe dit kald, og har
skabt himmel og jord og alt, hvad deri er, for at ernære
og opholde dig. Derfor må du vide, at du skal bruge disse
midler og ikke forske alt for nøje efter hans skjulte måde
at styre alt på.
For dette liv beror på hans bestemmelse og din tro, al
den stund han har lovet, at han vil være din Gud, opholde
dig og gøre dig salig. Derfor må du ikke sige: Hvad jeg
så end gør, vil jeg dog ikke kunne hindre Guds vilje, så
det, som han har besluttet, ikke skulle ske. Dette er djævelsk tale, fordømt i evighed. Men gør du heller sådan:
Vandre smukt enfoldig i troen, og hvis du kommer i nød
og fare, så brug alle slags ordentlige midler, som du kan,
for ikke at friste Gud. Men finder du ingen hjælp i disse
midler, som Gud har skabt mod fare eller sygdom, da
kast dit anliggende på Herren, befal ham dit liv, at han vil
regere dig efter sin visdom og godhed.
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Men de, som foragter midlerne, og letfærdig udsætter
sig selv for fare, de synder groft mod forjættelsen og frister Gud, som der står i Sl 78, 18-19 om jøderne, der
også foreskrev Gud en bestemt måde at hjælpe dem på:
De fristede Gud i deres hjerte, da de begærede mad for
deres sjæle, og de talte imod Gud, de sagde: Mon Gud
kan berede et bord i ørkenen? Men Gud tåler ikke, at
man binder hans hænder og tvinger ham til at gøre det
just efter din visdom. Hans forudviden og forudbestemmelse kommer ikke dig ved. Men for ikke at friste Gud,
gør du heller sådan: Hør, hvad han lover dig, og se til at
hænge derved med fast tro og forlade dig derpå. Det lærer dette patriarken Jakobs eksempel. For skønt han var i
dødsfare, efter at al maden, som hans sønner havde bragt
fra Egypten, var fortæret, foragter han dog ikke det middel, som han før havde brugt, men byder sine sønner atter
at drage til Egypten og købe korn, så han ikke ved hungeren skal dræbe og ombringe både sig selv og hele sit hus.
Sådan holder han sig til forjættelsen og påkalder Gud
i troen; han frister ham ikke, men er ganske vis på, at han
ikke vil forlade ham og at forjættelserne ikke vil være
forgæves; dog foragter han heller ikke de midler, som
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han har anledning til at bruge; ligesom vi ovenfor (kap.
12, 10.) hørte, at også Abraham drog til Egypten, da hungersnøden trykkede ham.
Dette skal man med flid mærke imod sektånderne,
som mener, at det er stor visdom og styrke, at man uden
for og uden Guds ord med frækhed tør vove og begynde
på alt, der synes at være stort, prægtigt og usædvanligt.
Sådan fortæller man om to brødre, der rejste med hinanden i et hedensk land, at da de engang hungrede, og indbyggerne i landet gav dem brød, ville den ene ikke spise
det, fordi det var ugudelige folk og hedninger, som rakte
dem brødet; hvis Gud ikke ville bespise ham fra himlen
af, var det hans mening, at han hellere ville dø. Så døde
han da også af sult og fik sin grav i Helvede. Den anden
derimod var klogere; han tog imod den mad, som hedningerne rakte ham, spiste den og blev sådan i live.
Sådan havde det her også været en stor dårskab at afholde sig fra det korn og den mad, som var hentet fra
Egypten, fordi folkene der var ugudelige og vantro. For
er ikke egypternes brød lige så vel en god Guds skabning
som anden spise og mad? Sådan bruger vi det samme

840

torv, samme jord, vand, luft og sol, som vi véd, de ugudelige bruger. Vor herre Gud vil ikke sende dig nogen
engel fra himlen for at bespise eller ernære dig på en særlig måde, fordi der her på jorden er mad nok, som du kan
leve af.
På denne måde svarer også Kristus Satan i Matt 4 7:
Der står skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Som om han ville sige: Jeg behøver ikke englenes hjælp
for at komme ned fra templet, eftersom der er en god
trappe, som jeg kan gå ned på.
Hermed skal man møde dem, som snakker frem og
tilbage om Guds forudbestemmelse og den guddommelige forudvidens nødvendighed, uagtet det aldeles ikke
kommer dem ved. For hvad der for Gud er nødvendigt, er
jo dog ikke straks nødvendigt for dem; men de skal modtage Guds forjættelser og bud og bruge de skabninger,
som er skabt til dette livs ophold. Får de hjælp deraf, er
det godt; hvis ikke, skal de vide, at man dog alligevel
skal adlyde Gud, der, om det er fornødent, også kan gøre
undere og rigelig lønne deres tro og håb.
Her i Judas svar forekommer nu atter det hebraiske
ord jesch, på lalin si est, si adest; er det nu sådan, at du
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vil sende vor broder med os. Deraf kommer fremdeles ordet thuschijah i Ordsp 8, 14: råd og det bestandige hører
mig til; at en ting kan ske, dertil giver jeg ikke alene råd,
men også dåd. Og i Ordsp 3, 28: Sig ikke til din næste:
Gå bort og kom igen, i morgen vil jeg give dig; hvis du
dog har det. Dette ord jesch, er, optræder ikke blot som
et bindeord, men det betyder: Det er for hånden. Er det
nu sådan, siger Juda, at du sender vor broder Benjamin
med os; det er, har du bestemt dig dertil, så vil vi rejse
derned.
Heraf fremgår det nu, at Juda hos faderen havde mere
anseelse end de andre sønner. For Josef var nu ikke mere
der; Simeon, Levi og Ruben havde hårdt fortørnet sin fader. Rigtignok havde også Juda begået blodskam med
Tamar; men han havde gjort det uden sit vidende og
havde siden skilt sig fra hende og afholdt sig fra hende.
Derfor tænker jeg, at faderen holdt mere af Juda end af
de andre sønner, eftersom hans ord gælder mere hos ham
end Rubens eller de andres, som også handlede med faderen i denne sag og trængte ind på ham derom.
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Dernæst ser vi, hvor underlig Gud fører sine hellige.
For Jakob havde mistet sin kæreste søn, og alle hans hustruer var døde fra ham. For ingen af dem drog ned med
ham til Egypten; men han styrede sit hus alene med sine
sønners hustruer. Jeg tænker, at Dina var i husmorens
sted og fulgte efter Jakobs fire hustruer i husets bestyrelse. Og disse hustruer var uden tvivl såre tugtige og hæderlige kvinder, som med stor dygtighed, flid og troskab
styrede, forøgede og forbedrede Jakobs hus og hvad dertil hører, ligesom der jo også til kvægavlen kræves stor
omhu og flid.
Men Juda fremfører den stærkeste grund, idet han siger, at det er aldeles nødvendigt, og at det ikke på nogen
måde går an, ikke at lade Benjamin fare med dem. En sådan grund overvinder alle andre grunde, som kunne hentes fra, at en ting er nyttig, passende, sømmelig osv. Men
faderen modsætter sig det endnu. Sådan forhandles og
udrettes det alt sammen ved menneskeligt råd og et menneskeligt udfald, ganske som hos os.
Man kan med god grund spørge om, hvorfor dog Helligånden fortæller så simple, barnlige, lave, kvindagtige,
verdslige og kødelige ting om disse hellige mennesker,
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som har så skønne, klare forjættelser, hvilke simple ting
de har tilfælles med ethvert ugudeligt menneske? For
hvad stort er der vel deri, at de må anstrenge og besvære
sig i det urene huslige livs omsorg og arbejde? Svar: Bort
med den ugudelige, at han ikke skal se Guds herlighed!
Gud skjuler sine hellige under sådanne ydre masker og
kødelige ting, så intet synes og holdes for at være så foragteligt som de.
Men hvad er da nu forskellen mellem David og Scipio eller Julius Cæsar? Ser du hen til det ydre, til hånden,
sværdet, blodet, da er der slet ingen forskel. For David
havde ikke lyst til selvvalgte, særlige gudstjenester, til
munkenes andagter og religioner, men lider den samme
jammer og møje som andre mennesker i det huslige og
borgerlige liv. Men dette er forskellen: David lever i
Guds forjættelse og bud; Julius Cæsar har hverken Gud
eller djævel, ja, han er Djævelens træl; for han regeres
ikke ved Guds bud, tror heller ikke på Guds forjættelser,
men udretter alt på slump og lykketræf, som det kan
falde sig.
Denne forskel véd munkene intet af at sige, forstår
heller ikke patriarkernes hellighed; for de forarges ved de
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simple, huslige gerningers ydre udseende, at husfaren forestår sine børn, sine døtre, sine svigerdøtre og tjenestepiger, passer sit kvæg, tæller penge, køber, sælger og sådan
lever som en anden, midt blandt hedninger; her ses ingen
hellighed; men at de vandrer i troen og lydighed mod
Gud, derpå giver papisterne ikke agt.
Nu skulle sandelig det være vor første og fornemste
omsorg, at se hen til Guds bud og forjættelser, hvorefter
hele vort liv skal rette sig; for det er gudelige menneskers
rette hellighed. Dertil kommer da også brugen af de hellige sakramenter; hvor denne er ret og uforfalsket, der forefindes mangfoldige kristne øvelser og gudstjenester,
hvorved vi kan prøve og bevise vor tro og kærlighed for
Gud og mennesker. Her slår det heller ikke fejl, at jo
Djævelen vil efterstræbe og angribe os, med hvem vi da
må kæmpe dag og nat.
Men alt dette foragter papisterne hel hovmodig. Hvad
ti bud! Hvad tro! Siger de: Alt dette er for længst lært, er
en simpel ting; jeg vil udvælge noget, som skal være
bedre og højere; jeg vil skille mig fra det huslige liv, staten og kirken, vil gå ud i en ørken eller gå i kloster osv.
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Derfor skal man med al dialektik og retorik, på enhver mulig måde, forsvare og ophøje disse de kære, hellige fædres historier, så vi må lære at erkende, at den
stand er Gud den kæreste og velbehageligste, som styres
ved Guds forjættelse og beskærmelse. Men hænder det,
at det ikke i alt, hvad du foretager dig, vil gå efter din
vilje, skal du derfor ikke fortvivle, eller skulle du falde af
svaghed, så omvend dig atter, forsvar kun ikke din synd,
så har det ingen nød; for endnu står vejen dig åben, så du
atter kan komme til forjættelsen.
På denne måde overgår de hellige fædres legender
langt de tåbelige løgne og fabler, som vi så højt har forundret os over i pavedømmet. For hvad kommer Antonius os ved, der mod sin samvittighed begav sig ud i ørkenen, uagtet han vidste, at man uden Guds ord og befaling ikke må foretage sig noget, hverken i liv eller lære.
Vi véd, at der er tre stænder i dette liv, nemlig den huslige stand, den borgerlige stand og den kirkelige stand.
Vil man nu forbigå og foragte disse, og enhver blot følge
sine selvvalgte gerninger og beflitte sig på dem, hvem
skal da være sjælesørger eller præst? Hvem skal døbe,
absolvere og trøste dem, som er besværede med synder?
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Hvem skal tage sig af statsstyrelsen og beskytte menneskers samfund? Hvem skal opdrage børnene og dyrke
jorden? Og dog var disse stænder, som Gud har indsat,
befalet og bekræftet, i pavedømmet ganske foragtede og
forkastede, og Djævelen pånødede folk med magt munkenes sælsomme undergerninger med forfærdelig afsindighed.
Derfor må man ofte tale om disse ting og stedse indprente folk dem, så vi kan lære, at Gud ikke fortørnes ved
disse stænder, men meget mere har sin lyst og glæde
deraf, kun at man derved forbliver ved hans bud og ikke
overskrider dem. Kan du end ikke regere eller lære andre,
så kan du dog i al fald være lydig i gudsfrygt og lade dig
undervise af andre, kun at du i disse tre gudelige stænder
tjener vor herre Gud og ikke lader dig finde i ørkenen
med Antonius, Hilarion eller Malchus.
Men især må man foreholde ungdommen og de uerfarne mennesker dette, som ikke véd, hvad synd, hvad
djævel og kød er; man skal vise dem fædrenes, profeternes og apostlenes eksempel, som ikke har foragtet det
huslige, borgerlige eller kirkelige liv, heller ikke har haft
afsky for de gerninger, som henhører til jorddyrkningen,
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hvilke er uanseelige og ringe; og dog har kunnet leve i
troen og Guds bud. Men de har i dette daglige liv levet
sådan, at der for kødelige øjne ikke synes at være nogen
forskel mellem Abraham, Isak og andre fædre, som har
været Guds venner, og hedenske fyrster, som ikke har
vidst noget af Gud at sige, ja, har hadet ham. For kødet
ser ikke forjættelsen og de helliges kærlighed, ligesom
heller ikke papisterne og juristerne ser det, som retter sit
liv efter en selvvalgt regel for hellighed og retfærdighed.
På denne måde har vi hørt, hvordan de hellige fædre
og Jakob her taler og klager som andre bønder og simple
borgere, sådan ovenfor (kap. 42, 36.), hvor Jakob siger: I
berøver mig mine børn; det går alt sammen over mig.
Disse ord lyder næsten, som om han ikke mere troede
Guds forjættelse. En sådan stor og hellig mand, der
havde så mange rige forjættelser, skal så bitterlig klage
over sin søn, der dog endnu er i live, og som han ikke har
mistet? Hvorfor siger han ikke meget hellere sådan: Velan, lad Benjamin fare ned med jer i Herrens navn, da det
har behaget ham sådan, uagtet jeg rimelig holder meget
mere af ham end af hele min øvrige familie? Men nej;
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alle hans ord og tanker er kødelige og verdslige. Han bærer sig ad, som om hans liv afhang af denne søn. Og dog
alligevel fremlyser her tro og kærlighed; for han vil nødig udsætte sin søn for fare; derfor talte han så hårdt
derom med de andre sønner.
v6. Israel sagde: »Hvorfor handlede I ondt mod mig ved at fortælle manden, at I havde en bror til?«

Patriarken Jakob holder endnu bestandig fast ved sin mistanke om at hans sønner havde dræbt Josef og også Simeon som var blevet tilbage i Egypten, og er bekymret
for, at de nu omgås med et nyt bedrageri for også at få
ryddet Benjamin af vejen. Dette er ganske verdslige og
kødelige følelser og bevæggrunde hos denne mand, der
havde mange rige guddommelige forjættelser og dog var
så svag; der trækkes med synden, som stedse kæmpede
med ham, modstræbte ham og ligesom tog ham til fange,
dog sådan at han alligevel fremdeles forbliver hellig. For
han falder jo ikke fra Gud, bespotter ham ikke, men begræder kun sin jammer og elendighed.
Dette foreholdes os til trøst, så vi, om vi end er svage
og dybt bekymrede over vor jammer og elendighed, dog
må lære sådan at beherske vore synder, at vi ikke ganske
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fortvivler. For troen øves og anfægtes sådan med de skarpeste pile og værste skudvåben, den må på denne måde
anstrenge sig og kæmpe på grund af synden og anden
ulykke, dertil også på grund af kødets svaghed, men dog
sejrer den til slut.
Denne troens store kamp og sejr ser papisterne og
munkene ikke; de er ganske forkomne og nedsunket i sin
egen andagt. Sådan husker jeg godt, at da jeg var munk,
kunne jeg ikke være fornøjet i mit hjerte, hvis jeg ikke
hver dag havde læst en messe. Hvad Gud har befalet, det
lader vi ligge; men hvad mennesker har opfundet og lært,
det løber vi efter, som om vi var gale. Sådan slagtede og
ofrede Akas alle sine sønner, tværtimod Guds vilje, som
åbenbart angives i Jer 7, 31, hvor han siger: Jeg har ikke
befalet det, ej heller er det opkommet i mit hjerte.
For dette er den menneskelige naturs store svaghed
eller meget mere afsindighed, hvorom også den hedenske
digter træffende taler i det skønne vers: Hvad jeg har lov
til, det flyer jeg for; men hvad jeg ikke har lov til, det
brænder jeg af begærlighed efter.
Derfor forstår papisterne ikke disse herlige historier.
For de spørger hverken efter Guds forjættelser eller efter
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hans bud; hvordan kan de da vide, hvad der er gode gerninger og hvad ikke? For disse ligger skjulte i patriarkernes liv og er overdækkede og ligesom fordunklede med
kødelige gerninger og ord. Sådan ser vi her, at Jakob tænker og taler ganske på samme måde, som ellers også
kunne falde ethvert kødeligt menneske ind.
Derfor skal vi nu vide, at Den Hellige Skrifts historier må betragtes og overvejes omhyggeligere end de
verdslige historier eller hedningernes historie. For var
disse fædrenes historier skrevet af de latinske eller græske forfattere, ville de ikke anses for værdige til at
komme for lyset og ihukommes, især i kirken og iblandt
Guds folk. Men nu må man lægge mærke til, at denne
bog har en anden forfatter nemlig Helligånden, som giver de helliges historie en stor, urokkelig kraft og styrer
deres hjerter ved tro og forjættelse. Og da han ikke er
bange for eller anser sig for god til at skrive om sådanne
ringe ting, der ikke synes at være nyttige til noget, må det
heller ikke fortryde os at læse disse historier igennem
med stor flid og overveje dem.
Det er vistnok en ringe, foragtelig ting, at en fader,
som havde så store forjættelser, dog alligevel skal græde
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og hyle så ynkelig, ja næsten trælleagtig. Hvorfor hersker
der ikke i hans hjerte en sådan skøn, frimodig tro, at han
kan sige: Hvad er det så mere, om end min søn er kommet i fare i Egypten? Han har jo dog også der Gud, der
kan bevare og hjælpe ham. Men du hører intet sådant ord
af ham; alle hans ord og gerninger er svage og kvindagtige.
Men dette skal man lære i kirken, iblandt Guds folk,
så vi deraf kan få den lærdom, at man skal tro på Gud,
som har givet os sin forjættelse, og at han altid sørger for
os, selv når vi er svage, elendige og bedrøvede. For vi
tækkes ikke da alene Gud, når vi er stærke i troen og gør
store undere, men også når vi er svage som andre folk.
Sådan forkastes ikke Jakob, skønt han næsten har mistet
den stærke tro, hvori han så herlig har kunnet rose sig i
Gud, hvilken tro også anprises i Sl 31, 7-8, hvor profeten
siger: Jeg forlader mig på Herren; jeg vil fryde mig og
være glad ved din miskundhed. Sl 32, 11: Glæd jer i Herren og fryd jer, I retfærdige, og Sl 34, 2: Jeg vil love
Herren til hver tid. Ja, dette siger man vel, når det går os
vel og ingen ulykke er for hånden; men i nødens tid forfærdes vore hjerter hel snart og blive angst og bange, så
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Jakob nu synes, at han er ganske forladt af Gud og ikke
længere har noget håb eller nogen trøst.
Dette foreholdes os nu sådan til trøst og eksempel, så
vi skal lære, at Gud er med os, både når ulykke og nød er
for hånden, og når det går os vel. Og det må man med
flid indprente folk, så ofte vi ser, at de hellige sådan forfærdes, besværes, ængstes og er svage. For vil du da se
hen til det ydre skin alene, så er det sandt, at de revses og
plages, lever og dør som andre hedninger og kødelige
mennesker, kun at troen endnu bestandig fremlyser hos
dem, hvor svag den end er, og om den end i virkeligheden ikke er andet end et brudt rør og en osende væge,
men som dog endnu ikke er udslukt. Sådan skræk og fare
tjener til at oprejse og styrke os i vore anfægtelser og vor
nød. For ellers angår denne tilsyneladende urene og kødelige historie mig ikke.
Paven og sektånderne opdigter og laver sådanne hellige, som er ganske stoiske, hårde og uvenlige, og ikke
skulle føle hverken smerte eller glæde. Sådan forstod
Müntzer at rose sig af sin store kraft, at han hævede sig
over al smerte og kunne overvinde alle skabte ting; han
sagde, at han gav de ting, som var til, af hvad slags de
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end var, en god dag, og slet ikke lod sig anfægte eller bevæge af dem.
Men Gud hader og fordømmer sådan hårdhed og
umenneskelig ufølsomhed og elsker ikke sådanne følelsesløse mennesker, men vil have sådanne folk, som er
kristen og venskabelig stemt imod forældre, børn osv.,
som Guds ord vidner i Hos 6, 6: Jeg har lyst til miskundhed. Her befales kærlighed til næsten, som sandelig ikke
kan opfyldes uden nogen ydre fornemmelse og hjertelig,
naturlig følelse eller rørelse.
Derfor lad sektånderne med sin følelsesløshed fare til
Djævelen. De hellige patriarker lader det gå sig til hjerte
og bekymrer sig, når det går dem selv og andre folk ilde,
og alle deres gerninger og undere er lutter lidelse, jammer og angst, som de tåler med tro og en osende væge.
Skønt nu dette for menneskers øjne synes ringe og foragteligt, så er det dog for Guds øjne kostelige og gode ofre.
Sådan gør også en husfar: Han lider fattigdom og
mange slags anden ulykke i troen; er han ikke stærk, så er
han dog ikke svag, eftersom han er en kristen og rede til
at lide noget endnu langt tungere. Men en sådan mand
anser ikke papisterne for hellig, for de er stok og sten,
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uden al forstand, uden bekymring, uden kærlighed; de
har slet ingen medynk med andre mennesker, men træller
kun for sin bug og sit fråseri.
Men vi så ved disse eksempler en herlig lærdom og
styrkelse for vor tro, så vi skulle tro, at Gud er med sine
hellige og sørger for dem, selv når han synes ikke at agte
på dem, intet at vide af dem og slet ikke at kende dem.
Han fører sine hellige underlig. Han fører dem ikke på en
sådan måde, som fornuften og de papistiske hellige foreskriver, men giver os sin forjættelse, og vil, at vi skal
holde os til den og rose og glæde os i Herren.
Men glæden har sin tid og sorgen sin. Når de er lykkelige, da er de glade og synger: Jeg vil love Herren til
hver tid; hans pris skal altid være i min mund, Sl 34, 2;
da glæder også fornuften og kødet sig og priser Guds
barmhjertighed og hans godhed. Men når det går ilde, og
ulykke er for hånden, da blandes deres sang med gråd og
klager, og de gør halvdelen af hvert: Halvt hyler de og
halvt synger de. Det er vanskeligt at le, når man græder.
Dog må man alligevel være ganske vis på, at Gud ikke
vil forlade sine, med hvad for ulykke de så end er besværede.
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Ugudelige og verdslige mennesker spotter og foragter
denne lære; for de ser ikke troens osende væge og kender
heller ikke Helligånden, som er kraftig i de gudfrygtiges
hjerter og opholder og opfrisker den osende væge. Derfor
har jeg ofte sagt, at man må se hen til disse historiers
herlige forfatter, nemlig Helligånden, som jo dog ikke
har nogen letfærdig tunge eller taler forfængelige ting,
men lærer os de vigtigste, nyttigste og helligste ting.
v7. De svarede: »Manden forhørte os nøje om os og vores slægt
og spurgte: Lever jeres far endnu? Har I en bror til? Vi fortalte
ham det, som det var. Hvordan kunne vi vide, at han ville sige,
at vi skulle bringe vores bror derned?«

Her fortælle de nu, hvor nøje Josef forskede efter alle
ting, så han endog spurgte enhver især om hans forældre,
slægtninge og brødre. Og det gjorde han ikke alene for af
særlig kærlighed og velvilje at lege med dem, men også
for at spørge efter sin broder og fader. Derfor svarede de
ovenfor (kap. 42, 13.): Vi er ikke en flok landstrygere eller har mange forældre, men vi er alle brødre, én mands
sønner. For han ville få vished om de endnu begge levede og var friske. Derfor var det ikke af egen drift, men
efter at være drevet dertil med mange spørgsmål, at de
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aflagde denne beretning og sagde: Den ene broder er død,
den anden lever endnu og er hjemme hos vor fader.
Deraf kan man nu tage udlægningen af det forrige kapitel om den leg, som Josef drev med sine brødre, hvorved han bragte dem i den højeste angst, for at få ud af
dem, om deres fader og hans broder Benjamin endnu levede. Og da han havde erfaret dette ved deres spørgsmål,
ville han dog alligevel endnu ikke befri dem fra al frygt
og fare, hvori han havde ført dem, men lod Simeon kaste
i fængsel, fordi han ikke så let kunne tro deres ord. For
endnu stedse var han bange for, at de enten begge to eller
en af dem kunne være omkommet.
Men da de nu med stort alvor havde bekræftet alt,
hvad de havde sagt, og især om sin broder, som de havde
efterladt hjemme, og sådan påstod, at de var redelige og
oprigtige, da først stødte de rigtig på og bragte sig selv i
fælden.
Det bekender de selv på dette sted, idet de siger:
Hvordan kunne vi så lige vide, at han skulle sige: Før jeres broder herned? Sådan plejer Gud at spotte vor visdom og vore råd og gøre dem til skamme, når vi indbilder os at være såre vise og godt kan hjælpe os selv, så det
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må blive os til skade, hvoraf vi havde håbet at have stor
nytte.
v8-10. Da sagde Juda til sin far Israel: »Lad drengen tage med
mig, så vi kan komme af sted, og så vi kan leve og ikke dø, både
du og vi og vores familier. Jeg står inde for ham; du kan kræve
mig til regnskab for ham. Hvis jeg ikke bringer ham med tilbage
og stiller ham foran dig, skal jeg altid stå som skyldig over for
dig. Hvis vi ikke havde tøvet, kunne vi have været frem og tilbage to gange.«

Juda forsvarer sin sag kraftig, gendriver, hvad faderen
havde indvendt, driver og tvinger ham med et kraftigt bevis, som han ikke kan slippe forbi. For Juda havde den
største anseelse hos ham, mens han var uvillig mod de
andre på grund af flere synder, som de havde begået.
Men Juda holdt han mere af og priser ham også sidenhen
og foretrækker ham for de andre brødre, fordi Kristus
skulle komme af hans stamme. Rigtignok havde han begået blodskammen med Tamar; men han havde gjort det
ubevist. Ellers tænker jeg han var en from, hæderlig
mand, et godt eksempel på huslig tugt og gode skikke
blandt Jakobs familie.
Og hans fader elskede ham ikke alene på grund af
hans forhold i det huslige liv, men også fordi der var en
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særlig forstand og duelighed hos ham i alt, hvad han
gjorde. For eftersom han var den rette og sande arving til
forjættelsen, har han uden tvivl forkyndt Guds ord purt
og rent, har revset laster og synder hos sine brødre og hos
tjenerne og ordnet og bestyret alt klogt. Derfor holdt Jakob meget af ham, og Juda ventede sig også af sin fader
kærlighed, venlighed og velvilje; derfor beder han ham
og får også det, som ellers ingen i huset havde turdet
bede ham om. For han siger ikke: Lad Benjamin fare ned
med os; men han alene træder frem og går i borgen for
ham. Denne anseelse og magt ville han ikke have haft
hos sin fader, hvis denne ikke havde set, at han var dygtig og gudfrygtig fremfor de andre.
Derfor siger han til sin fader: Såfremt du er sådan til
sinds, at du kun nødig vil betro Benjamin til hvem som
helst af os, så betro ham til mig på tro og love, da jo jeg
er den, hvem du har overladt herredømmet i kirken og i
huset. Jeg vil være ansvarlig for ham; du må kræve ham
af min hånd. Det er en såre hård og tung sikkerhed, han
her stiller, men den er nødvendig; for det gælder både faderens og hans sønners liv. Hvad andet har vi vel at gøre?
sagde han; drager vi ikke atter ned til Egypten, så må vi
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dø, ligesom mange andre folk af vore naboer allerede er
døde af sult. Og du tvivler vel ikke på min troskab og pålidelighed, siden du allerede for længst har erkendt mig
for at være oprigtig og tro, idet prædikeembedet og herredømmet i huset er overladt til mig i dit sted.
Alt dette forhandles med menneskelige grunde og sådan overtalelse, som ellers der ene menneske plejer at
bruge for det andet, for at få ham til at gå ind på dette eller hint. Intet særligt eller helligt viser sig her hos dem;
fader og søn tale med hinanden som to almindelige mennesker plejer at skifte ord med hinanden og den ene at
angive denne, den anden hin grund i forretninger, som de
har at handle med hinanden om.
Det går ikke anderledes til, end det plejer med andre
simple og almindelige sager i dette borgerlige liv. Dog er
der alligevel en stor forskel. For begge disse regeres af
Helligånden og tror på den rette, sande Gud, skønt med
en forunderlig stor svaghed, ja sådan, at de synes ganske
at have mistet og opgivet al forjættelse, som de har hørt
og modtaget af Gud.

860

Derfor skal man undskylde de kære hellige fædre sådan, at vi alligevel ikke nægter, at de har været mennesker, som har kæmpet med kød og blod. Men det er en
stor trøst, at alle sådanne fejl opsluges ved den guddommelige forjættelses uendelige rigdom. Hvilken stor uvidenhed og vildfarelse er dog ikke dette, at Jakob, Juda og
alle hans andre sønner selv ikke véd, hvad de gør, ikke
véd noget om, at fyrsten i Egypten er deres broder Josef!
De har Guds forjættelser, men forstår og véd selv ikke,
hvordan deres liv styres efter dem.
For sådan er det med de helliges og troendes liv, og
al den jammer og ulykke, hvormed de besværes, er ikke
andet end en skøn, liflig leg, som Gud leger med os. Sådan omgås også en fader med sine små børn; undertiden
befaler han dem at gøre noget, som han dog véd er dem
for tungt og som de ikke har kræfter til. Han siger til sine
små sønner, at de skal bringe ham hin kande, trække
strømperne af ham eller støvlerne osv. Og når barnet gør
sig umage derfor, skønt det er alt for svagt dertil, så tager
faderen også i med og roser sønnen for, at han er flink og
stærk, for at barnet sådan efterhånden skal vænnes og
holdes til lydighed og atter få faderen kær.
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Sådanne lege er også dette, som den guddommelige
majestæt driver med de gudfrygtige og troende mennesker, som alene er Guds børn og påkalder ham som fader
og slet ikke tvivler på hans faderlige kærlighed og velvillighed, som han har forjættet dem; disse vil til slut også i
sandhed erfare, at han rækker dem hånden og viser dem
faderlig hjælp. Men alt, hvad de gør, hvor ringe og svagt
det end er, roses dog af Gud og er ham velbehageligt, ligesom en kødelig fader finder behag i sine små børns anstrengelser og forsøg og roser dem derfor.
Sådan véd Jakob og Juda selv intet om sin skæbne,
tænker heller ikke, at Josef skulle være dem gunstig og
bevågen og villig til at berige dem og hæve dem til høj
ære. For tiden er endnu ikke kommet til at Guds underfulde råd og store gerninger skal erkendes. Imens sover
de ligesom og snorker og giver slet ikke agt på Guds forjættelse. De mener, at de for alvor bedrøves og straffes,
og at alle deres hændelser er lutter alvor; og dog er det
ikke anderledes dermed, end om det skete i søvne. Men
sidenhen, når Josef siger: Jeg er Josef, jeres broder (kap.
45, 4.), da vågner de og ser, at alt, som de har anset for
alvor, kun har været drømme.
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Sådan tilbringer vi også dette liv, som i en søvn. Men
endnu kan det ikke ses på os, at vi sover; heller ikke er vi
endnu forløst fra søvnen. Men engang vil det ske, at vi
vækkes og vore øjne åbnes, hvis vi blot kan tro Guds ord.
Men da vi ikke kan have en sådan fortrøstning i vort
hjerte, der er så stor som sandheden og Guds forjættelses
kraft kræver, så lad os dog i al skrøbelighed tro med de
kære fædre og ikke knurre mod Gud, heller ikke blive
trætte af påkaldelse, bøn og råben til Gud. Sådan bad
også Jakob uden tvivl flittig. For hvor påkaldelsen er og
forbliver, og man endnu bestandig holder ved med bønnen, der må også forjættelsen og troen endnu være. Er
den end kun en osende væge, så raser eller knurrer den
dog ikke mod Gud, men sukker til ham; og med disse
uudsigelige sukke er visselig Helligånden, han lader dig
ikke knurre eller blive utålmodig.
Derfor, om du ikke kan tro så fast, ikke love Gud og
bede så hjertelig, som du forhen har kunnet, når alt er
gået godt for dig, så tro dog og bed, sådan som det plejer
at ske i nøden, og så meget du formår, som skrevet står i
Sl 50, 15: Kald på mig på nødens dag; jeg skal udfri dig
og du skal prise mig.
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Dette skal man foreholde Guds kirke til vor tros styrkelse, så vi ikke falder af fra Gud, når vi anfægtes og prøves hårdt. For til slut skal vi se, at vort liv, hvor elendigt
og ynkeligt det er, ikke har været andet end som en søvn,
og når vi har ment, vi var i Helvede, skal vi, straks vi
vågner, erfare og fornemme, at vi er hensat i himlen, og
skal forundre os over en sådan pludselig ophøjelse, som
vi forhen aldrig havde kunnet drømme om.
I Sl 90, 5 står der vel også om de ugudeliges liv: Du
bortskyllede dem, de er som en søvn osv. Paven og alle
ugudelige, som i denne verden er såre herlige på grund af
sin store rigdom og magt, er som om de sov i dette liv og
i sin store herlighed og kun drømte om, at de er de allerlykkeligste mennesker; men sidenhen, når dommens tid
kommer og de vågner, skal de se, at al deres herlighed
kun har været en ren drøm, og skal sige: Hvor er det nu
blevet af? Vi mente, at vi var rige, og så ligger vi i Helvedes afgrund!
Det hebraiske ord arab betyder på andre steder at
være behagelig; her betyder det at være ansvarlig og gå i
borgen for en. Nu siger Juda endnu dertil: Jeg vil bære
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skyld for dig alle dage. Dette er ikke at forstå om en gerningssynd, som jo efter alle teologers mening forgår og
ikke forbliver hele dette liv igennem; men der menes et
skyldforhold, som bestandig varer. Han vil dermed ikke
have forstået den korte stund, hvori synden sker, eller
syndens gerning, som er nærværende og snart atter ophører, når synden er fuldbragt, men det mener han, at han
hele sin livstid vil bære skylden, som om han havde begået synden i ethvert enkelt øjeblik. Sådan står der i Job
41, 16 om Livjatan: For dens højhed gruer de stærke,
fordi den sønderbryder alt, renser de sig fra synd. Ligeså
siger Batseba i 1 Kong 1, 21: Jeg og min søn Salomo må
være syndere; det er, vi må anses, som om vi havde syndet mod dig; vi vil blive skyldige.
Men Juda lover sin fader begge dele: Jeg vil, siger
han, være ansvarlig for ham, og bære skyld for din søn,
vor broder. Sådan overvindes endelig faderen, og vi ser
her intet ualmindeligt eller sådant, som ikke også ellers
kunne hænde; det går alt til på menneskelig vis og med
stor skrøbelighed.
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v11-14. Deres far Israel sagde til dem: »Kan det ikke være anderledes, så gør i al fald dette: Læg nogle af landets bedste
varer i jeres sække, og tag dem med ned til manden som gave,
lidt storax-balsam, lidt honning, tragakant-gummi, ladanumharpiks, pistacier og mandler. Og tag lige så mange penge med
jer som før; desuden må I have de penge med, der kom tilbage
øverst i jeres sække. Måske var det en fejltagelse. Tag jeres
bror med, og vend så tilbage til manden. Måtte Gud den Almægtige lade jer finde barmhjertighed hos manden, så han lader jer få jeres anden bror og Benjamin med hjem! Men skal
jeg være barnløs, så lad mig være barnløs!«

Endelig får troen overhånd og sejrer. Han overgiver nu
Benjamin til Juda, fortvivler ikke, spotter heller ikke,
men slutter og siger sådan: Jeg har hidtil modsat mig jeres begæring og har villet prøve og gøre alt, før jeg
sendte min kæreste søn til Egypten; jeg ville ikke friste
Gud. Ja, jeg har søgt mange slags midler for at forebygge
den fare, hvori han kunne komme. Men nu, da den yderste nød tvinger os, vil jeg anbefale ham til Guds forsyn
og hans godhed.
Dette er et herligt eksempel som vi skal efterfølge i
alle vore handlinger og hele vort liv. For når vi har gjort
alt, hvad vi har kunnet, i vor angst og nød, sådan som Jakob her med stor flid satte sig imod sine sønners råd og
vilje, og vi alligevel ikke kan finde nogen hjælp i alle
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disse midler, da kan vi sige: Velan, jeg har gjort, hvad jeg
har kunnet; jeg har ikke fristet Gud; nu må jeg holde mig
til den forjættelse, som han har givet mig, og overlade alt
til hans vilje og velbehag. Sådan vil du have en ret, god
undskyldning, at nøden har tvunget dig, og Gud vil frelse
dig på underfuld vis eller også give dig noget bedre, end
du har kunnet forudse. Kun se til, at du ikke fortvivler;
for sådan blev Jakob overvundet, ikke så meget ved sine
sønners tale, som ved frygt for hungersdøden, så han nu
lader sin søn Benjamin skilles fra sig, og dog frygtede
han endnu bestandig. Vægen oser. Røret er brudt. Han
skulle vel ikke frygte eller ængste sig; men da Josef og
Simeon ikke mere er til, frygter han endnu. Og skønt han
har Guds forjættelse, véd han dog ikke, hvordan det vil
gå med denne søn, som han så gerne ville skulle leve,
fremfor de andre. Men da han ser, at han ikke kan beholde ham hos sig, modsætter han sig nu ikke længere
sine sønner, men gør det, som de formaner ham til og begærer af ham i denne sag; han lader Benjamin drage og
befaler dem først at bringe Josef gaver, dernæst ønsker
han dem held og beder Gud om, at det må gå dem vel.
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Det hebraiske ord mincha betyder en gave, sådan som
vi giver Gud ofre eller gaver. Det bruges f.eks. i 1 Mos 4,
4: Herren så til Abel og til hans offer. Ikke som om Gud
begærede at mættes ved gaver af os; for han behøver dem
ikke, som Sl 50, 9 vidner: Jeg vil ikke tage en okse af dit
hus, ej heller bukke af dine stier. Det var det samme, som
om en ville give en fyrste eller stor konge en skilling.
Men at man viser et ydmygt og taknemligt hjerte, behager ham vel, ligesom når en derved viser, at han gerne vil
holde fyrsten som sin herre i ære og vise ham tilbørlig
ærbødighed.
På denne måde sender også Jakob Josef gaver, for at
han derved skal forstå, at de også vil vise ham tilbørlig
ære og ærbødighed. Det var lidt nok, at Jakob sendte ham
honning og mandler. Og når man i ordsproget siger, at
man med gaver kan forsone både Gud og mennesker, må
dette forstås om hjertets ydmyghed og taknemlighed,
hvorved overherrerne forsones.
Sådan er det velbehageligt for Gud, at jeg af ganske
hjerte ærer og tjener ham, og af den grund var også Abels
offer ham til velbehag, fordi han ofrede det med frygt og
sand tro, og ved sin gave ville vise et taknemligt hjerte.
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For når hjertet ofres, er det en såre velbehagelig gave for
vor Gud og konge. Men hjertet er ikke altid så smukt oprigtigt og rent hos dem, som giver andre gaver.
Derfor var det skik og brug hos de gamle, at man gav
fyrsterne også små, ringe ting for at forsone dem, og de
tog ikke hensyn til, hvor stor eller herlig gaven var, men
kun til hjertets ærefrygt, ydmyghed og taknemlighed. For
til den, hvem en har givet sit hjerte, giver han gerne også
sin pung. På denne måde befaler nu Jakob sine sønner at
bringe fyrsten over Egypten gaver, for at han, hvis han
måske var fortørnet, desto lettere skulle lade sig forsone
igen og atter slippe ham hans søn fri. Sådan opretholdtes
de hellige patriarker ved troen på Guds forjættelse, men
gjorde dog ikke desto mindre alt, som kunne og skulle ske
på menneskelig vis, for ikke at friste Gud.
Men nu skal man også udlægge og forklare de enkelte ord, som forekomme på dette sted. Men jeg vil
overlade det til hebræerne at overveje dem noget nøjere
og omhyggeligere. Nogle af dem er også blevet udlagt
ovenfor i kap. 37. Det er endnu et møjsommeligt arbejde
at bringe det hebraiske sprog ind under bestemte regler.
Ordet botnim udlægges på mange forskellige måder. Jeg
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bifalder deres mening, som forklarer det om den saft,
som skyder ud af terebinte-træet, et særligt gummi eller
balsam, skønt dette ord balsam bruges om al slags saft,
som flyder ud af grantræer. Denne balsam (der på latin
kaldes terebinforna resina) roses meget, fordi den er af
stor nytte i lægevidenskaben. Man plejer altid at synes
godt om sådanne gaver, som naturen frembringer på særlige steder, såsom i Arabien røgelse, balsam og myrra, i
Preussen rav eller bernsten osv. Dog er der ingen tvivl
om, at der også i Egypten var meget deraf; og ringe nok
er det, at han dertil føjede honning og mandler. Men, som
sagt, det er et vidnesbyrd om et hjerte, som frygter Gud
og også hædrer sin fyrste, som han ikke vidste var hans
søn Josef.
Og på denne måde hædrede nu faderen sin søn og bøjede sig for ham, som drømmen lød, og gør alt, hvad han
kan, for blot at forsone ham; befaler også sine sønner, at
de skal give tilbage og atter betale de penge, som de
havde fundet i sækkene, så han ikke skulle synes at have
undladt eller forsømt noget, eller at ville friste Gud. Men
dette er dog den allerbedste gave, at han sender sin søn
Benjamin med.
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Hidtil har vi nu talt om den befaling, som Jakob gav
sine sønner; den anden del er nu den bøn, som han også
gjorde. Her beskrives nu atter denne hellige patriarks liv
sådan, at det var ganske simpelt og ingen særlig anseelse
havde. Alt, hvad han gør, er for vore øjne ganske simpelt
og ringe; men for Gud er det såre kosteligt og herligt.
Man finder ingen sjældne undergerninger hos ham; han
omgikkes ikke med nogen særlig faste eller vågen; du ser
ingen reb om hans liv eller munkekutte, hvilket alt sammen munkene har opdigtet af eget hoved og efter nogle
løse, ulærde menneskers bestemmelser, uden og uden for
Guds ord. Men det er et ret helligt og saligt liv, som retter
sig efter kaldets og Guds buds og forjættelsers regel; til
dette holdt Jakob sig og udstod sådan denne store, svære
kamp, som papisterne ganske foragter; men han viser
derved Gud den velbehageligste tjeneste, som er påbudt i
hans ord. For efter at han har gjort, hvad han kunne og
skulle, for at forebygge faren, tilføjer han nu også bønnen, hvorved han viser, at han ikke opgav eller kastede
forjættelsen fra sig, skønt han i sin angst og nød ynkelig
sukker, hyler og klager, ja sådan, at han synes ganske at
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have glemt den beskærmelse og hjælp, som Gud har forjættet ham. For der viser sig her endnu en osende væge,
som endnu ikke er slukket, og et brudt rør, men som
endnu ikke er knust, eftersom han skriger og beder, og
dog ikke uden dybe, hjertelige sukke.
Det var vistnok en meget kort, men dog en heftig og
brændende bøn af troen. For den kom fra et sønderbrudt
rør og en osende væge, og sådan fremførte han på én
gang både troens og vantroens ord. For af tro påkalder
han Gud; men vantroen gør, at han endnu er i angst og
næsten mistvivler om Benjamin.
Men hvorfor frygter han og skælver sådan, ret som
om alt ganske var forbi? Hvorfor glæder han sig ikke meget mere, hopper og springer for den forjættelses skyld,
som han havde? Jo, fordi det ingen sag er at komme den i
hu, når det går os vel; men når Gud skjuler sit ansigt, ak,
da bliver vi snart mismodige og forsagte. Dog er det nok,
at tanken ikke ganske slukkes, og at vi endnu råber, som
Paulus siger i Rom 8, 15: Abba, fader! Dog hører vi ikke
selv råbet, ligesom heller ikke Moses selv vidste noget af
sit råb ved Det Røde Hav. Men han, som ransager hjerterne, véd, hvad Åndens attrå er, Rom 8, 27. Han forstår
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godt, hvor stærkt dette råb er; vi kan på grund af vor
svaghed ikke vide det, som Herren siger til Moses i 2
Mos 14, 15: Hvorfor råber du til mig? Uagtet han dog
ikke kunne åbne munden, idet han var i den yderste nød
og den største angst og fare. Hjertet slog i hans liv på en
underfuld måde, og han var ikke anderledes til mode, så
heller ikke andet for sine øjne, end den visse død; han så
lige på Farao, som satte efter dem, eller rettede sine øjne
på Det Røde Hav. Derfor var han ganske forfærdet og
forstummede over, denne store fare og tænkte måske hos
sig selv: Hvad hvis vi alle druknes eller dræbes af egypterne? Da siger Gud til ham: Hvorfor råber du til mig?
Han råber vistnok ikke; men han, som ransager hjerterne,
han forstår det vel og bønhører også hans suk.
På denne måde beder også Jakob og holder sig til forjættelsen; dog såre svagt, for han hyler og klager endnu
hel ynkelig. Men fordi der endnu er en gnist af tro hos
ham og et uudsigeligt suk i hjertet, så fortvivler han ikke,
men beder. Men sin bøn har han ikke udtrykt i så få ord
og tanker, som Moses kort har beskrevet og udtrykt den;
for han påkaldte Gud, takkede, priste ham og bad med de
alvorligste ord for Simeon og Benjamin.
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Ovenfor har vi flere gange haft dette navn på Gud elschaddai, hvilket kommer af et ord, som betyder moderbryst eller ernæring, ligesom grækerne kaldte sin Diana
den mangebrystede, (som de dyrkede i Efesos og på flere
andre steder, som man kan se af ApG 19, 27.), fordi hun
nærede og opholdt mennesker. Men navnet tog de fra jøderne og kaldte sine afguder på samme måde, som jøderne benævnede den sande Gud.
Sådan siger Jakob: El-schaddai, det er den almægtige
Gud, som giver og gør alt, som ernærer, mætter, forsørger og opholder alt, så det forbliver i sin stand og sit væsen, han give jer barmhjertighed for den mand, som er
herre over Egypten. Ved ordet schaddai forstod de en sådan majestæt, som ernærer alt, og rechem, barmhjertighed, betyder egentlig et moderliv; det kommer af racham, som betyder at forbarme sig. For hele menneskeslægten og især det kvindelige køn er skabt til at ernære,
opholde og opføde andre, både af kvæg og af mennesker,
som Sl 110, 3 siger: På hellige bjerge har jeg født dig
som dug af morgenrødens moderskød.; der står på hebraisk merechem. Sådan har kvinden sit navn af sin gerning
at ernære, hvilket grækerne har villet udtrykke med det
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navn: Den mangebrystede, som de har givet Diana. Og
Jakob priser her også Gud som den, der er hersker og opholder og forsørger mennesker som et moderliv, som der
står i Es 46, 3-4: Lige fra fødslen blev I løftet op, I blev
båret fra moders liv. Til I bliver gamle, er jeg den
samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg
gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer
i sikkerhed. Her siger Gud, at han bærer os i sit liv, ligesom en kvinde bærer et barn, og det ikke alene indtil alderdommen, men bestandig.
Sådan afmaler Gud sig for os ligesom i en kvindes og
en moders skikkelse. Og det bevidner også hans velgerninger, som han udviser mod mennesker, som Paulus siger 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.
Men denne bøn var den velbehageligste balsam for
Gud og den sødeste duft. Derfor skal vi også, om vi end
er svage i troen, vænne os til at bede; da skal vi erfare,
hvad Paulus siger i 2 Kor 4, 8. 9: Vi trænges på alle måder, men fortvivle ikke; er tvivlende, men ikke fortvivlet;
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forfulgte, men ikke forladte; slået til jorden, men ikke fortabte. Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede; er nogen vel til mode, skal han synge, Jak 5, 13. Kun at vi ikke
fortvivler om Guds hjælp og nåde, der prøver og straffer
os til vor egen frelse og salighed.
I den almindelige latinske oversættelse står her de
ord: I lænker; men i den hebraiske tekst findes de ikke, ligesom vi ovenfor mindede om, at disse brødre med velberåd hu afholdt sig fra at omtale fangenskabet for sin fader, for derved ikke end mere at forvirre og forskrække
ham. Gud hørte uden tvivl Jakobs bøn, og det er en skøn,
liflig vildfarelse, at faderen ikke véd, at hans søn Josef
endnu er i live og herre over Egypten. For sådan leger
Gud en skøn, liflig leg med sine hellige, men på den
måde, at de forstår det modsatte deraf. Jakob sender sine
sønner og Benjamin ned til Egypten, idet han først siger
dem, hvordan de skal forholde sig, og med gaver, og beder derhos flittig, véd ikke, hvad der er vor herre Guds
rådslutning eller vilje.
Eneboernes og munkenes eksempler er stik imod
dette. For de har ingen sådan forjættelse om sin stand og
sit liv, som de fører; derfor har de heller ikke haft sådan
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tro og anfægtelse. Men når disse fattes, da udler og spotter Djævelen alle deres gerninger.
Men det sidste stykke er såre rørende, at Jakob siger:
Og jeg – skal jeg da være berøvet mine børn, så er jeg
berøvet mine børn. Dette har han sagt med tårer, og dette
er ord af en, som ynkelig hyler og ligesom har opgivet alt
håb. Ja, dette er sandelig en underlig historie. En sådan
hellig mand, som på alle måder er vel øvet og prøvet i
troen på Guds forjættelse, han skal endnu til sidst så ynkelig råbe, skrige og klage: Ak, jeg har ingen børn! Jeg
arme mand, hvad skal jeg gøre? Efter at jeg først ved døden har mistet min kæreste hustru og Josef, som jeg også
havde særlig kær, skal jeg nu endnu dertil også berøves
Simeon og Benjamin!
Hvorfor hører dog ikke Gud dette skrig, som han
fremførte med tårer og angst? For han gentager to gange
den klage, at han må være berøvet sine børn, og siger:
Jeg har intet barn, jeg arme mand; hvad er jeg nu i min
elendighed? Han fortvivler, og fortvivler dog ikke. Disse
de helliges rørelser og følelser forstår ingen, medmindre
han lærer det ved erfaring; for her var den allerstørste
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kraft til stede sammen med den yderste svaghed. Den almægtige Gud, siger han, han give jer barmhjertighed for
manden; men snart efter igen: Jeg er berøvet mine børn.
Han beder og fortvivler på én gang, råber og klager ikke
anderledes end et vantro menneske, og kan dog ikke bede
uden tro. Sådan er dette herlige eksempler på gudfrygtige, som lærer os, at vi, om end alt er forbi, dog skal huske på, at man ikke må mistvivle om Gud; om så end tårerne flyder ned ad kinderne, skal hjertet dog alligevel
sige: Gud den almægtige hjælpe! Med mig er det ude.
Dog kun, at vi ikke lader os forlyde med bespottelser eller fortvivlelse.
Sådan var her fortvivlelsen ikke langt borte; men dog
var der endnu et lille suk tilbage; det er så stærkt, at det
fylder begge Guds ører, ja, det fylder himmel og jord. Og
dette er det, som Salomo mener i Højs 3, 6: Hvem er hun,
som kommer op af ørken som støtter af røg, som er røget
med myrra og virak? Det er en såre ringe røg og et lille
stykke vellugtende myrra; man kan ikke tænke sig noget
finere eller svagere. Men hvad er det, som driver denne
lille fine røg i vejret? Det er bønnens og troens ildkraft,
som fylder hele himlen. Jakob brugte vistnok kun få ord:
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Jeg er berøvet mine børn, sagde han; men det var for
Gud et såre mægtigt suk, men for ham, Jakob selv, og for
os er det såre ringe. Sådanne bønner er såre herlige, og
man skal flittig mærke sig dem og give agt på dem.
Men denne Jakobs klage over, at han berøves sine
børn, er næsten det yderste af al den trængsel, jammer og
ulykke, som han havde haft. Nu følger der noget glædeligere, efter at Moses nu har beskrevet alle hans trængsler.
Men denne bøn har han vel gentaget ofte, mens hans sønner var borte; morgen og aften har han stedse gentaget
denne klage og sagt: Jeg arme mand! Jeg arme mand!
Både med lydelig røst og med sukke. Det var en sådan
bøn, som beskrives i Luk 18, 1, hvor Kristus siger, at
man altid skal bede og ikke blive træt. Sådan bad også Jakob uden ophør, indtil hans sønner kom tilbage og forkyndte ham, at hans bøn var blevet bønhørt.
Og sådan bringes han endnu, da hans trængsler allerede var kommet til ende, derhen, at han endnu måtte
bære denne sorg, at han måtte sukke og klage: Ak, jeg er
berøvet mine børn! Ak jeg er, desværre, barnløs! osv.
Han må også ofre sin søn. Ligesom Abraham slagtede
Isak, sådan ofrer også Jakob begge sine sønner, Josef og
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Benjamin, mens han vidste, at alt håb og al hans tro på
forjættelsen beroede på dem. Det var sandelig et såre
tungt kors; derfor ophøjes han også sådan.
Disse eksempler foreholdes os, for at også vi skal
lære at efterfølge dem. Og skønt vi fremfor alle ting
stedse skal have Kristi lidelser for øje, gør dog patriarkernes rings og svage eksempler endnu mere indtryk på os,
end Guds søns høje eksempel. Hos Kristus var der en
større ydmyghed; han nedlod og fornedrede sig dybere,
end nogen patriark; men det går os ikke så meget til
hjerte, for det ligger os i vejen, at vi véd, at Kristus er
sand Gud. Men patriarkerne gør stærkere og større indtryk på os, fordi de også var mennesker, os lige i alt, når
de befandt sig i den yderste nød og besvær. Kristi eksempel er langt underfuldere i sakramentet og i den gave,
hvori han af Gud er gjort os til forløsning og salighed.
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v15-17. Mændene tog nu denne gave og dobbelt så mange
penge, og de tog Benjamin med sig og drog ned til Egypten,
hvor de fik foretræde for Josef. Da Josef så Benjamin sammen
med dem, sagde han til sin hushovmester: »Før mændene hjem
til mig, slagt et dyr, og tilbered det, for mændene skal spise til
middag hos mig.« Manden gjorde, som Josef sagde, og førte
mændene til Josefs hus.

Jeg tænker, at Josef så sin broder Benjamin langt borte,
endnu før de kom lige hen for ham. Men han var dengang
på det offentlige sted, hvorhen de fremmede plejede at
komme, når de ville købe korn; derfor byder han sin hushovmester at føre dem til hans hus. Og derved, at han så
dem, blev han endnu ikke så dybt bevæget; men siden
græder han.
v18. Men da de blev ført til Josefs hus, blev de bange og sagde:
»Det er på grund af de penge, der forrige gang kom tilbage i
vores sække, at vi bliver ført hertil; nu vil man styrte sig over
os og overfalde os og gøre os til trælle og tage vores æsler.«

Grunden, hvorfor de frygter, er den, at han ikke lod dem
føre til det almindelige herberg, hvor de andre fremmede
tog ind, men for sig selv alene til sit hus. Da faldt det
dem ind, at de havde i vente det værste og fordærveligste
af sin broder, uagtet han dog slet ikke tænkte på ondt,
men kun undte dem alt godt. Sådan afmaler Moses en
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ond og urolig samvittighed, som skælver og forfærdes
endog for et raslende blad. For den, der ikke vil frygte
Gud med en god, hellig frygt, i Guds navn, han må frygte
ham med en falsk frygt, i Djævelens navn; ja, hvad endnu
mere er, han må frygte for sin egen øjesten. For det er
den rette straf for trygheden. Men dette er ret en træffende beskrivelse af en ond samvittighed, som frygter for
det, hvorfor den ikke skulle frygte, men ikke frygter der,
hvor den skulle frygte, som der står i Sl 14, 5.
Der står et skønt, herligt ord af Augustin i hans bekendelser, som man rimelig stedse skulle tænke på: Du
har befalet, herre, og det er blevet sådan, at et uroligt
hjerte er sin egen straf. Den, der ikke frygter Gud, han
må frygte for, at hans eget hus eller hans væg eller en
støtte skal falde på ham. Og hvorfor det? Jo, Gud har befalet det, det skal være sådan. Den, der ikke frygter for
det, som er sandt, han må frygte for løgnen og i stedet for
den rette, sande Gud hædre et billede eller en afgud eller
et andet spøgelse, og frygte for det.
Sådan blev vi før i tiden i pavedømmet mere forskrækket, når vi tænkte på Kristus, vor frelser, end når vi
tænkte på Djævelen. For vi håbede, at vi nok kunne

882

undgå denne eller forløses fra ham på en eller anden
måde. For vi havde sat os det i hovedet, at Kristus skulle
dømme og fordømme os. Derfor påkaldte vi jomfru Maria og de andre hellige. For en falsk frygt frygter og ræddes endog for en flue, og for Gud selv da, når han gør os
godt og beskærmer os; ja, hvad endnu mere, man frygter
for den mad og drikke, hvormed man ernæres. Derfor
driver en ond samvittighed mennesket til slut til fortvivlelse, så han må kæmpe med sig selv og ligesom være sin
egen svøbe eller fangevogter, sådan som digterne har afmalet Orestes, at han blev drevet omkring af Helvedes
furier, og andre flere.
Sådan befalede nu Josef, at hans brødre skulle føres
ind i hans hus, ikke fordi han ville tilføje dem skade, men
for derved at vise, at det var ham kært og velbehageligt,
at de havde bragt hans broder Benjamin med. Og han anser dem nu ikke længere for spejdere, men for redelige,
fromme, oprigtige, pålidelige og sanddru folk. De derimod forfærdes gruelig og tænker på de penge, som
havde været skjulte i sækkene; disse penge plagede dem
sådan, at de i sine hjerter ikke tænkte andet, end at både
de og Benjamin måtte dø. Så bange var de for et raslende
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blad, fordi de ikke førtes i det almindelige herberg, men
til Josefs hus.
Hvorfor, sagde de vel, lader man ikke os drage i herberg sammen med de andre fremmede? Sandelig, nu er
det ude med os. Uden tvivl har han i sine regnskaber fundet, at vore penge manglede; derfor vil han nu kræve os
til regnskab derfor og med magt afpresse os disse penge.
Her ser du ingen forjættelse, som de holdt sig til, men
kun idel skræk og samvittighedsnag, uagtet dog Josef
ikke mindre tænkte på noget, end på at lade dem pinlig
forhøre, plage eller straffe, sådan som de indbildte sig.
De ser ikke Josefs broderlige hjerte og gode vilje, men
den ene sag ligger dem på hjerte; det bevæger dem dybt,
derpå tænker de frem og tilbage, nemlig at han nu vil
kræve pengene af dem og anklage dem for tyveri. Dertil
kommer også deres suk og klage over, at de har taget
sønnen Benjamin bort fra sin fader, og ført dem begge i
livsfare. Nu vil vi sandelig, sagde de vel, ligesom vor faders hjerte forudsagde ham, bringe hans grå hår i graven.
For pengenes skyld er vi blevet førte herind, og der er ingen tvivl om, at han jo vil straffe os.
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Dette er nu en ond samvittigheds rette kors og plage.
For hvorfor frygtede de ikke for Gud med en ret frygt?
Nu har de kun de tanker, at det ikke vil gå dem godt i noget, og plages sådan ynkelig, uagtet der dog ingen er,
som forfølger eller fornærmer dem, men, som der står i
Ordsp 28, 1: Den ugudelige flyer, og der er ingen, som
forfølger ham. For det er en brødefuld samvittigheds art
og natur, at fly og forfærdes, om det end står godt til med
alt og der er idel lykke for hånden, og at forvende denne
lykke selv til fare og død.
Sådan en stor elendighed er en ond samvittighed, som
véd sig skyldig. Og det er også den rette syndens frugt,
som ganske tilintetgør mennesket med alt dets råd, sans,
forstand og alle legemets og sjælens kræfter.
Men de gør årsagerne til sin skræk store, idet de siger: at han kan vælte sig ind på os og overfalde os, det
er: Han vil pludselig fare løs på os, sådan som voldsmænd plejer at gøre, som der står i 1 Mos 6, 4 om nephilim, det er tyranner eller voldsmænd, som var vældige og
navnkundige mænd; store herrer, som har undertrykt andre folk. De kaldes ikke vældige, fordi de var store og
stærke af legeme, sådan som jøderne udlægger det, men
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på grund af sine gerninger og sin opførsel, fordi de nemlig overfaldt og undertrykte de svage, hvilken vold beskrives i Salme 10.
Derfor siger de nu: Han vil vælte sig ind på os og
overfalde os. Hvad vil han gøre med os? I bedste fald bliver vi hans livegne trælle. Men nu havde de intet at
frygte mindre for end denne tanke, som var ganske
ugrundet, falsk og tåbelig, og dog plagede den dem så
heftig.
Men hvorfor griber de ikke ordet, der jo havde kunnet oprejse dem, trøste og styrke dem, så de ikke havde
behøvet at frygte for døden og anden fare? Så heftig forfærdede var de, at de ikke kunne tænke på sin faders forjættelse og prædikener; nu havde de også i lang tid forsømt dem og ikke agtet særlig på dem. Men siden de nu
foragter ordet, så må de have løgnen og frygte for sig
selv; de må gøre sig falske drømme om stor vold og alle
slags straffe, som skal møde dem.
For dette er erinyerne, Helvedes djævle, og en ond,
urolig samvittigheds store pine og plage på grund af den
synd, de havde begået, hvormed den forgæves og uden
nogen grund besværer og plager sig. Sådan har man et
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ord af en kardinal, at han nemlig skal have sagt: Samvittigheden er et ondt, vildt dyr, som gør, at mennesket bliver uens med sig selv. Og italienerne har dette ordsprog:
Man må dræbe samvittigheden og sige, at den intet er.
Ja, men hvor længe mener du vel, man kan få bugt
med denne ulykke? Ikke længere, end til loven kommer;
når den begynder at anklage og forfærde mig, så dødes
jeg og forfølger mig selv; jeg strider mod mig selv og
plager mig med lutter forgæves og tomme tanker. Sådan
går det; foruden at vi synder groft mod Gud, plager vi os
også selv, står og kæmper mod os selv, indtil en broder
kommer til os, der trøster og oprejser os med Guds ord
og siger: Ej, hvorfor er du så dårlig? Hvorfor indbilder du
dig dette? Du tager groft fejl: Gud vredes ikke på dig;
han har borttaget din synd osv. For sådan hjælp og trøst
af en broder er fornøden for et forfærdet hjerte, som sådan fortærer og plager sig selv.
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v19-22. I døren til huset henvendte de sig til Josefs hushovmester og sagde: »Undskyld, herre! Vi har været her engang tidligere for at købe korn. Men da vi kom til herberget og åbnede
vores sække, fandt vi vores penge øverst i hver enkelts sæk, det
fulde beløb. Dem bringer vi nu tilbage. Og vi har taget flere
penge med os for at købe korn. Vi ved ikke, hvem der har lagt
pengene i vores sække.«

De går ikke ind i Josefs hus, men bliver stående uden for
husdøren, måske med de tanker og det håb, at de kunne
komme bort derfra. Deraf kan man se, hvor forfærdede
og bekymrede de var. Men den uskyldige Benjamin
måtte også forfærdes sammen med dem, og pengene,
som dog var et tegn på den største kærlighed og broderlig
venlighed, voldte dem denne store smerte og sorg. For en
ond samvittighed udlægger endog det allerbedste til det
værste, og hvad der efter sit væsen er hel sødt og lifligt,
det forvandler den til idel malurt og bitter galde.
Ja, hele skabningen, som er skabt mennesker til gavn
og glæde, synes at være ganske imod dem og true dem
med sygdom og død, som der står i dommernes bog, kap.
5, 20: Fra himlen stred de; stjernerne i deres høje veje
stred mod Sisera; så forfærdede blev krigsfolkene, at de
frygtede for sine egne heste og våben, ja for stjernerne,
himlen og solen.
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Sådan er også en ond samvittighed til sinds mod Gud.
For når han smiler til os og er gunstig og nådig, frygter
den dog for hans vrede og mener, at han er imod den og
vred på den. Derfor var det godt sagt af en broder i vort
kloster, som plejede at sige til dem, der var bedrøvede og
forskrækkede: Gud vredes ikke på dig; vredes ikke heller
du på ham; for du vredes meget mere på ham, end han på
dig. Og de hjerter, som er forskrækkede af frygt, føler sig
i sandhed heller ikke anderledes. For et urent hjerte kan
ikke se Gud, som Kristus siger i Matt 5, 8: Salige er de
rene af hjertet; for de skal se Gud. Derfor er de, som ikke
har et rent hjerte, de allerusaligste mennesker, for de ser
ikke Gud, men mener, at de ser eller hører Djævelen, om
de så end tænker på Gud, taler eller hører om ham.
En ond samvittighed kan i anfægtelsens tid intet så
godt og glædeligt tilstøde eller tilbydes, at den ikke vender det om og gør sig selv idel frygt, pine og skræk deraf;
den kan ikke andet end vidne mod os selv og kæmpe
mod os; og når den endelig ligger over ende og er ganske
forsagt, kan alverden ikke atter få den på fode. For den er
sjælens død, og at oprejse og opvække en ond samvittig-
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hed er intet andet end at opvække døde. Derfor gør kirken gennem prædikeembedet eller det forkyndte ord, som
den har og bruger, langt flere folk levende, end Kristus
selv gjorde i sit embede, som han siger i Joh 14, 12: Den,
der tror på mig, de gerninger, som jeg gør, skal han også
gøre, og han skal gøre større end disse. Derfor sker der
daglig langt større undere, som vi ikke ser, og som verden, slet ikke giver agt på.
Samvittigheden er en langt større ting end himmel og
jord; den dødes ved synden og levendegøres igen ved
Kristi ord. Derfor skal vi alle især beflitte os på at reddes
fra dette onde, vilde, djævelske dyr. For var ikke det, så
havde Helvede ingen ild, ja ingen pine. Men dette vilde
dyr optænder og bestyrker døden og Helvede og ruster
hele skabningen imod os. For da vredes alt og er sørgmodigt, ondt, afskyeligt, og er imod os, ikke for skabningens
skyld, som er god og hverken truer eller stader os; men
det er vor egen skyld, fordi vi sådan forfærdes og flyr for
skabningen.
Og på den anden side: En glad og god samvittighed,
bryder igennem, sejrer og overvinder både død og djævel, hvilket herlig beskrives i Sl 112, 7-8: Han skal ikke
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frygte for ond tidende; hans hjerte er fast, han forlader
sig på Herren. Hans hjerte er befæstet, han skal ikke
frygte. Enten Djævelen og verden vredes eller ler, så bryder han sig ikke derom; vil de ikke le, så lad dem vredes.
Men et hjerte, som véd sig skyldigt, frygter endog for en
god tidende. For det er et almindeligt ord: Samvittigheden er så god som tusinde vidner, ja, som tusinde lejre,
der er imod os. Men hvordan denne samvittighedens
skræk kan overvindes, derom lærer man på andre steder i
evangeliets lære.
v23. Men han svarede: »Vær rolige, I skal ikke være bange!
Jeres Gud og jeres fars Gud må have lagt en skat i jeres sække,
for jeres penge har jeg fået.« Så hentede han Simeon ud til dem.

Denne husholder vidste godt, hvad der var Josefs mening
og forehavende med sine brødre. For Josef havde ikke
kunnet handle sådan, forstille sig sådan og lade, som om
han var anderledes til sinds, end han virkelig var, hvis
han ikke havde haft en tro tjener; ham brugte han vel
også især til at sælge kornet. Måske var det også ham,
som havde lagt pengene i sækkene; ellers havde han ikke
kunnet give dette svar. Derfor siger han nu: Jeres penge
kom til mig. Vistnok havde han ikke taget dem; men han
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siger det for at styrke og glæde dem. Og det lader til, at
hans herre har undervist ham i gudfrygtighedens lære; for
han siger: Jeres Gud og jeres faders Gud har givet jer en
skat; det er: Den Gud, som I og jeres fædre dyrker. I behøver ikke at ængste jer for pengene; jeg har fået dem; de
er kommet mig i hænde. Og deri har han ret. Men han
tier stille om, at han har givet dem pengene tilbage, og atter lagt dem i deres sække. Sådan efterfølger denne tro
tjener skønt sin herres væsen og gudsfrygt, skønt han var
en egypter. Han siger ikke: Jeg har jeres penge, eller: Jeg
har ikke lagt dem i jeres sække; men han siger: De kom
til mig, jeg tog imod dem.
Men deres frygt ophører endnu ikke; ja, deres mistanke bliver endnu stedse større, og de får nu en ny ængstelse, nemlig hvordan dog denne husholder kan have
fået deres penge, eller hvem der kan have lagt dem i sækkene.
Det hebraiske ord mathmon, en skat, har sit navn af et
ord, som betyder at skjule, fordi skatte ofte nedgraves og
skjules i jorden. Sådan er det ingen ny måde, at man nedgraver penge, hvilket bønderne nu til dags gør, som om
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de var gale, og på en ret forunderlig måde; men det brugtes også hos de gamle. Og jeg tror, at mange penge, som
sådan nedgraves, kommer bort og mistes. Sådan går det
med penge som med mennesker. For disse nedgraves
også i jorden eller drukner i havet, når de lider skibbrud,
sådan som jo menneskeslægten plejer at omkomme. Job
omtaler også denne skik i kap. 3, 21: De bier efter døden,
men den kommer ikke, og graver efter den mere end efter
de skjulte skatte. Ligeså i Jer 41, 8: Dræb os ikke; for vi
har skatte i ageren, hvede og byg og olie og honning.
Dernæst fører husholderen Simeon ud af fængslet, for
desto mere at oprejse og styrke deres hjerter. Jeg tvivler
heller ikke på, at det vel har været et tåleligt fængsel,
ikke et sådant sted, hvor man satte og lænkede forbryderne og dem, som havde fortjent døden. Men det var et
stort bevis på særdeles nåde og venlighed, at deres broder
så snart bringes ud til dem fra fængslet; dog kunne de
endnu ikke ganske aflægge og opgive sin sorg, bekymring og al sin frygt.
Sådan er dette en såre skøn skildring af en ond samvittighed, nemlig hvordan den er til sinds mod Gud, og
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atter af, hvor stor Guds nåde og velvilje er mod den forfærdede samvittighed. For når han prøver os, lader han
mange vanskeligheder indtræffe, så vi ikke skal kunne se
ham lige i øjnene og komme til nådestolen, ligesom når
en for sjov leger med en ringe orm, og mens den kryber
på jorden kaster et strå eller en kvist i vejen for den, så
den ikke kan krybe hen, hvorhen den vil, men må bugte
og vende sig hid og did på mange måder og på alle steder
prøve, om den kan komme bort. Men denne Guds nådes
og velbehags leg forstår vi ikke fra begyndelsen, og selve
de velgerninger og den nåde, som møder os og stilles os
for øje, tyder vi til vor skræk og fordærvelse.
Det går os på samme måde, som det før i tiden gik
mig, da jeg var en ringe gut, og mine kammerater, med
hvem jeg samlede de smuler, hvoraf vi skulle leve under
vore studeringer. For engang, da vi på den tid, da Kristi
fødsels fest holdes i kirken, gik omkring i småbyerne fra
det ene hus til det andet og firstemmig sang de sædvanlige sange om jesusbarnet, født i Betlehem, hændte det
tilfældigvis, at vi kom for en bondes hus, som lå for sig
selv alene ved enden af landsbyen. Da nu bonden hørte
os synge, kom han ud og spurgte med rå, bondeagtige
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ord, hvorfra vi var: Hvor er I knægte fra? Og bragte tillige nogle pølser med, som han ville give os. Men vi blev
så bange for hans ord, at vi alle løb vor vej, skønt vi ikke
vidste nogen ret grund til skræk, og bonden med god
vilje ville række og give os pølserne; men vore hjerter
var opskræmt af de daglige trusler og den hårde behandling, som dengang lærerne øvede mod de stakkels elever,
og blev sådan så meget desto lettere bange ved en sådan
pludselig skræmsel. Men mens vi løb på det bedste,
kaldte bonden os tilbage, og vi aflagde frygten, løb til og
fik af ham den almisse, som han rakte os.
På samme måde plejer også vi at skælve og fly, når vi
har en ond og bange samvittighed; da frygter vi endog for
en pølse og for dem, som er vore venner og under os alt
godt.
Derfor må vi med al flid vogte os for synder, som sårer samvittigheden, og må lære at forlade os på Gud og
med smukt stille, fredelige, troende hjerter tage imod det,
som tilskikkes os af Gud enten det nu er ondt eller godt,
som Sl 112, 7 siger: Han skal ikke frygte for ond tidende;
hans hjerte er fast; han forlader sig på Herren. Ligeså i
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Ordsp 28, 1: Den retfærdige skal være tryg som en ung
løve.
For en ond samvittighed kan på ingen måde være tilfreds
eller vende sig til Gud, medmindre samvittigheden ganske er død; ellers flyer den stedse bort fra Gud, for hvem
den dog hverken skulle fly eller forfærdes. For Gud er et
sådant gode, til hvem alle forsagte og de, som er forladte
af alle skabninger, trøstesløse og uden hjælp, alene skulle
tage sin tilflugt. Men et stakkels hjerte, som véd sig skyldigt, vil heller forvandle sig på tusinde forskellige måder,
ville langt heller løbe gennem sten, ild og kobberbjerge,
ja til Djævelen selv, end at vende sig til Gud og løbe lige
til ham.
Er ikke det en stor, ynkelig jammer, at vi frygter og
undser os for ham, om hvem Den Hellige Skrift så ofte
siger, at han er vor tilflugt til enhver tid; ja, om end fader
og moder ville forlade og forstøde os, så ville hun dog
optage de forstødte, som Sl 27, 10 siger: Min fader og
min moder forlod mig, men Herren skal samle mig til sig.
Om end derfor alle skabninger ikke sagde andet, end at
du var fortabt, fordømt og forbandet, så skal du dog sige
med Sl 73, 25-26: Hvem har jeg i himlene? Og lige med
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dig har jeg ikke lyst til noget på jorden. Forsmægter mit
kød og mit hjerte, så er Gud mit hjertes klippe og min del
evindeligt. Hvad bryder jeg mig om alt andet, når jeg kun
har en nådig Gud?
Kære, se dog, hvad hedningerne gør, som ikke kender
den rette, sande Gud; de løber dog i al sin nød til, hvad
de anser for Gud. De påkalde Mars, Diana og Jupiter, og
med denne påkaldelse og afgudstjeneste viser de jo, at
Gud må være en sådan Gud, til hvem man skal fly i fare,
angst og nød, skønt de falskelig tilskriver afguderne og
skabningen Guds navn og ære, som Paulus siger i Rom 1,
21 flg.
Sådan er denne erkendelse indplantet i alle menneskers hjerter, at de bedrøvede, som er i nød, skal tags sin
tilflugt til Gud. Dette er oversætningm i slutningskæden,
og den kan ikke betvivles, uden af saddukæere og livsnydere. Men undersætningen er falsk: Denne afgud er Gud.
Her viser vor fordærvede natur sig. Deraf kommer det, at
vi forfejler den rette Gud. Sådan véd nu alle mennesker,
at Gud er vor tilflugt, og påkalder ham om hjælp og trøst.
Men til den Gud, som nævner sig i sit ord og som har
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åbenbaret sig, vil ingen nærme sig med ret tillid. Samvittigheden er forskrækket og flyer tilbage; for den er uren
og kender ikke Gud rettelig; derfor ser den heller ikke
Gud. Men salige er de rene af hjertet; for de skal se Gud,
Matt 5, 8; de løber ikke tilbage, men står fast i tro og ret
påkaldelse. Denne styrke og rette tillid prises i Sl 112, 3:
Den frommes hjerte er uforsagt og frygter ikke. Og Gud
er i sandhed hos sådanne fromme hjerter og hjælper dem.
v24-25. Manden førte nu mændene ind i Josefs hus og gav dem
vand til at vaske støvet af fødderne, og han gav dem foder til
æslerne. Og de lagde deres gaver frem, før Josef kom ved middagstid, for de havde hørt, at de skulle spise der.

Det var skik og brug i gamle dage at vaske gæsternes
fødder. Det omtales også i den evangeliske historie og
iagttages også af Kristus selv i Joh 13, 5, da han vaskede
sine disciples fødder. Og Paulus siger i 1 Tim 5, 10 om
enken: Hvis hun har opfødt børn, hvis hun gerne har lånt
hus, hvis hun har toet de helliges fødder. Det var en meget smuk skik hos det jødiske folk, men nu til dags er det
ganske gået af brug, og det er kun blevet tilbage som en
ceremoni i pavens kirke, som på skærtorsdag konger, bi-
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skopper og abbeder med stor pragt iagttager, idet de binder et forklæde på sig og vasker fødderne på tolv fattige
og sidenhen opvarte dem ved bordet. For derved har de
villet efterfølge Kristi eksempel, for at rose sig og prale
af den samme gerning. Men samtidig dræber de de sande
kristne, forsvarer sin falske lære, forfølger ordet, udgyder
uskyldigt blod, og imidlertid pynter de sig med denne ceremoni og tilhyller derved sit grumme tyranni.
Før i tiden vaskede munkene i klostrene de fremmede
brødres fødder, gav dem dertil nye sko; ligeledes førte de
dem i et eget herberg, beværtede dem der og plejede dem
godt. Dette var en ret efterfølgelse af den gamle, priselige
skik; men nu til dags vil man ikke atter kunne få den indført uden stort besvær, møje og arbejde. Nogle fyrster og
papisterne vasker ikke fødderne på de fattige nogensinde
hele året undtagen én gang, og da tager man sådanne folk
dertil, som er vasket i forvejen. Men det er lutter hykleri,
som slet ikke stemmer med Kristi eksempel og vilje.
Fromme gudfrygtige præster og fattige studenter og andre fremmede, som har godt lov og vidnesbyrd fra hæderlige folk, dem agter man ikke på; kun er der endnu
nogle få simple folk, som forstå sådanne gerninger og
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véd, at de tækkes Gud; de gør godt og viser velgerninger
mod hvem de skal, og hvor de kan.
Men dog skal man ikke være alt for rask til at optage
og huse enhver, medmindre han også har gode vidnesbyrd fra andre. Sådan optog korintherne ikke Apollos
uden breve, så de kunne vide, hvem det var, de optog og
gjorde godt imod. For landstrygeres og andre bedrageres ondskab vil engang tvinge fromme, gudelige mennesker til at holde måde med sin godhed og sine velgerninger mod fattige, fordi der løber så mange hyklere omkring, som ganske har vænnet sig til tiggeri, som under
det påskud og skin, at de er rigtig elendige, tage almissen
bort fra munden på de rette fattige. For de, som ret vel
kunne trænge til hjælp og milde almisser fra andre folk,
opholdes og afskrækkes ofte ved sin egen undselighed og
beskedenhed, så de undser sig for at bede menigheden og
ellers gudfrygtige mennesker om hjælp og understøttelse.
De tier stille og kan ikke få munden op om sin fattigdom,
som de lider; de løber ikke omkring i landet, men lider
sin armod, jammer og elendighed med tålmodighed, om
de end ofte ikke har det tørre brød.
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Men en eller anden bedrager kan let snige sig ind og
tage det, som man skulle give de rette fattige. Så bortspiller eller bortsløser han det ovenikøbet og spotter siden os,
fordi vi så let har troet ham og givet ham. Og i sådanne
sager gør heller ikke øvrigheden, hvad den på embedsvegne skulle gøre; for disse mordere og tyve skulle den
jage bort fra sit land og sine byer. Sådanne ukendte tiggere skal man intet give, når de kommer løbende uden
vidnesbyrd fra fromme, gudelige mennesker, skønt der
også daglig bliver over al måde mange af dem, som kommer med brev og vidnesbyrd fra andre hæderlige folk.
Hvad for skade de end har lidt, så kommer de og tigger
os, uagtet dog vi selv og vore medborgere eller naboer
heller ikke har sådan overflod på penge, at vi kan befri
alle fattige, som kommer til os, for deres fattigdom og
mangel. Der er sandelig også hos os ikke få fattige borgere, som man dog især skulle ernære og underholde
fremfor andre.
Men det er spildt og til ingen nytte, om vi end i det
lange og brede formaner hertil; for nu til dags er al tugt
og god orden ophævet, og folk er ganske trodsige og
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frække. Vistnok tror jeg ikke, at alle i Egypten i almindelighed udøvede sådan godhed og venlighed, som jøderne
og Josef; heller ikke kan man vide, om det var en så almindelig skik over hele Egypten at vaske fødderne på
fremmede gæster; i al fald er der ingen tvivl om, at de
iagttog nogen forskel dermed. For Josef gav flittig agt på
personerne, spurgte hver enkelt, hvorfra de var og hvorfra de kom.
Var det nu sådan almindelig skik og brug i landet, så
kunne man let vise denne tjeneste; dog kun mod dem,
som man forhen havde forhørt sig om, hvem de var, som
vi ovenfor hørte (kap. 24, 32.), at Rebekka førte Abrahams tjener til sin faders hus og gav ham vand til at vaske fødderne med og dertil hans kameler strå og foder;
for hun vidste, at han var udsendt af Abrahams slægt. Og
på den tid var der ikke så mange landstrygere og bedragere, som nu alverden er så fuld af.
Men det er fyrsternes og staternes pligt at have et vågent øje i by og land med dette bedrageri og røveri med
de mange tiggere, og de skulle alvorlig straffe sådanne
dovne knægte, som ikke arbejder og dog stedse vil spise.
For de udplyndrer os og tager det brød, som gudfrygtige
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folk vil give, bort fra munden på de fattige, som bor hos
os. For fromme, gudelige mennesker véd godt, at Gud vil
have, at vi i Guds menighed skal være milde og velgørende mod fattigfolk; derfor giver de også de fattige
husly, mad, drikke og klæder. Men den fodvaskning, som
er brugelig hos papisterne, er et purt hykleri, hvormed de
hverken tragter efter Guds ære eller næstens nytte, men
kun roser sig af denne selvvalgte gerning.
v26-28. Da Josef kom hjem, gav de ham deres gaver og kastede
sig til jorden for ham. Han hilste på dem og spurgte: »Hvordan
går det jeres gamle far, som I fortalte om? Lever han endnu?«
De svarede: »Vores far, din tjener, lever endnu og har det
godt.« Og de bøjede sig dybt.

Moses siger, at de bøjede sig og faldt ned for ham, det er,
de gjorde et knæfald for Josef, så de med knæene berørte
jorden. Dermed opfyldtes nu den drøm, som han ovenfor
(1 Mos 37, 6. 7.) fortalte sine brødre. Men Josef hilste
dem; han ønskede dem fred, som det hedder på hebraisk.
Sådan står der i Sl 122, 6: Bed om Jerusalems fred. Sådan plejer også vi at hilse andre og ønske dem lykke ved
at sige: Gud give jer nåde, Gud give jer en god morgen,
en god aften; Gud være jer nådig, velsigne jer, give jer
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lykke og salighed. For alt dette betyder ordet fred hos hebræerne.
Sådan vedbliver Josef endnu bestandig at vise sin
gode, gunstige vilje og store kærlighed til sine brødre, så
de selv skulle blive visse på, at han er dem gunstig, nådig
og velbevågen, og dog opfører han sig alligevel også sådan, som det sømmer sig for en regent, der stedse må
holde over god orden og disciplin. Og det klæder også
øvrigheden særlig godt, når den derhos også er barmhjertig og nådig.
Dernæst spørger nu Josef, om det også endnu går deres gamle fader vel? For sådan lyder hans ord: Går det
jeres fader, den gamle, vel? Lever han endnu? Derpå
svarer de: Der er fred for ham, det er: Det går ham vel.
Og deraf kan man slutte, hvad der er den rette betydning
af dette ord fred. Da sådan Jakob ovenfor i kap. 37, 14
sender sin søn Josef til hans brødre, siger han til ham: Gå
hen og se, om det står vel til med dine brødre og med
kvæget; det er, om de har det godt. Vistnok havde Josef
også forhen hørt, at hans fader endnu var i live og var
frisk; men for at blive tilstrækkelig forvisset derom, spørger han atter derefter. Og de nejer eller bøjer sig nu for
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ham for anden gang, sådan som vi nu til dags tager hatten
af eller bøjer knæ for derved at vise andre ærbødighed og
tilbørlig ærefrygt.
v29. Så fik han øje på sin bror Benjamin, sin mors søn, og
spurgte: »Er det jeres yngste bror, som I fortalte mig om?« Og
han sagde: »Gud være dig nådig, min søn!«

Ovenfor hørte vi, at Josef så sin broder Benjamin langt
borte fra. Her ser han ham nu nærmere ved sit hus, og
Benjamin kaldes hans moders søn, fordi han alene var Josefs kødelige broder, mens de andre brødre kun havde
samme fader som han. Her begynder nu de rette følelser
og naturlige rørelser, og her indfinder også tårerne sig,
idet han ret får sin broder at se, og hans fader også nævnes. Gud, siger han, være dig nådig, min søn!
Disse ord er vist gået ham nær til hjerte. For han bevæges ikke alene derved, at han ser sin broder, men også
ved at høre sin moder, sin fader og alt, som var sket
hjemme, omtale. Da kom han til at tænke på, at hans
milde, kære moder ynkelig døde ved denne søns fødsel,
året før end han blev solgt til Egypten. Da kom han vel
også til at tænke på, hvor megen og stor ulykke hans for-
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ældre og også han selv havde måttet udstå hele livet igennem, men især i de to år, i hvilke moderen døde og han
solgtes til ismaelitterne, ved enden af det samme år, hvori
Benjamin fødtes.
Der er ingen tvivl om, at dette faldt ham ind og trådte
ham for øje, da han så sin broder, og hans hjerte optændtes i ham af øm kærlighed og hjertelig godhed for Benjamin og hans forældre. Derfor siger han: Gud være dig
nådig, min søn! Som om han ville sige: Ak, med hvilke
store smerter fødte ikke din kære moder dig! Hvor mange
store besværligheder, bekymringer og ængstelser har dog
min fader og jeg måttet bære, før det kom så vidt med
mig, at jeg atter fik jer at se igen og kunne være sammen
med jer! Ak Gud, hvor surt det blev for din moder, og for
mig og din fader, før jeg atter fik dig at se igen! Og nu
strømmer hans hjerte ganske over.
v30. Da kærligheden til broderen vældede op i Josef og gråden
trængte sig på, skyndte han sig ind i sit kammer og græd.

Kære, se dog, hvor kraftig naturen er; jo bedre og mere
retskaffen den er, desto herligere og stærkere følelser har
den. Nåden og Helligånden ophæver ikke disse, ødelægger dem heller ikke, sådan som munkene har drømt om;
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men hvor naturen er kommet af lave, der læger Helligånden den, oprejser den smukt og bringer den atter i sin
rette stand. For det ser man her vel i dette Josefs eksempel. Han overvindes så aldeles af sine naturlige følelser,
at hans hjerte og øjne ganske strømmer over og ikke kan
andet end græde. Han er slet ikke sig selv mægtig, og han
forstummer dertil ligesom af stor, hjertelig medynk mod
sin broder og sine forældre.
Derfor siger Moses ikke uden grund, at han skyndte
sig; han kan ikke bie, til de er færdige med sine æresbevisninger. Efter at have udsagt de ord, hvori han velsignede Benjamin og ønskede ham lykke, iler han straks ind
i sit kammer. De véd ikke, hvad det skal betyde, at han
sådan iler afsted og vender sit ansigt bort fra dem; ja de
tyder det vel som et tegn på unåde og fjendskab. Af hans
ord slutter de, at han må være en venlig, nådig herre; men
hvad det skal betyde, at han så pludselig hører op med at
tale til dem, det kunne de ikke forstå. Men han gik ikke
af nogen anden grund ind i sit kammer, end fordi han
måtte græde ud.
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Dette er sandelig herlige beretninger om de hellige
fædre, som vidner om, at naturen ikke forandres, men opholdes af Gud. De gale, afsindige munke derimod har
lært, at man skal forlade forældre, hustru og verden og gå
i kloster. Men hvad bliver der da af det samfund, som jo
dog mennesker rimelig skal have med hinanden, eller
hvad bliver der af hele menneskelivet? Det var sandelig
ikke nogen ret hellighed eller gudsdyrkelse, sådan som
de har sagt, men en djævelsk afsindighed. Men hvis du
ved nødvendigheden eller Guds bud tvinges til at forlade
dine forældre eller din hustru, sådan som Jakob måtte
give afkald på sine sønner Josef og Benjamin, eller Abraham får befaling til at slagte sin søn Isak, idet vor herre
Gud i den første tavle forbyder at foretrække fader eller
moder for ham, og byder at frygte og ære ham over alt:
Da skal man lyde Guds ord, som står 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 de vidste ikke af sine
sønner, de har holdt din tale og skal bevare din pagt. I
den anden tavle derimod, jo bedre, fortræffeligere og helligere naturen er, desto mere holder den forældrene i ære
og elsker hustru, børn og brødre.
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Men munkene foragter alt dette som idel kødelige
ting, der er fordømte af Gud, og træder det ligesom under
fode. De er i den første tavle afguderiske og gudsbespottere, dyrker Djævelen og tjener ham under Guds navn.
Og i den anden tavle lader de de gerninger ligge, som
Gud har befalet, og følger sit eget hoved og sine menneskesætninger. Sådan foragtede også Akas den første tavles gudstjeneste og lod den ligge, og tjente Gud ved at
ofre sine børn. For dermed mente han at gøre en kostelig
gerning, efter den højeste patriarks, Abrahams, eksempel.
Men hvem har befalet eller budt ham at gøre dette efter?
Derfor vil Gud have, at børnene i den anden tavle
hjertelig skal elske sine forældre og også forældrene sine
børn. Og det er sandelig intet verdsligt eller kødeligt liv,
men såre åndeligt, på grund af det fjerde bud: Ær din fader og moder, som er det første bud efter den anden
tavle. Ligeledes byder det også undersåtterne at lyde øvrigheden, og øvrigheden at regere sine undersåtter med
omhu. Derfor skal man ikke fly for det fjerde buds embeder og gerninger, men med højeste flid antage og forvalte
dem. Men verden går frem på sin vis og vender op og
ned på alt dette, som om den var ganske afsindig.
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Derfor må man omhyggelig mærke sig sådanne steder i Den Hellige Skrift, hvori de naturlige følelser og
drifter prises hos de hellige, der også er blevet sådan bevægede ved dem, at de endog synes at have været ømmere end verdensmennesker eller hedninger. For de bliver så bekymrede og bedrøvede, elsker sine børn så hjertelig, at de endog viser sig svagere deri end nogen hedning havde kunnet. Ja, man ser på dem, at både lykken og
ulykken gør stærkt indtryk på dem. Derhen skal man nu
tyde Paulus’ lære i Rom 12, 15: Glæd jer med de glade,
og græd med de grædende.
På denne måde vil man kunne gendrive munkenes og
eneboernes unaturlige eller umenneskelige hårdhed, for
hvis skyld før i tiden det ensomme liv, som de førte, blev
rost af menigmand, og de har bragt mange mennesker
med sig i vildfarelse og fordærvelse. I vore dage har
Müntzer atter prøvet på at indføre denne umenneskelige
følelsesløshed i kirken og bringe den i gang igen.
I den bog, som de kalder Vitæ Patrum (dvs. Fædrenes
liv) omtales der mange underlige, afskyelige eksempler
på munke, som tilstrækkelig viser både deres egen galskab og den forrige tids store uforstand. Sådan fortælles
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der om to brødre, til hvem deres moder kom, fordi hun
gerne ville se sine sønner, som hun ikke havde set på
lang tid; men de lukkede døren og skjulte sig, og da moderen bad dem, at de dog måtte komme ud til hende, bad
de hende gå og sagde, at hun måtte finde sig så længe i at
være berøvet sine sønner, indtil hun fik dem at se i det
evige liv. Havde jeg været herre eller hersker der på stedet, havde jeg ladet disse klosterceller opbrænde med ild.
Hvorfor tænkte disse ulyksalige mennesker ikke på, at de
havde diet deres moders bryst, og at de var mennesker,
som denne moder havde født til verden? Men sådanne
gerninger beundrer munkene højlig og priser dem, siger,
at sådanne sværmere var stærke og kraftige mænd, som
kunne foragte sin moder, uden at se hen til Guds bud,
som ikke befaler at forstøde eller foragte moderen, men
at hædre forældrene og tjene dem.
Derfor fik en anden eneboer den rette straf for sin
dårskab. Til ham havde nemlig Djævelen sagt, at der
ville komme en ånd til ham i hans faders skikkelse, idet
han havde fået at vide, at faderen ville besøge sin søn. Da
nu faderen kom, trådte munken frem og mente, det var et
spøgelse, hvorfor han griber en økse og slår sin fader for
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panden med den og myrder ham sådan. Men siden så
han, at det ikke var nogen ånd, men hans egen fader. Med
sådant djævelsk bedrag måtte de drives og forføres, som
gik på selvvalgte veje og fulgte dem. Men hvorfor forbliver du ikke meget hellere hos dine forældre, din hustru
og dine børn, indtil der kommer en eller anden Diokletian
og med magt bortfører både fader og børn? Da føres du
først ret til den første tavles højeste gudstjeneste, til at
bekende Kristus og foretrække bekendelsen af ordet og
den rene, sunde lære for alt det, som rimelig er dig kærest
i dette liv.
I øvrigt udslukkes de naturlige følelser ikke ved Helligånden, ordet og troen, men forøges derved. Det kan
man se på disse fædre, som ganske er optændt af sådanne
stærke følelser. Sådan siges der her om Josef, at hans
hjerte brændte (på hebraisk nikmeru) imod hans broder.
Af det samme ord kalder jøderne vore munke kemarim og nonnerne kemaroth, fordi de bærer sorte klæder.
Men det gør de efter sin egen mening og egen vilje; for
de havde ingen grammatik og langt mindre den rette forstand på ordene i Den Hellige Skrift. Og vi må finde ordenes rette betydning ud af Skriftens tekst og eksempler.
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Hvordan man f.eks. skal forstå denne talemåde, kan man
slutte sig til af i 1 Kong 3, 26, hvor der siges om den moder, hvis barn endnu levede: Hendes indvolde brændte
over hendes søn.
Derfor er denne oprindelse og forklaring af dette ord
bedre og rigtigere, at nemlig munkene kaldes kemarim på
grund af sin særlige religion eller gudstjeneste og det
strenge liv, de fører. For de foregiver, at de er langt mere
brændende i ånden og har større iver for gudsdyrkelsen
end andre, almindelige mennesker. Derfor rømmer de
også sin vej, unddrager sig for samkvem med andre folk,
vil ikke være ægtefolk, øvrighedspersoner eller kirkens
tjenere, og skiller sig sådan fra de tre hellige stænder,
som Gud selv har indsat.
Sådanne afgudstjenere har også de været, som man
på hebraisk har kaldt mipseget, og Ba’alpræsterne, som
også har fundet på en særlig religion og hellighed fremfor andre og rost sig af, at de stod Gud nær og var så inderlig forenede med ham, at de kaldte ham sin brudgom
eller ægtemand. For det betyder ordet ba’al. Og ved dette
navn ophøjede de sig højt over al anden gudstjeneste, ret
som om de andre, almindelige mennesker ikke kendte
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vor herre Gud med den rette nidkærhed eller andægtig
nok. Men sig selv kaldte de vor herre Guds brudgomme
og brude, og derfor udvalgte de sig også såre strenge og
hårde regler og bestemmelser, som de overholdt ved siden af og foruden det offer, som Moses havde påbudt,
ganske som nu til dags vore munke og især karteuserne,
som man med al ret kunne kalde ba’alitter.
For de har foragtet ordet, dåben og nadveren, fordi
disse ikke har sådant prægtigt udseende og ikke gør så
meget af sig i menneskers øjne. Hvad er vel kærlighed,
håb og tro, har de sagt, dette, som apostlene har lært; vi
bærer munkekutte og har omgjordet os med hampereb; vi
spiser ikke kød og afholder os fra ægtestandens vellyst,
ligeså også fra det borgerlige liv og har overhovedet ikke
noget samkvem med mennesker. Vi er rette hellige og
ba’alitter; vi bryder os ikke noget om de almindelige
mennesker, som ikke forstår sig på andet end dette daglige livs gerninger.
Sådan er munkevæsenet intet andet end en foragt for
de guddommelige og himmelske stænder og de gerninger, som Kristus selv har indstiftet og bekræftet, såsom
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de hellige sakramenter, De Ti Bud, Salmerne, Katekismen og hele Den Hellige Skrift. Men de har ynkelig bedraget det arme folk med lutter løgne, drømme og falsk
helligheds skin, og har sådan bevirket, at både dåben og
Guds søns blod er blevet ganske foragtet i sammenligning med deres ydre masker. Ret som om det var en ringe
herlighed, at en er døbt og renset med Kristi blod, at en er
en kristen og et lem på Kristus, ja, en broder af profeterne, apostlene og englene, dertil også af alle hellige.
Det er jo sandelig en stor ære, som munkene har formørket og undertrykt med sine munkeagtige, kameritiske og
ba’alitiske, selvvalgte gudstjenester.
Derfor skal man med højeste flid stride imod dem, og
vi skal højt ophøje og prise den hellige dåbs, den herre
Kristi, De Ti Buds, evangeliets ære og herlighed. Disse
stykker skal man lære og øve i dette liv, enten du lever
gift eller ugift, enten du er fyrste eller simpel undersåt, så
du kun ser hen til, at du lærer evangeliet, dåben og troens
artikler og holder dem i stor ære og stedse tænker derpå i
dit hjerte. Derimod skal du træde under fode de afskye-
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lige munkegerninger, såsom munkekutter og reb om livet. For derved er folk blevet ynkelig forført og fordærvet af det syndens menneske, fordærvelsens børn.
v31. Derpå vaskede han sit ansigt og kom ud igen. Han beherskede sig og sagde: »Sæt maden frem!«

Det hebraiske ord afet betyder at holde eller afholde sig.
men det er ikke en sådan afholdenhed, at man forholder
sig med mådehold i mad, drikke og klæder, men den består i det indre, i hjertet, i barmhjertighed og kærlighed.
Egentlig er den intet andet, end at man i det ydre anstiller
sig, som om man var stærk og kraftig, om dog hjertet i
ens indre strømmer over af idel medlidenhed, sådan som
der sagdes om Josef. Dog holder han sig, så hans brødre
ikke fik hans gråd at se. Det betyder egentlig at holde fast
og med kraft anstille sig anderledes, end man virkelig er
til sinds; sådan når man har en frygtsom og forfærdet
samvittighed, og man dog vil anses for stærk og uforfærdet. Sådan anstiller munkene sig, som om de flyede for
verden; men en sådan afholdenhed er et ret stoisk hykleri,
og der er intet stoisk menneske, der i sandhed gør det,
som han i sit ydre væsen giver sig mine af.
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Sådan kan alle hyklere smukt holde sig, anstille sig i
det ydre, som om de havde stor styrke og var ganske
hårde; men det er lutter hykleri med dem. Men skønt Josef her ganske var optændt af indre rørelse, så han næppe
kunne holde sig fra at græde (ja, han havde allerede udgydt nogle tårer), holder han sig dog kæk og lader et måltid anrette, anstiller sig imidlertid, som om han var hel
stærk. Ved denne styrke modererede og tilhyllede han
noget den naturlige kærlighed til sin broder; men hans
hjerte strømmer imidlertid ganske over af tårer og hjertelig ømhed.
At lægge brød er en hebraisk talemåde, der betyder så
meget som at anrette måltidet. For brødet forstås om mad
og drikke i almindelighed ved den talefigur, som kaldes
synekdoche.
v32. De serverede særskilt for ham, for dem og for de egyptere,
der spiste hos ham, for egyptere må ikke holde måltid sammen
med hebræere; det er afskyeligt for dem.

På dette sted beskrives egypternes skik i sit land, som
havde en sådan afsky for alt samkvem med jøder, at ikke
engang nogen af dem ville spise med en jøde. For dette,
siger Moses, er dem en vederstyggelighed. For ikke alene
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af hovmodighed og stolthed, men også af overtro, foragtede de i sammenligning med sig selv alle andre folk,
endsige da jøderne. Dette vidner ikke alene Den Hellige
Skrift, men også hedningernes skrifter, som jo hos Herodot og andre forfattere deres hovmodighed og overtroiske
religion også anføres og klart beskrives. I Sl 87, 4 og Es
30, 7 kaldes de rahab, det er den stolte: Jeg vil komme
Rahab og Babel i hu osv. Og sidenhen i kap. 46, 33 angiver Josef sin fader og sine brødre, hvad de skulle sige til
kongen, nemlig at de er sådanne folk, som giver sig af
med kvægavl, så de måtte komme til at bo i landet Goshen. For alle fårehyrder, siges der, er egypterne en vederstyggelighed.
Sådan var de et stolt og hovmodigt folkefærd, fremfor alle andre nationer i alverden, på grund af deres store,
mægtige rige, som i alle henseender var så vel ordnet og
såre rigt, dertil et frugtbart land, fordi Nilfloden hvert år
oversvømmede det og gjorde det frugtbart. Derfor faldt
det dem også let at ernære sig, og kornet var rimeligt hos
dem. Arabien lå også nær derved og derhos Det Røde
Hav, på hvilket alle slags varer bragtes til Egypten. Sådan er Frankrig nu til dags det hovmodigste rige, fordi
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det skal være et så frugtbart land. Derfor hovmoder sådanne riger sig endog for Gud, fordi de har sådan uendelig velsignelse, ligesom Egyptens herlighed og ære også
prises af profeterne; ja, det skal have lignet Guds Paradis.
Men den anden og fornemste grund til egypternes
hovmodighed var deres religion. For de mente, at de deri
overgik alle andre, og ville derfor anses for renere og helligere end andre folk. For ovenfor blev sagt, hvor stor deres overtro var, hvorfor også kongen underholdt mange
sandsigere, vise, mager og stjernetydere.
Men jeg tænker, at grunden, hvorfor jøderne var så
forhadte af egypterne, var omskærelsen. For enhver religion har sine særlige tegn og ceremonier, som ikke ligner
andre folks religion, og som er de andre en vederstyggelighed. Sådan foragter muslimerne os kristne for dåbens
skyld, så de af den grund ikke agter de kristne værdige til
at sidde til bords med dem; ja, de agter dem næppe værdige til at være deres tjenere. Sådan sagde også ovenfor
(kap. 39, 17.) Potifars hustru med stor foragt: Den hebraiske tjener, som du har påført os osv. Som om hun ville
sige: Den ulyksalige jøde ville voldtage mig; det havde
ikke endda været så rent urimeligt og skammeligt, om en
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egyptisk adelsmand havde prøvet derpå, og ikke denne
omskårne mand af jødernes afskyelige slægt og folk.
Men de havde ikke alene afsky for jøderne, men dem
af deres egne landsmænd, som var fårehyrder, foragtede
de også. Og ligesom man fortæller, at i Konstantinopel
simple folk, som slet intet navn har og er ganske fattige,
med stokkeprygl drives bort fra den tyrkiske kejsers slot,
for at de ikke skal komme for hans øjne, sådan foragtede
også egypterne sine fårehyrder som usle, forkastede mennesker, som var af ringe stand og formue, både efter sin
borgerlige stand og stilling og sin religion; ret som om
de, der sidder højt over andre, på grund af sin høje stand,
også skulle være helligere end andre.
Sådan mente jøderne, at den rige mand i Luk 16, 19,
der klædte sig i purpur og kosteligt linklæde, var langt
saligere og Gud velbehageligere end Lazarus, som lå for
rigmandens dør fuld af sår. Og i Sl 144, 15 fremsættes
også denne de ugudeliges indbildning eller mening, idet
de siger: Saligt er det folk, som det går sådan. Sådan anser også muslimerne os for fordømte folk på grund af den
trængsel, ulykke og jammer, som vi må lide; men sig selv
lover de den evige salighed, fordi de i dette liv ved sin
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rigdom og store magt er i sådan flor og har det så godt.
Dette er egypternes filosofi og muslimernes religion, som
den kristne lære smukt kan gendrive, sådan som det læres
på alle steder.
Sådan beskriver nu Moses egypternes skikke, når de
sad til bords, nemlig at de embedsmænd og rådmænd,
hvis arbejde og råd Josef betjente sig af i statsforvaltningen, spiste for sig selv på et særligt sted. Men Lyra og
andre angiver som grunden til egypternes fjendskab mod
jøderne dette, at jøderne brugte at slagte adskillige slags
kvæg, som egypterne tilbad. Og denne grund er sandsynlig. For sidenhen i 2 Mos 8, 26 siger Moses: Det kan vi
ikke, for det, vi ofrer til Herren vores Gud, er afskyeligt
for egypterne. Hvis vi for øjnene af egypterne ofrer noget, de finder afskyeligt, vil de så ikke stene os? For
egypterne dyrkede guden Apis, som var en okse, og man
måtte hos dem ikke slagte nogen okse, som havde trukket
ploven. Men jeg formoder, at her endnu må være en anden grund, siden Josefs brødre også spiste ved hans bord,
uagtet de dog hverken havde slagtet får eller okser der,
eftersom de jo var gæster og fremmede.
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Men her opstår endnu et andet spørgsmål, som ligger
nærmere ved denne fortælling, nemlig: Hvorfor gik dog
Josef, denne fromme, hellige mand og profet, ind på
disse ugudelige og hovmodige menneskers skikke og efterfulgte dem? Ovenfor blev der jo flere gange sagt efter
Sl 105, 22, at han bandt fyrsterne til sin vilje og lærte de
ældste visdom. Hvorfor fordømte han da ikke denne ugudelige skik? Nej, uagtet han var hersker over hele riget,
tillod han dog, at de udsondrede og udelukkede ham fra
sig og spiste for sig selv alene. Dette er sandelig forunderligt. De vidste, at han var en hebræer, for hvilket folk
egypterne har afsky, som han i fængslet selv siger om sig
i kap. 40, 15: Jeg er hemmelig stjålen af hebræernes
land. Og mundskænken siger også til kongen i kap. 41,
12: Der var hos os en hebraisk dreng. Og dog blev han
sat til fyrste og herre over hele Egypten, uagtet det dog
var enhver bekendt, at han var af dette foragtede, afskyede folk. Og trods dette samkvem, som Josef og egypterne havde med hinanden, forblev dog stedse sådanne de
to folks skikke og sædvaner med hans vidende og vilje
uforandrede.
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På dette spørgsmål svarer jeg sådan: Den Hellige
Skrifts historier vidner, at aldrig noget folk har været
ganske rent og uden al mangel. Moses førte Israels børn i
stort antal ud af Egypten, og Bileam siger om dem i 4
Mos 23, 23: Der er ingen spådom eller trolddom mod Israel, og dog står der hos profeten Amos i kap. 5, 26: I
bar Sakkut, jeres konge, og Kevan, jeres gudestjerne, de
billeder, I har lavet jer. Og Stefanus bekræfter også
dette, når han siger i ApG 7, 42: Gud vendte sig fra dem
og gav dem hen til at tjene himlens hær, som skrevet er i
profeternes bog. Sådan havde ikke Moses et så rent folk,
som det syntes at være, men i al fald nogle af dem forblev i sin vantro og sit ugudelige væsen. Han selv klager
også derover i 5 Mos 29, 19: Han hører denne forbandelses ord, og han velsigner sig i sit hjerte og siger: Det
skal gå mig vel, skønt jeg vandrer i mit hjertes stivhed,
for at jeg kan lægge en fuld til en tørstig; her viser han, at
nogle af jøderne var ugudelige og afguderiske. Men hvad
der står i 4 Mos 23, 23: Der er ikke trolddom mod Israel,
det er sagt ved den talefigur, som kaldes synekdoche.
Sådan priser i Sl 106, 6 ff. deres gudsfrygt og tro tilligemed alle de velgerninger, som Gud af nåde havde vist
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dem. Og atter, snart derefter, i v. 21. ff. revses deres vantro, idet profeten siger: De glemte Gud, deres frelser,
som havde gjort store ting i Egypten osv. Derfor må vi
ikke tro, at alle af Israels folk var fromme, uagtet de alle
gik gennem Det Røde Hav; men kun for den fromme og
gudfrygtige dels skyld nyder også den øvrige hob med af
Guds velgerninger, som han plejer at give sin kirke.
Sådan går det til alle tider, og nu til dags består verden og opholdes staterne ikke af nogen anden grund, end
fordi Gud samler sig en kirke midt iblandt det onde, vanartede folk. For at man endnu i lande og byer har en ordentlig politisk og borgerlig orden, må man ikke tilskrive
fyrsterne og kongerne eller takke dem for; for de er næsten sædvanligvis ugudelige og de værste mennesker;
men alt opretholdes for ordets og dåbens skyld og på
grund af den hellige sæd, som endnu er tilovers i kirken.
For var ikke de gudfrygtige og de, som endnu skulle
blive salige, så ville verden ikke blive stående, og når de
sidste hellige leve, da kommer snart den yderste dag. For
Gud spørger ikke efter den verdslige statsorden eller det
borgerlige liv, undtagen for kirkens skyld.
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Forresten er der blandt det hellige og troende folk altid også blandet ugudelige og hyklere, som man kan se af
Davids historie, der var en såre hellig konge. For betragt
dog hans ynkelige klager, hvori han anklager, ikke alene
tyrannerne i det verdslige liv, men meget mere de ugudelige, falske lærere. Eftersom nu hverken Moses eller David eller andre konger og profeter, Elias, Elisa osv., har
kunnet afskaffe alt urent og råde bod på alting, som på
deres tid var skrøbeligt og strafværdigt, hvad under er det
da, om også vi nu til dags må leve blandt ugudelige og
onde, afguderiske mennesker?
På denne måde har nu også Josef forbedret, hvad han
kunne forbedre, og dem, som han kunne hjælpe til salighed, dem har han undervist og frelst; men en stor del forblev i vildfarelsen og sine forfædres overtro. Derfor må
man opfatte alt dette sådan, at hvad der står i Sl 105, 22:
Han bandt fyrsterne til sin vilje og lærte de ældste visdom, er talt ved en synekdoche, sådan nemlig, at der ikke
menes alle, men kun nogle. Det er også nok.
Nu giver Farao ham alligevel ikke desto mindre fuldkommen magt i borgerlig henseende og bruger ham som
en tro tjener, skønt han var født i et såre simpelt, ringe og
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foragtet folk; han tillader ham at bruge sin lov og sine ceremonier, så han afholder sig fra de ting, som også hans
fædre har afholdt sig fra; kongen forandrer ikke hele
statsstyrelsen i riget, men lader Josefs ord og lære frit
løb, tillader ham at udbrede sin religion så meget som
blot muligt. Men hvad den borgerlige ordning angår, deri
befalede han ham at forvalte hele styrelsen. Et så stort
rige kunne ikke forbedres så fuldkomment, at der ikke
skulle blive nogle ugudelige tilbage deri, ligesom der
uden tvivl også i de borgerlige embeder sad mange onde
knægte.
Sådan må vi takke Gud, at han alligevel også bringer
mange til os ved ordet; men vi må alligevel endnu stedse
leve hos andre afguderiske mennesker, enten det nu er
under muslimerne eller under kejser Karl. Det vil vel bestandig forblive sådan, som også profeten Amos bebrejder Israels folk, når han kap. 5, 26 siger: I bar Sakkut, jeres konge, og Kevan, jeres gudestjerne.
Hvad nu Josef ikke kunne forandre eller forbedre, det
overlod han til Guds dom og holdt sig efter ordsproget:
Lad det gå, som det går. Sådan kunne han ikke afskaffe
denne skik, at egypterne havde afsky for jøderne. Og det
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sømmede sig heller ikke for ham, derfor at opirre folket
og anrette oprør. Derfor må vi også endnu finde os i de
ugudeliges ondskab og afsindighed, ligesom Elias og de
andre profeter har måttet tåle ba’alitter, mipleset og kemarim i det største antal. For de syv tusinde, som levnedes på Elias’ tid, var intet, sammenlignet med hele folket.
Os tilkommer det at prædike og lære, men Gud giver
fremgang dertil, den ene tid mere, den anden mindre. Vi
formaner vel, vi revser, overbeviser og straffer andre til
et eksempel; men når vi ser, at vi intet kan udrette dermed, skal vi sige: Herre Gud, jeg vil henstille og anbefale
det alt sammen til dig.
Da det derfor behagede egypterne at spise for sig selv
alene, indrømmede Josef dem denne deres fødelands skik
og deres forfædres bestemmelse; de andre derimod, som
hørte ordet og ingen modbydelighed havde for ham, dem
modtog han med venlighed. Sådan plejer det også at ske
til alle tider og hos alle folk.
Der var samme skik og brug ved dette måltid, som
Josef lod anrette, som der var i pavedømmet hos munkene. De sad ved lange borde, så de kunne se på hinanden, som der her følger i teksten: De sad lige for ham.
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Men embedsmændene sad på Josefs højre og venstre
side. Og det lader til, at de ved anretningen, når de bar
maden frem, iagttog denne orden, at de først satte maden
for fyrsten, som dernæst uddelte retterne efter sin vilje og
sit velbehag blandt de andre, også embedsmændene og
rådmændene.
Dette var en priselig og nyttig skik hos folkene i
østerland, at man gav enhver enkelt for sig hans bestemte
del af mad og drikke. Det var et stort mådehold, hvorved
man sparede meget, og som dårligt ville forliges med
skikken hos os tyskere. Enhver fik sin bestemte del kød
og brød. De diskede ikke op med så umådelig mange retter, som fyrsterne nu til dags plejer med stor overdådighed, hvorved der bortkastes og bortsløses så over al
måde meget.
Det ser ud, som om Josef først har opfundet og indført denne skik; den omtales også i Ester 1, 8. Ja, også
grækerne og romerne gav enhver enkelt hans bestemte
del, alt efter enhvers helbred og kraft, eller efter som enhver var ringe eller stor af legeme. Det var sandelig en
såre priselig skik i det huslige liv, at ikke enhver efter sit
hoved på én gang kunne fortære, spise og sluge alt, sådan
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som vore folk plejer at gøre. Og navnlig er fyrsterne nu
til dags rent afsindige med fråseri, så de lægger an på at
bruge og bortsløse alt uden måde og ophør. Her er der intet håb om bedring, men man må sådan tåle og finde sig i
denne den gale verdens sidste alder. Var vi lidt mere mådeholdne, så vi blot kunne spare de omkostninger, som
årlig anvendes på de overflødige drikkevarer, øl og vin,
så ville vi være langt rigere på penge og gods, både staten og den private mand.
Forresten spiste både Josef og egypterne, enhver efter
sin religions forskrifter, kun at egypterne tillagde sig
langt større herlighed og renhed. Josef kunne vel undertiden spise lidt kalvekød eller andet kød, hvilket ikke sømmede sig for egypterne, på grund af deres afgud, oksen
Apis. Derfor lod de Josef få lov til at spise på sin vis, kun
at han ikke tvang dem til også at overholde den. Uden al
tvivl har han vel undervist dem trolig og med højeste flid,
så meget han blot kunne; men de gjorde alligevel, hvad
de lystede.
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v33. De blev anbragt over for ham efter alder fra den ældste til
den yngste, og mændene så undrende på hinanden.

Dette er noget mærkeligt, at han lod dem sætte sig lige
over for ham. Enhver efter sin alder. Hebræerne siger, og
det er også sandsynligt, at Josef anstillede sig, som om
han var en sandsiger, og at hans brødre skulle se, at han
blev holdt i stor ære og havde høj anseelse, og at han regerede Egypten med særlig visdom og klogskab, siden
han ovenfor (kap. 42, 18.) sagde, at han frygtede Gud.
Derfor anså de ham for en gudfrygtig mand og troede let,
at han havde den gave at kunne forudforkynde kommende ting, især da de så, at han brugte særlige skikke og
påfaldende fagter, ligesom også profeterne gjorde; sådan
bar Jeremias en trælænke, Esajas gik barfodet. Sådan
også Josef: Eftersom han i virkeligheden var en profet,
brugte han også særlige ydre skikke, for at hans brødre
skulle anse ham for en spåmand eller egyptisk profet.
Hebræerne siger, at da han lod dem sætte sig efter
hinanden, sådan som de skulle sidde, skal han har slået
på sit bæger og med denne klang givet tegn til, at den
førstefødte skulle sidde øverst og så fremdeles, den ene
efter den anden. Og herhen synes det at sigte, som siges i
det følgende kapitel, v. 5, at det just var det bæger, de
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havde stjålet, som Josef brugte til at drikke af og spå ved.
Derfor er det meget rimeligt, at han kan have brugt sådanne fagter, for derved at få dem til at tro, at han af Gud
fik underretning om, hvordan de skulle sidde efter hinanden til bords.
Men de havde næsten kunnet skønne, at han kun anstillede sig sådan for dem, siden han så nøje kendte enhvers alder, som om han havde levet med i deres familie
og været til stede ved enhvers fødsel. Men Josef skjulte
dette ved at slå på bægeret og holde sig meget alvorlig og
kæk og anstille sig, som om han kendte kommende ting,
så de ikke skulle mærke, at han havde fået i stand dette
skin og bedrageri for dem.
Men hvordan han brugte dette bæger til at spå ved, siger Moses ikke. Men de lod sig så meget desto lettere
narre ved disse usædvanlige fagter, fordi de for længst
havde opgivet tanken om, at deres broder skulle være i
live, og ikke kunne tro, at dette skulle være Josef; det
måtte være en stor herre og hellig profet, som var såre vel
forfaren i den egyptiske religion. På denne måde leger
Josef hel venlig med sine brødre, beviser dermed, at han
havde et venligt og godt hjerte, men tilhyller og skjuler
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alligevel endnu bestandig denne sin venlighed og velvilje.
v34. Han uddelte retterne til dem fra sit eget bord. Men Benjamin fik fem gange så meget som alle de andre. Og de drak sig
berusede sammen med ham.

Først blev retterne satte på Josefs bord; derfra lod han da
enhver få sin portion mad. Men Benjamin fik fem gange
så meget. Deraf havde de også kunnet fatte mistanke om,
at Josef kun i det ydre havde anstillet sig sådan, siden
Benjamin fremfor de andre vises denne ære. Men de
tænkte måske, at dette var kongers og høje herrers brug,
sådan at ophøje hvem de ville, og fornedre, hvem de
ville.
Men dette er et såre skønt skuespil og eksempel, fuldt
af åndelig lærdom, når man anvender det på den guddommelige styrelse, hvormed han fører sine hellige underlig, så vi ikke straks skal fortvivle, når vi anfægtes og
straffes, og heller ikke blive formastelige eller stolte i
lykken, og når det går os vel. For Gud prøver os på begge
sider, med lykke og med ulykke, så vi sådan skal øves og
altid prise Herren; hvad enten han omgås venlig med os,
eller han lader os plage, så skal vi dog være tilfredse i
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vort hjerte og takke ham; for han leger med os på samme
måde som Josef med sine brødre.
Da de nu holdt måltid, siger Moses, blev de berusede.
Dette er ikke at forstå efter tyskernes eller grækernes
overdrevne svir, men er sagt efter den måde at tale på,
som også er brugelig på andre steder i Den Hellige Skrift,
såsom i Sl 65, 10: Du besøger jorden og gør den begærlig, egentlig: Gør den drukken; når det regner, da gør
Gud jorden drukken, vander den og gør den frugtbar. Ligeså i Ordsp 11, 25: Den som vander, skal også blive
som en tidlig regn, egentlig: Den, som gør drukken, han
skal og gøres drukken, det er: Den, som mildt bespiser de
fattige, så de blive mætte, han skal også rigelig mættes
igen. Ligeså i Sl 23, 6: Mit bæger flyder over.
Sådan betyder nu at blive beruset efter Skriftens
måde at tale på intet andet end at spise og drikke sig
mæt, at blive mæt og glad. Det betyder ikke en sådan
drukkenskab, som grækernes og tyskernes drukkenskab
er, som i sit vellevned og daglige fråseri ikke alene fylder
bugen, men når den er fuld, giver de hals og kaster atter
op, hvad de har spist og drukket. Men disse Josefs brødre
var glade, opfordrede hinanden til at spise og drikke og
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glædede sig over den nåde og velvilje, som denne herre
viste dem. Men denne lykke varer ikke længe for dem,
men forandres snart til en pludselig og såre tung sorg. Sådan omveksling i Guds forhold plejer altid at finde sted i
menneskers liv, idet der snart indtræffer sorg, snart igen
glæde, så vi sådan stedse skal øves og prøves i tro, håb
og kærlighed.
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Fireogfyrrende kapitel
v1-2. Josef befalede sin hushovmester: »Fyld mændenes sække
med så meget korn, som de kan bære, og læg deres penge øverst
i hver enkelts sæk. Øverst i den yngstes sæk skal du lægge mit
bæger, sølvbægeret, sammen med pengene for hans korn.« Han
gjorde som Josef havde sagt.

Jeg har nu ofte mindet om, og man må også stedse foreholde og indprente folk det, at Helligånden lader skrive
sådanne ubetydelige og spøgefulde ting om de store patriarker, uagtet han dog kunne finde store, vigtige og betydningsfulde, hellige ting, som han jo undertiden også
kommer med nogle sådanne og blander dem ind blandt
de hellige fædres historie. En uforstandig, kødelig læser,
som mener, at disse ting slet intet er værd, forarges let
derved og undres over, at dette læses i Guds kirke, og at
Helligånden anvender tid og arbejde på at fortælle sådanne ringe, ubetydelige ting. For hvorfor foreholder han
os ikke meget hellere store, sælsomme undergerninger,
såsom munkenes faste, menneskers stoiske og spartanske
hårdhed og uvenlighed, der har været så hårde som jern,
sådanne mennesker som karteuserne ville anses for at
være; ret som om der i disse latterlige og unyttige ting
kunne være nogen aparte stor lære! Ligeledes tvister de
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også om dette spil, som Josef drev med sine brødre, også
kunne være Gud velbehageligt, og efter hvis indskydelse
eller hvilken ånd han vel kan have gjort det.
Derpå svarer jeg sådan, at Josef har gjort dette, og at
det også er blevet beskrevet af Helligånden, for at vi
deraf skulle lære, hvordan man skal leve rettelig for Gud.
For det liv gælder ikke for vor herre Gud, er ham heller
ikke på nogen måde velbehageligt, som vi udvælger os
selv efter vor visdom, duelighed og eget godtykke. Desuden hader og afskyer Gud de stoiske hoveders hårde
apafor, det er den unaturlige følelsesløshed, som røver
mennesker alle sanser og naturlige rørelser eller drifter
og sådan vandrer i underlige ting, som er dem for høje.
Og Gud siger ganske det samme til dig, som han også
sagde til jøderne i Es 1, 11. 12: Hvad skal jeg med jeres
mange slagtofre? siger Herren. Jeg er mæt af brændofre
af væddere og fedtet af fedekvæg; blod af tyre, lam og
bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så af jer, at mine forgårde bliver trampet ned? Og Es 58, 2-3: De spørge mig om retfærdige
domme, de har lyst til at komme nær til Gud: Hvorfor fastede vi, og du så det ikke? Hvorfor plagede vi vor sjæl,
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og du vil ikke vide det? For de ville gøre noget rigtig stort
og herligt, som skulle være Gud velbehageligt. Ligesom
den mand, der ville dræbe sig selv ved at holde vandet
tilbage. Men de har af Gud måttet høre: Jeg har ikke befalet jer det.
Da sådan dronningen af Spanien nylig lå syg, hentede
man nogle personer til hende, som piskede sig selv med
jernsvøber for med sit blod at forsone Gud og derved
opnå af ham, at han ville forlænge dronningens liv; dem
havde man også skullet foreholde Guds ord hos Esajas:
Hvem har krævet dette af jeres hånd?
Lad os derfor lære, at Gud ikke har nogen lyst eller
velbehag til selvvalgte gerninger, og at man heller ikke
må foreskrive ham nogen regel, så man vil tjene ham efter ens eget behag eller hoved; men vi skal lade os lære
og lede af ham; vor herre Gud vil ikke være din discipel,
han skal heller ikke være det; han skal være læreren og
lederen. Men den menneskelige natur er så rent forvendt,
at vi foragter og lader ligge, hvad Gud har påbudt; men
hvad han ikke har befalet, det udvælger vi.
Men hertil plejer man at sige: Vi gør det jo alt sammen af en god iver og i en god mening. For deraf er al
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slags overtro og kætteri kommet; deraf er munkene, de
stoiske hoveder og ba’alitterne kommet, som sårede sig
efter deres vis med knive og med syle, indtil de udøste
blod over sig, 1 Kong 18, 28, og håbede, at de derfor
skulle blive bønhørt.
Derfor skal vi vide, at kristne må vandre og leve i en
sådan stilling, som er befalet og bekræftet af Gud, så at
du, enten du våger eller sover, spiser eller drikker, alligevel må kunne sige: Dette gør jeg i Herrens navn, ikke efter min egen vilje eller i en selvvalgt god mening. Da vil
til slut alt, som du gør eller lider, tækkes vor herre Gud
vel, og du skal se, at han hele dit liv igennem leger med
dig på det allervenligste.
Sådan ærer, Josef sin konge, og hvad der henhører til
regeringen i dette rige, det udretter han trolig. Han prydede her og der på landet og i byerne den verdslige regering med love, gode skikke og den rette lære i religionen,
og vidste, at sådanne gerninger er Gud velbehagelige. Ja,
han forholdt sig sådan, som Salomo formaner i Præd 9,
8-9, hvor han siger: Lad dine klæder altid være hvide; se
til, du lever med en hustru, som du elsker osv. Da gør du
alt, hvad du gør i ord eller i gerning, i den herre Jesu
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navn, som Paulus siger Kol 3, 17. Sådan udretter Josef
med et godt, fredeligt hjerte sit sædvanlige arbejde og foretager sig slet intet mod Guds befaling. Men papisterne
med sin underlige hårdhed og ufølsomhed forstår ikke
disse Josefs gode gerninger, der vandrer i tro og frygtens
ånd mod Gud og sin konge og bruger den magt og herlighed, hvortil han var kommet, til Guds ære og andre folks
velfærd og salighed.
Sådan siger Samuel til Saul i 1 Sam 10, 6: Når disse
tegn kommer for dig, da gør, hvad din hånd finder på;
for Gud er med dig; Gud vil give dig lykke, at du skal
blive til et andet menneske, når du kommer til profeterne.
Er dit hjerte og din ånd således retskaffen og din tro ren,
hvad du da gør, hvor ringe og foragteligt det endog kan
være, så er det for Gud alt sammen kosteligt og godt. For
dine gerninger sker da efter troens og Helligåndens vilje
og styrelse.
Men her siger du: Jeg er ikke Josef eller en sådan stor
patriark. Men betragt hans eksempel og se så hen til dit
kald. Er du en skolelærer, en elev, en hersker, en simpel
undersåt, så beflit dig på at udføre din stillings gerninger
med troskab og brug den tid og den stilling, som Gud har
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givet dig. Er du tro og flittig i din gerning, så vil du finde
mere end nok at gøre; der vil forefalde mange slags besværlighed og møje for dig, og det vil sådan ikke være
fornødent for dig at påtage dig selvvalgte, vilkårlige pinsler; sådan stak ikke Josef sit eget legeme, som ba’alitterne plejede at gøre, men han bar med tålmodighed den
pine og plage, som Gud pålagde ham.
Det plejer munkene og hyklerne ikke at gøre; for ingen er utålmodigere end de, når de renses af Gud. Men
når de lider, hvad de selv har udvalgt sig, såsom piskninger, faste og alle slags anden legemets spægelse, da foregiver de stor andagt og ydmyghed. Men det var den rette
ydmyghed, når de hellige fædre, Abraham, Isak og Jakob, ofte var betyngede med stor, tung møje, angst og
nød, og dog alligevel med stor kraft og en fast tro udviste
stor tålmodighed deri. Det lader munkene nok være.
Derfor forstår papisterne slet ikke de ting, som Helligånden beskriver om patriarkerne; men de betragter
dem som barnagtige, foragtelige og kødelige ting. For alt
dette er imod deres selvvalgte retfærdighed og egenrådige andagt, og lærer os at vandre på Guds veje og flittig
røgte vort kald.
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Gud foragter og fordømmer alle hyklernes gerninger,
for de er ikke tjenlige til andet end til at bringe hindringer, hvorved Guds rette alfarvej spærres. Og derved foranlediges folk til efterhånden at vende sig til andre stier
og sideveje. Derfor befaler Paulus, at man skal vogte sig
derfor, idet han siger i Rom 16, 17: Jeg formaner jer,
brødre! At I giver agt på dem, som volder splid og forargelse tværtimod den lærdom, som I har lært, og viger
bort fra dem.
Er du ægtemand og desuden i en anden gudelig stilling med flid røgter dit kald, så vil Gud nok skaffe dig tilstrækkeligt at gøre og at lide. Men deri ligger fejlen, at vi
ikke agter på de ting, som vi dog især skulle give agt på,
men bekymrer os mere med andre ting, som ikke er befalet os. Derfor forbliver vi også så uerfarne i åndelige sager, lærer altid og kommer dog aldrig til sandheds erkendelse, 2 Tim 3, 7.
På denne måde går det da til, at de ting, som foreholdes os i Den Hellige Skrifts historier og synes os at være
simple og ringe, vinder betydning, og vi ser nu, at det er
sådanne og så store gerninger, at ingen ba’alit eller munk
nogensinde havde kunnet udholde dem. Som jeg forhen
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sagde om deres utålmodighed og hovmodighed, som vandrer efter sit eget hoved og kun giver sig af med selvvalgt
gudstjeneste. Der gives ingen utåleligere og giftigere ting
på jorden end en barfodmunk. For de har lyst til sine
egne gerninger, vil, at man skal hædre og prise dem deri
og anse deres drømme for den guddommelige sandhed,
og kan ikke finde sig i nogen daddel. men vi ser, at patriarkerne har været vel øvede og prøvede i tro, håb og tålmodighed efter Guds ord og vilje, og at de har brugt både
lykken og ulykken, hvordan Gud har tilskikket dem den,
i gudsfrygt.
Kom derfor i hu, at denne leg, som Josef legede med
sine brødre, var Gud et såre velbehageligt skuespil, ligesom han også havde stort velbehag i hans brødres tålmodighed og deres revselse, skønt de ikke forstod dette.
Men sidenhen skal man se, hvor velbehageligt alt dette
var for Gud.
På denne måde skal du også mene, at hele dit liv er
en sådan leg af Gud, og at alt, hvad du gør eller lider, er
ham velbehageligt, såfremt det kun sker i den rette tro; ja,
at også døden for Herren er en dyrebar og kostelig ting.
For sådan ser vi, at Gud havde sin glæde af patriarkernes
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liv og alle deres gerninger. Var disse ikke beskrevet, ville
vi alle begære at få at vide, hvad Abraham, Isak og Jakob
vel kunne have gjort; men nu, da næsten alle deres ord og
gerninger er beskrevet, agter vi dem siet intet, fordi de er
så simple og ringe, eller foragter dem vel endog som lutter kødelige ting. Vi indbilder os, at vi skulle gøre langt
større gerninger, hvis vi kunne komme til sådan stor ære
og herlighed; men der er ingen, som kan forstå eller efterfølge endog den allerringeste gerning, som Josef
gjorde.
Sådan leger nu Josef også med sine brødre for at udforske deres hjerte og erfare, hvordan de var sindede mod
Benjamin, om de også af hjertet elskede ham, siden de jo
ikke havde solgt eller dræbt ham. Desuden hører han
også det af dem, at hans fader endnu skal være i live.
Derfor begærer han også at få vide, hvordan de er sindede mod ham, og med hvad øjne de betragte ham. Og
Josef synder ikke heri; for han gør alt i troen; derfor behager også hans gerninger Gud vel. Men om et stoisk
menneske eller en ba’alit gjorde det samme, eller om han
endog opvakte døde, så var det en dødssynd. For deres
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offer er Gud en vederstyggelighed, og deres bøn må være
synd.
v3-6. Næste morgen ved daggry lod han mændene drage af sted
med deres æsler. De var ikke kommet ret langt fra byen, før
Josef sagde til sin hushovmester: »Sæt efter mændene! Når du
indhenter dem, skal du sige til dem: Hvorfor har I gengældt
godt med ondt? Det er jo det bæger, min herre drikker af, og
som han tager varsler med. I har handlet ondt!« Da han havde
indhentet dem, sagde han sådan til dem.

Heraf kan man se, som ovenfor blev sagt, at husholderen
var medvidende om sin herres råd, fordi Josef vidste, at
han var tavs og tro. Men dette er en særlig list, at han om
morgenen lod disse brødre fare fra sig, mætte og glade
over den store venlighed, som Josef havde vist dem. Og
et heldigt udfald følger også på denne list, som de har
fór, hvilken jeg ikke ville kunne gøre dem efter, eller, om
en af os nu til dags ville forsøge noget lignende, han ville
snarere synes folk at drive afsindighed end at lege eller
spøge. For vi besjæles ikke af den samme hensigt, heller
ikke af den samme brændende kærligheds ånd og hjertelag. For vi hørte ovenfor, at han var ganske blød og rørt
og ikke kunne afholde sig fra at græde, og at han ikke
havde noget ondt fór, men kun legede sådan med dem i
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den højeste og ømmeste kærlighed. Derfor kan vi ikke
anse ham for en tåbelig eller kødelig, men for en såre vis
og hellig mand.
Men disse brødre, som var blevet så vel behandlet og
så højlig glædet, smigrede sig selv indbyrdes med en underlig retorik og skønne, prydede ord, og glædede sig
over, at deres planer, som de mente, havde fået sådant et
godt udfald, at de havde en så nådig herre, der var dem så
velbevågen, at de nu alle sammen kunne drage hjem til
sin fader. Uden tvivl havde de også hjemme villet rose
sig af det samme, nemlig hvor venlig de var blevet modtaget af landets herre, hvordan han havde indbudt dem til
sig og trakteret dem, ikke i det almindelige herberg, men
ved fyrstens eget hof, og hvor højt navnlig Benjamin var
blevet hædret, idet man havde givet ham fem gange
mere, end der kom på de andres bord.
For sådan plejer vi at glæde os i lykken; da er vi uden
al frygt og sorg. Sådan roser disse brødre sig og triumferer, ikke alene med glad hjerte, men også med en høj
ånd; og nu omgikkes de vel med tanken på, hvordan de
ville bebrejde sin fader, at han havde gjort så mange vanskeligheder ved at lade Benjamin fare med dem. Nu kan
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han jo selv se, sagde de vel, med hvilken stor ære og herlighed vi nu atter kommer hjem.
Men det gik dem just sådan, som Salomo siger i
Ordsp 16, 18: Foran ødelæggelse er hovmodighed og
foran fald en høj ånd. Sådan har også en hedensk digter
sagt: De hæves i vejret, for siden at falde så meget desto
dybere. Sådan står der også i Sl 73, 18: Sandelig, du sætter dem på de slibrige steder, du lader dem falde for at
ødelægges.
Der er ingen gudsfrygt hos dem, men de mener, at de
har opnået denne lykke ved sin egen fortjeneste, dyd og
standhaftighed, og fordi de havde holdt landets herre tro
og love, idet de bragte Benjamin med sig; de tænker ikke
på andet, end at denne belønning rimeligvis gives dem af
Gud som fromme og retfærdige. Den menneskelige natur
véd ikke, hvordan den skal bryste sig som bedst, når det
går den vel; den véd ikke, at når solen skinner hedt, kommer der gerne uvejr. Men dette deres praleri af sin retfærdighed og visdom forsvinder straks igen i et øjeblik.
Derfor skal vi lære at frygte Gud, enten det går os vel
eller ilde, med sådan standhaftighed og ligevægt i hjertet,
at vi ikke alene i lykken og de gode dage, men også når
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tiderne er onde og det ikke går os vel, i hjertet kan synge
Herren vor Gud et: O store Gud, vi lover dig! Er lykken
for hånden og det går dig vel, nu så brug den og tak Gud
derfor; men er ulykken for hånden og det går dig ilde, så
påkald Gud om, at han vil borttage fra dig jammeren og
ulykken eller i al fald formilde den noget. Ja, hvordan det
end går, så se til, at Gud alene er din eneste og højeste
trøst og tillid. For vor tillid og pukken på vor egen visdoms og retfærdigheds fortjeneste må dødes og afskaffes,
sådan som disse brødre her havde den fortrøstning, at de
ved sin dyd eller fromhed var kommet til sådan stor ære
og herlighed.
v7-9. og de svarede: »Hvordan kan du sige det, herre? Det
kunne aldrig falde dine tjenere ind at gøre sådan noget. De
penge, vi fandt øverst i sækkene, bragte vi jo tilbage til dig fra
Kana'an. Hvorfor skulle vi så stjæle sølv eller guld fra din herres hus? Den af dine tjenere, det findes hos, skal dø, og vi andre
skal være trælle for dig, herre.«

Disse brødre forlader sig på sin retfærdighed og fortjeneste for at afvise den beskyldning, som gøres dem; de vil
slet intet vide deraf. For så trodsig er den menneskelige
retfærdighed eller sikkerhed at den mener, Gud er så tåbelig og svag, at han ikke vil kunne beskylde sådanne
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hellige mennesker for nogen som helst synd. Men de
skulle have studeret og lært Davids bøn, når han siger i Sl
19, 13: Hvem mærker vildfarelser? Rens mig fra mine
skjulte synder! Ligeledes i Sl 143, 2: Gå ikke i rette med
din tjener. Og som Job siger i kap. 9, 2. 3: Sandelig, jeg
véd, at det er sådan, og hvordan skulle et menneske være
retfærdigt for Gud? Om han har lyst til at trætte med
ham, så kan han ikke svare ham ét af tusinde. Han kunne
nok få på mig tusinde synder, hvorom jeg ikke vidste ét
ord.
Og sådanne mennesker er vi alle fra vor undfangelse
og fødsel af, nemlig fordærvede ved arvesynden, så vi på
tusinde måder kunne anklages som skyldige for Gud,
selv da, når vi synes os at være såre fromme og retfærdige. Og når vi vil være hovmodige og ikke forblive i
gudsfrygt og tro, så pålægger han os en stor byrde synder, hvorom vi intet har vidst, som David siger i Sl 90, 8.
Da er der ingen anden beskærmelse, hvorved vi kan beskyttes for Guds tunge vrede og unåde, end blot at sige:
Forbarm dig over mig, o herre Gud! Ligeledes som der
står i Sl 130, 3: Hvis du ville tage vare på misgerninger,
herre, hvem kan da bestå?
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Men disse brødre er ikke alene trygge for den hemmelige synd, men tør endog pukke på sin uskyldighed i
en såre slet sag. Det har ingen nød, sagde de vel, vi véd
os uskyldige. Ja, de fælder endog den hårdeste dom over
sig selv, idet de sige: Hvem den findes hos af dine tjenere, skal dø osv. Dette er nu frugten af egenretfærdigheden, som gør mennesker så trygge og halsstarrige, især
munkene og ba’alitterne. For disse er ikke simpelthen tåbelige, men ganske afsindige. I denne sin afsindighed tilskriver de sig selv sådan stor renhed og uskyldighed, at
de sandelig ikke vil krybe på jorden i ydmyghed eller
bøje sig for Gud, som arme syndere plejer, men tør hæve
sit hoved lige op til himlen. Derfor nedstødes de også
med torden og lynild fra himlen til det nederste Helvede.
v. 10-12. Han svarede: »Lad det være, som I siger. Den, det
findes hos, skal være min træl; I andre skal gå fri.« Så tog de
hurtigt sækkene ned på jorden og åbnede hver sin sæk. Han
gennemsøgte dem, idet han begyndte med den ældste og endte
med den yngste, og bægeret blev fundet i Benjamins sæk.

Josefs husholder udfører sit ærinde rigtig og narrer dem
fint. Men han formildede noget den dom, som de havde
fældet over sig selv, som var såre skarp. Han skal ikke
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dø, sagde han; for det ville være urimeligt, at han skulle
dræbes for dette tyveris skyld, eller at I alle skulle blive
trælle for en fremmed synd; men den, hos hvem jeg finder bægeret, skal være min træl.
Nu aflæssede og åbnede de da ilsomt sine sække; for
de ville beskæmme husholderen som den, der falskelig
og med urette havde anklaget dem for tyveri. Men sådan
som han var undervist af sin herre, foretog han ransagningen med dem. For han begynder med den ældste, da
han vidste, at bægeret lå i Benjamins sæk, for på den
måde at gøre dem modige og forøge deres mening om, at
de var retfærdige og ville bestå med sin sag, idet de så, at
ingen af de ældste var skyldig. For af Benjamin venter de
slet intet ondt. Har bare ikke Simeon eller en anden af
dem, som have været i Egypten før, taget det, sagde de,
så har det ingen fare med os, og da vil vi gøre denne husholder til løgner.
Desuden så de også, at enhvers penge lå i hans sæk,
og tydede dette som en særlig guddommelig velsignelse,
skønt Moses ikke omtaler det. Uden tvivl forstod de det
nu på samme måde som den første gang, idet husholderen selv havde sagt, at deres Gud og deres fædres Gud
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havde givet dem en skat. Derfor tænkte de, at det umulig
kunne hænde, at han skulle finde bægeret hos dem, og at
han havde handlet såre uklogt og ugudelig i at anklage
dem for tyveri, da han jo dog havde set, at Gud nu så ofte
havde velsignet og beriget dem med uendelig nåde. Sådan henfører de alt til sin ære. Sådan tager også verden
med stor begærlighed imod velgerninger af Gud og mennesker og tilskriver sin egen fortjeneste, retfærdighed og
fromhed dem, ligesom disse Josefs brødre også agter sig
selv værdige til den egyptiske fyrstes store velgerninger
og nåde.
Men de opblæses og bliver så stolte af den falske indbildning om sin egen fortjeneste og uskyldighed, for at de
sidenhen skulle falde så meget desto skændigere, just
fordi de var opblæste. Sådan er det også gået de største
monarker, såsom den store Alexander, Julius Cæsar og
flere andre, der have forladt sig på sin magt og herlighed;
de har også pludselig måttet falde.
Dog er meningen en anden her med disse Josefs
brødre. For Gud har intet ondt i sinde mod dem, tænker
heller ikke på at ødelægge dem, men vil kun ydmyge og
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døde dem sådan, så den ære, forløsning og glæde, som sidenhen skulle komme og hændes dem, skulle være så
meget desto større og behageligere. Derfor ophører Josefs hushovmester endnu ikke med at besigtige og ransage enhver enkelts sæk, efter at han har fundet pengene,
men han fortsætter stedse med at lede efter bægeret, og
finder det i Benjamins sæk, han som var den uskyldigste
af dem alle sammen.
Sådan falder nu i et øjeblik al deres hovmodighed,
tryghed, glæde og triumf ynkelig omkuld og forgår ganske, nu da de var ganske trygge og slet ikke kunne tvivle
på Benjamins fromhed, og mens alle de andre var uskyldige. Da sank pludselig deres mod, og al deres trøst og
tillid, som de havde fattet, berøves dem. Nu er hele glæden ude og så ganske borte, at intet kunne være forsvunden på en skændigere måde. Det gør vor herre Gud.
Nu ville de hellere, at bægeret skulle være blevet fundet i Rubens eller Simeons sæk end i Benjamins, der var
blevet ført ned til Egypten imod faderens vilje, som
havde forudset denne fare. Og vi kan tænke os, hvordan
Juda må have været til mode, han, som var gået i borgen
for sin broder Benjamin. Men de forstår ikke denne leg,
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gør heller ikke selv noget dertil, men drives og føres kun
sådan på underfuld måde. For det er os langt tjenligere at
drives og ledes af Gud, end at gøre, forstå, forudse eller
ordne noget af os selv, efter vort eget råd og hoved. Når
vi sådan lader os lede, er det det allerhelligste liv. Sådan
blev nu disse brødre pludselig i et øjeblik nedstødt og
nedkastet fra himlen til Helvede, fra livet til døden.
v13-14. Da flængede de deres klæder, og de læssede hver sit
æsel og vendte tilbage til byen. Da Juda og hans brødre kom
ind i Josefs hus, var han der stadig, og de kastede sig til jorden
for ham.

Nu triumferer de ikke mere, men sønderriver sine klæder
og er over al måde angst og bange; sådan kommer de nu
atter til Josefs hus, hvor han med velberåd hu var forblevet, just på det selvsamme sted, hvor de havde spist; han
anstiller sig nu også, som om hans bæger var blevet stjålet fra ham, hvilket dog ikke var tilfældet. Derfor leger
han nu noget hårdere med dem; men sidenhen åbenbarer
han sig for sine brødre og giver sig til kende for dem.
Men de var så frygtsomme og forfærdede, at de slet intet
kunne forstå deraf.
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Juda var gået i borgen for Benjamin, derfor faldt han
først ned til jorden for Josef; de andre var som han fulde
af fortvivlelse, mens de kort i forvejen havde været ligesom drukne af glæde og hvilet i søde drømme om, at de
var i Paradiset og himlen, fordi denne fyrste havde vist
sig så nådig mod dem. For de føler og fornemmer nu, at
den samme mand nu er deres fjende og en sådan tyran,
som kan og vil bringe dem i evig trældom. Sådan var de
efter sin mening ganske fordømte. Det kan man kalde ret
at ydmyge de hovmodige og støde de mægtige fra deres
trone.
For hvordan skal vi tænke os de var til mode, nu da
de atter kom for Josef? Med hvilken smerte og sorg har
de vel ikke anklaget Simeon og Levi, deres anførere og
hovedmænd, og bittert bebrejdet dem, at de havde anstiftet al denne ulykke og antændt denne ild ved at sælge deres broder Josef! For dermed tilbragte de vel tiden på vejen, med at gøre dem sådanne bitre bebrejdelser. Da er
Simeon og Levi blevet gruelig forfærdede, har grædt ynkelig og ikke kunnet nægte gerningen. Ak, sagde vel de
andre, hvorfor fulgte vi dog jeres råd? Hvad skal vi nu
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gøre? Skal vi nu drage hjem til vor fader og lade Benjamin blive her? Hvad nu om han sætter os alle sammen i
fængsel? For de vidste ikke andet i sit hjerte, end at de
alle sammen måtte dø. Derfor udøste de også på én gang
sin harme mod Simeon og Levi. De havde vel overøst
hinanden på vejen med de afskyeligste skældsord. De
tænkte vel også på Jakobs ynkelige sidste klagemål over,
at de ville berøve ham alle hans børn. Da strømmede deres hjerter over af sorg. Da kom angermanden over dem.
Og nu følte de smerte over den synd, som de havde begået; dog er dette endnu ikke den rette anger; for de ser
endnu kun hen til sin egen skade og fare.
Og det er min tro, at Simeon og Levi her var de allerelendigste, mest foragtede og forsagte, fordi de andre
brødre farer løs på dem med bebrejdelser og ofte forekastede dem dette: I dræber vor fader, og vi alle sammen
med jer. Hvem vil nu atter føre Benjamin hjem til vor fader? Eller hvem af os alle vil vel herefter turde komme
vor fader for øje? Ak Gud, ak Gud, sagde de vel, hvad
har I fået i stand? På denne måde bringer nu Josef, den
fromme, hellige patriark, dem til en ret hjertelig anger og
fuldkommet bod og ydmyghed, ikke at han vil ødelægge
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dem derved, men meget mere for at forbedre dem og
revse dem for deres synd, så de rettelig skulle erkende
den og gøre bod og for fremtiden vogte sig for sådanne
synder.
v15. Josef sagde til dem: »Hvad er det dog, I har gjort? Véd I
ikke, at en mand som jeg tager varsler?«

Han siger ikke, at han er en spåmand, men taler sådan,
som det passer for hans øjemed. For Egypten har altid
været tilbøjeligt til mange slags overtro og har derved
mangfoldig forvirret og hindret den rette, sande religion.
Josef kunne ikke udrydde alle vildfarelser, lige så lidt
som de andre profeter og apostlene kunne det; aldrig nogensinde vil nogen prædikant kunne forandre og afskaffe
alt, som er skrøbeligt og vrangt i kirken. Vi samler nogle
ud af verden ved vor forkyndelse af ordet; nettet kastes i
havet og samler både onde og gode. Derfor er der ingen
tvivl om, at Josefs styrelse har været såre god og priselig,
så han har forbedret mange ting og bragt dem på ret fod
igen, dog sådan, at han alligevel også har måttet lade Satan beholde sin part, eftersom aldrig nogen profet har
kunnet omvende alle dem, som han har undervist. Og det
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er vel troligt, at der dengang flakkede mange troldmænd
omkring hist og her i Egypten.
Sådan leger nu Josef med dem og anstiller sig sådan,
som om de rimeligvis skulle holde ham for en sådan vismand, som kunne tage varsler. Som om han ville sige: I
skulle rimelig have tænkt, at der i Egypten er mange spåmænd, sandsigere og troldmænd, og at jo fremfor alle
fyrsten selv må være dygtig i sådanne kunster. Sådan anstiller han sig, som om han kendte til deres hemmelige
råd, og ved denne hans forstillelse forøges deres skræk
sådan, at de var nær ved at dø af sorg.
v16. Juda sagde: »Hvad skal vi svare dig, herre? Hvad skal vi
sige? Hvordan kan vi bevise, at vi er uskyldige, når Gud har
fundet dine tjenere skyldige? Vi er nu min herres trælle, både
vi og den, bægeret blev fundet hos.«

Vi kan, siger de, ikke anføre noget til vor retfærdiggørelse; vi er simpelthen skyldige og bekender vor synd.
Dette er nu den anden del af denne leg. Josef har nu bragt
dem til den sidste kamp, så de nu siger: Vi er tyve og
onde forbrydere; hvordan kan vi dog undskylde os eller
retfærdiggøre os ved noget påskud? Hvis vi ville sige, at
tyveriet var begået i dit hus, så ville vi derved anklage
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enten dig selv eller dine husfolk. Og dog er de uskyldige
og véd, at man gør dem uret; men de tør og kan ikke
holde hårdt på sin uskyldighed og beskytte sig med den;
de kan ikke få andet frem end dette: Vi har syndet; Gud
har fundet vor misgerning. De tør hverken klage over
Gud eller over Josef.
Dette er nu endelig deres syndsbekendelse, som Josef
ligesom har afnødet dem med magt. For nu overgiver de
sig ganske til trældom og bekender mere, end de havde
gjort, for med sådan ydmyghed nogenlunde at formilde
hans hjerte, hvis nåde de også før har fået beviser på.
v17. Men han sagde: »Det kunne aldrig falde mig ind at handle
sådan. Den mand, bægeret blev fundet hos, skal være min træl.
I andre kan trygt tage tilbage til jeres far.«

Josef viser sig såre hård mod sine brødre og giver sig
mine af en særlig retfærdighed. Det være langt fra mig,
siger han, at I alle skulle være mine trælle; jeg begærer
intet mindre end det. For jeg anklager jer jo ikke alle
sammen, men begærer kun, at han skal være min træl,
hos hvem bægeret er fundet.
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Sådan er dette en såre skøn leg og en herlig, skøn
digtning af denne digter*), hvis mage jeg ikke havde kunnet digte; for jeg har ikke sådan stor forstand eller ånd.
Deraf kan man nu se, at Josef har været en såre herlig
mand og stor teolog, skønt han endnu ikke havde profeternes bøger og som en yngling på sytten år var blevet revet bort fra sin faders favn. Dog lærte han såre trofast og
med højeste flid den rette gudelige lære af sin fader, og
beholdt ikke blot hans ord om det forjættede afkom, men
fik også hans ånd, sådan at han daglig tog til gennem
mange slags anfægtelse, trængsel og lidelse.
Eftersom nu sådan hans gode natur og Helligånden
kom sammen, måtte der af ham blive en stor, herlig ånd.
Og der er ingen tvivl om, at han i hele sin regeringstid
har fået i stand mange sådanne lege eller skønne digte eller andre finter, som just ikke er opskrevet i denne bog.
Men af dette ene eksempel kan man nok slutte sig til,
hvad han har været for en profet, og hvilken høj forstand
og stor ånd han må have haft. Til disse gaver kom endnu
også hans daglige øvelse i mange slags henseender, som
hans mangfoldige ulykke og plager skaffede ham.
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Sådan leger han nu hel venlig denne leg, og fører sine
brødre ned i fortvivlelse, død og Helvede; men da alt var
ude, og de nu ganske fortvivlede, kommer udjævningen
på legen (som det også plejer at gå til i komedierne) og
fjerner al fare. Josef var en såre vis mand og vel forfaren
i sager, som angår troen og saligheden; og dog havde han
ikke de bøger, som kirken nu har, og havde ikke læst hele
Moses, heller ikke Esajas; med undtagelse af nogle fortællinger om fædrene indtil Jakob havde han intet andet.
Derfor var dette en stor, herlig profetiens gave.
Dernæst er også at mærke, at man ikke alene må anvende denne leg på Guds styrelse, men at den også tjener
til vor trøst, for at man nemlig, når sagerne står så fortvivlet slet, at man ikke længere ser noget håb om hjælp
eller råd, da skal vide, at man nu er kommet til vendepunktet i legen, så den snart må forandre sig og få en glad
ende. For sådan er det med vor herre Guds digtninger,
som Paulus skønt siger i Ef 2, 10: Vi er hans værk. Han
er digteren, vi er de vers og digte, som han gør. Derfor er
der ingen tvivl om, at vore gerninger og alt, hvad vi gør,
er velbehageligt i Guds øjne, på grund af troens særlige
kraft og nåde.

960

På denne måde skal man behandle de hellige fædres
historie, som munkene og de i åndelige ting uerfarne anser for ganske tom og unyttig. For de undrer sig over, at
Josef sådan kan give sig af med at lege og anvendte den
kostbare tid så slet; han skulle hellere have brugt tiden til
faste og bøn. Hvad er det, siger de, at en så vis mand,
fuld af Helligånden, tilbringer tiden så unyttig med at
narre og snyde sine brødre, at han så ynkelig kan pine og
plage den uskyldige Benjamin og de andre og ved denne
sin spøg og skæmt gøre dem ganske rådløse og bekymrede?
Men det er, som jeg så ofte har sagt: Den, der tror på
Gud og tjener ham af hjertet, og vogter sig for at fortørne
ham enten med ord eller gerninger, alle hans gerninger,
ja hans søvn og vågen, dertil også hans leg sker alt sammen i Herrens navn og er Gud velbehagelig. En anden
derimod, som lever uden ånd og tro og ikke frygter Gud,
han bliver opblæst og stolt af sin retfærdighed og hellighed, udvælger sig store gerninger og har afsky for disse
de helliges lege og gerninger, fordi de efter hans mening
er alt for simple, borgerlige, kødelige og verdslige. Han
unddrager sig både det huslige, borgerlige og kirkelige
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liv. Han lever ugift, spæger og døder sit legeme; ja han
tragter efter at fly for alle skabninger. Sådan fortæller
man om en skovbroder, at han ikke ville se på solen,
fordi den var et legemligt lys; men til sidst fik han i et
syn at se, at Helvede var fuldt af munke. For sådanne
gale helliges overtro har Gud uden al tvivl afsky, og fordømmer den.
De derfor, som vil leve gudelig, skal frygte Gud og
forlade sig på ham og så passe sit kald; så vil de finde
nok at bestille. De skal befale Herren sine veje, om morgenen og om aftenen, skal i Herrens navn sove og stå op
igen og gøre, hvad der kommer dem for hånden, det være
i hvad stilling, det vil. Sådan siger Samuel til Saul i 1
Sam 10, 7: Gør, hvad din hånd finder på; for Gud er med
dig. Sådan må da alt være vel gjort, og alle dine gerninger, også de spøgefulde, vil for Gud og hans engle være
lutter skønne, liflige skuespil. Sådan tækkedes også
denne gerning Gud vel; for ellers ville ikke Helligånden
have gjort så meget væsen deraf.
For vi er jo ikke skabt til et ensomt liv, at vi skulle
leve adskilt fra omgang med andre mennesker, men for at

962

vi skulle udføre dette livs almindelige og sædvanlige gerninger, med sådan flid og lyst, som vi kunne som bedst,
som Salomo siger i Præd kap. 9, 7: Så gå, spis dit brød
med glæde og drik din vin med et godt mod; for Gud har
allerede behag til dine gerninger. Og derfor har også
Gud givet enhver hans bestemte gerning eller stilling, så
det ikke skulle stå os frit for at omgås med selvvalgte
gerninger efter vor egen andagt og egenrådighed.
Men lad os nu se, hvad Josef svarede. Det være langt
fra mig, siger han, at gøre dette; den mand, som bægeret
er fundet hos, skal være min tjener. Her rammer han dem
lige i hjertet. Han kalder det ikke ligefrem et tyveri, men
siger: Den mand, som bægeret er fundet hos; for det var
kun tilsyneladende et tyveri; men de andre absolverede
han og frikendte dem, så de med fred kunne rejse til sin
fader. Dette er vistnok venlig og nådig nok talt; men dog
er det en utålelig tale i disse brødres hjerter, især Judas,
som var gået i borgen for Benjamin. Var bægeret blevet
fundet hos Simeon eller en anden, hvem han end havde
været, så havde man noget lettere kunnet skaffe råd mod
denne ulykke; men her kommer de nu alle i fare for legeme og liv.
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Sådan havde nu Josef bragt denne leg til den ende,
som han fra først af havde foresat sig. For dette er den
rette kamp, og knuden er nu strammet på det hårdeste.
Nu bringer han dem til ganske at fortvivle, så der ikke
mere er nogen hjælp eller redning, men de selv må omkomme og sin fader må de ganske dræbe. Nu synes tovet
at måtte sprænges.
v18. Så trådte Juda hen til ham og sagde: »Undskyld, herre!
Lad din tjener tale til dig, herre, uden at din vrede flammer op
imod mig; du er jo Faraos lige.

Her begynder nu Judas tale, som var såre brændende og
varm, og som han vel ikke har holdt uden mange tårer og
sukke. Jeg for min part ville ikke kunne tale sådan, kan
heller ikke tilstrækkelig udlægge eller forklare sådan følelse og hjertelig rørelse, hvori han fremførte disse ord
for Josef. For se hvad for grunde der bevægede ham dertil. Han havde sin gamle fader siddende hjemme, men
ikke med de tanker eller i den forventning, at de alle sammen eller i al fald Benjamin, som han elskede så inderlig,
skulle blive trælle i Egypten. Men da han ser, at Benjamin mod deres alles formening skulle stødes og falde i
sådan ynkelig trældom og aldrig mere komme tilbage til
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sin fader, da bliver han så kummerfuld og bedrøvet, at
der i hans hjerte ikke fandtes andet end idel jammer og
fortvivlelse; denne jammer og hjertesorg udpressede
mange bitre tårer af ham, mens han talte. Derfor talte han
disse ord og ethvert enkelt af dem ret af sit hjertes grund.
Men han træder frem for ham af sig selv, uopfordret;
ja, Josef havde allerede afvist ham, for han havde jo sagt
til dem: Drag I op med fred til jeres fader. Men den
yderste nød og hans hjertes heftige rørelse drev ham, så
han ikke så eller agtede på, hvad der anstod ham vel eller
ilde. Før var han frygtsom, ydmygede sig, faldt ned på
jorden for Josef; nu derimod bøjede han ikke engang knæ
men trådte lige frem for ham; for den store ulykke og
jammer havde ganske fået bugt med ham.
Ak at dog også vi kunne påkalde Gud med sådan stor
varme, som denne Juda beder for sin broder! For dette
er et ret fuldkomment eksempel på bønnen. Ja her er den
rette hjertelige længsel eller begær, som skal være i bønnen. Denne Juda er dristig og modig og tænker ikke engang hverken på Josefs magt eller sin egen lavhed. Bønnen og den store nød gjorde ham dristig, så han uden nogen frygt trådte ganske uforfærdet hen for Josef.
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Kunne også vi bede så fuldkomment, navnlig i vor
herres og midlers, Jesu Kristi, navn, så var det umuligt,
at en sådan bøn ikke skulle bønhøres, ligesom heller ikke
Josef nu kan holde sig længere; han må græde og give sig
til kende. For også vi plages nu til dags med megen jammer og trængsel, især i det kirkelige eller præsteembedet,
hvor stedse den ene anfægtelse følger på den anden; når
den ene er forbi, kommer der straks syv andre, som er
langt tungere.
Men det må man fremfor alle ting vide, at vi jo har
det kære ord; for det er den rette grund, hvorpå vi forlader os, at vi er tilhørere og at Gud taler med os. Derom
må ingen tvivle. For den, der ikke véd det, eller tvivler
derpå, han kan vel også fremsige en lang lektie i sin bøn
og mumle meget med munden, som hyklerne plejer; men
bede rettelig kan han ikke.
Men hvor denne grund er lagt, som er Guds ord, der
er da bønnen vor sidste hjælp, ja, ikke blot hjælp, men
vor kraft og sejr i al anfægtelse og nød, som Guds ord
selv lyder, når han siger i Sl 50, 15: Kald på mig på nødens dag, jeg skal udfri dig, og i Es 65, 24: Og det sker,
før de råber, da vil jeg svare; når de endnu taler, da vil
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jeg høre. Og englen Gabriel sagde til Daniel i Dan 9, 23:
I begyndelsen på dine ydmyge begæringer udgik et ord.
For når hjertet beder med alvor og inderlighed, er det
umuligt, at denne bøn ikke skulle høres af Gud, så snart
som den blot påbegyndes. Det kan jeg også med sandhed
sige og bevidne. Jeg vil vistnok ikke rose mine bønner;
men derom er der ingen tvivl, at englen Gabriels ord i
Dan 9, 23 er sandt, skønt vi ikke altid kan bede med sådan hjertelig begæring og stor varme. De uudsigelige
sukke er ikke altid til stede; for de står heller ikke i vor
magt; men når Ånden i os råber: Abba, kære fader! da
tier vel munden stille og kan ikke forstå eller udtale dette
suk; men når åndens råb først bryder ud, som Esajas siger, da er intet vissere, end at en sådan brændende bøn
allerede er bønhørt. Og om end muslimerne, paven, kejseren og alle Helvedes porte lagde sig derimod, skulle de
dog ikke udrette noget, hvis kirken blot kunne bringe
dette uudsigelige suk til bøn. For vi strider mod Djævelen og Helvedes porte. Men hvad er vel kød og blod hos
kirkens fjender? Al den stund vi kan dræbe Djævelen
med bønnen, hvorfor skulle vi da ikke også kunne fordrive muslimerne og paven? For sådan siger Esajas i kap.
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31, 3 om egypterne: Egypterne er mennesker og ikke
Gud; og deres heste er kød og ikke ånd.
Ganske på samme måde skal vi også betragte vore
modstandere og forfølgere, ligesom vi jo hidtil i hele 24
år med vor bøn har holdt kejserens, muslimernes og pavens fjendtlige magt borte. Men kirken i det hele eller de
hellige og troende i det enkelte er ikke altid så opflammede af bønnens varme. Sådan har teologerne det ordsprog: Helligånden rører ikke altid profeternes hjerter.
Profeternes oplysning vedvarer ikke bestandig, uden ophør. Sådan havde Esajas ikke altid uafbrudt åbenbarelser
om høje, store ting, men alene til visse tider.
Dette viser også profeten Elisas eksempel, når han siger om sunamitten i 2 Kong 4, 27: Lad hende være, for
hendes sjæl er bedrøvet i hende, og Herren har skjult det
for mig og ikke givet mig det til kende. Her bekender han,
at Gud ikke altid rører profeternes hjerter. Undertiden
kom også Ånden, når de spillede på harpe eller psalter
og sang åndelige sange.
Dette siger jeg sådan til et eksempel, at bønnen ikke
altid er så brændende, som den plejer at være, når Helligånden særlig rører hjertet. Dog er dette et meget godt
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hjælpemiddel og råd til at opvække bønnen til at blive
heftig og brændende, nemlig gerne at læse, synge og
høre Guds ord, og at læse Salmernes Bog flittig eller
også gå i menighedens almindelige forsamling. Her bliver hjertet efterhånden varmt og ånden optændes i os.
For det går sædvanligvis sådan, at Helligånden ikke
altid rører hjerterne med de uudsigelige sukke; men når
han rører dem dermed, da er det allerede besluttet og er
tilforladeligt, at bønnen er trængt igennem skyerne og har
fået det, som man beder om, i himlen og på jorden; eller
også måtte himmel og jord før styrte sammen.
Derfor er det en herlig bøn, at man først forestiller sig
ordet og dernæst den høje nød og overvejer dem i hjertet.
Når Djævelen driver os med magt og verden dertil plager
os, da beder vi så meget mere brændende, jo grueligere vi
da trænges. For de troendes hjerte bevæges heftig og råbet og de uudsigelige sukke opvækkes deri, og da bønhøres også bønnen straks, med det samme den påbegyndes,
som englen siger til Daniel i kap. 9, 23: I begyndelsen på
dine ydmyge begæringer udgik et ord.
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Sådan beskrives på dette sted eksemplet på en såre
heftig bøn af Juda, der ganske glemmer Josefs store majestæt og magt; idet nøden driver ham, træder han lige
frem for ham og beder uden al ærbødighed og ærefrygt.
Sådan går det også med os. Når lykken er for hånden
og det går os godt, tænker vi på Guds høje majestæt og
ære, som vi påkalder, véd også at erindre os vor egen
uværdighed og frygter for hans magt; derfor er bønnen da
ikke så stærk og brændende. Men når vi er i nød og anfægtelse, da lægger vi ikke så meget mærke til hans høje
majestæt, men siger ligeud: Hjælp, kære Gud! Nu hjælpe
Gud! Forbarme dig i din himmel! osv. Da gør vi ingen
lang fortale. Sådan gør den yderste nød folk dristige; de
bryder igennem og sejrer også til slut. Men ordet skal altid være bønnens grundvold; til det skal troen holde sig,
der tror på Gud og træder frem for ham med ret tillid til
midleren, Jesus Kristus.
Kunne vi nu bede sådan, ville vi let foragte alverdens
trusler. Sådan har vi jo også hidtil tålt alle vore fjenders
magt og storme; har vi end været kolde i bønnen, så er
dog bønnens kraft stedse for Gud.
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Vistnok er Behemoths og alle djævles grumme vrede
så stor mod os, at ingen kan tro det; dog kan de ikke få
bugt med os. Men lod Gud dem et øjeblik tøjlen, så ville
de snart opsluge al vor visdom, vor kraft og vort værge.
For vor egen hjælp eller vort værge og råd er ligesom et
ringe skin eller en maske, hvormed Gud narrer modstanderne, så de anser det for en stor kraft og frygter for
denne maske. Men hvorfor det? Fordi dette er vor herre
Guds titel i Sl 76, 13: Han borttager fyrsternes mod, er
forfærdelig for kongerne på jorden. Men hvem udretter
dette? Svar: Den, som tror, som har ordet, som beder og
påkalder Gud, det er nådens og bønnens egen ånd, Zak
12, 10.
Sådan træder Juda her frem ganske brændende, uden
nogen frygt; for, den yderste nød driver ham. Derfor tænker han: Se, min fader Jakob venter derhjemme med stor
længsel på, at hans sønner snart skulle komme tilbage.
Før har han mistet Josef; nu er også Benjamin i livsfare.
Jeg, som er gået i borgen for ham, vil dog blive dræbt af
min fader; men han selv vil også måtte dø af smerter og
lidelse. Sådan var Juda såre ulykkelig og bedrøvet, dertil
berøvet alt håb og al hjælp.
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Derfor siger han nu på hebraisk: Bi adoni. Order bi
betyder på andre steder så meget som på mig; men her er
det et bønfaldende udråb. Det samme ord bruger også
skøgen for kong Salomo i 1 Kong 3, 26, idet hun siger:
Hør mig, min herre! Juda er forfærdet og såre bedrøvet,
derfor råber han så heftig og gentager den hele beretning.
Og Josef hører derpå, ikke uden bitre tårer og rørelser i
sit hjerte, skønt han endnu stedse skjuler sin bevægelse.
Men hidtil går nu indledningen, som vistnok var smukt
ydmyg, men dog ikke svarede til Josefs store majestæt.
v19-24. Du spurgte os, herre: Har I en far eller en bror? Vi
svarede dig, herre: Vi har en gammel far, og vi har en lillebror,
som han har fået i sin alderdom. Hans bror er død; han er den
eneste, der er tilbage efter hans mor, og hans far elsker ham.
Så sagde du til os, herre: Bring ham herned, så jeg kan få ham
at se. Men vi svarede dig, herre: Drengen kan ikke forlade sin
far. Gør han det, dør hans far! Men du, herre, sagde til os: Hvis
jeres yngste bror ikke kommer herned sammen med jer, skal I
ikke vise jer for mig igen. Da vi var kommet hjem til din tjener,
min far, fortalte vi ham, hvad du havde sagt, herre.

Benjamin kaldes Jakobs alderdoms søn, fordi Jakob
havde avlet ham i sin alderdom. For skønt han også
havde avlet de andre, da han allerede var gammel, tog
han sig dog især af de to, som var født af den fornemste

972

hustru, Rakel. Men hvorfor kaldes Benjamin en ung
dreng, uagtet han dog dengang, da han stod med de andre
brødre for Josef, allerede var fader til ti børn? Det sker,
fordi han var den yngste af dem alle og blev så ømt elsket
af faderen. Desuden var han født 12 eller 16 år efter, at
alle de andre var kommet til verden. Da Josef solgtes, lå
han endnu i vuggen, efter at hans moder, Rakel, ynkelig
var død under fødslen. Fordi han derfor blev født under
så megen jammer og trængsel, kaldtes han rimelig en ung
dreng.
Men han omtaler også Josef, Benjamins broder, som
dog var nærværende der, men var dem ubekendt. Og vistnok kunne han ikke høre på dette uden stor bevægelse og
rørelse, især da Judas tale var fuld af suk og tårer, som
næsten hindrede ham fra at tale. Og dog behersker Josef
sig endnu.
Juda omtaler også den afdøde moder, ganske som om
hun endnu levede, for derved desto mere at røre Josefs
hjerte. For sådan lyde hans ord om Benjamin: Han er
alene blevet igen efter sin moder. Derfor spørger nogle,
hvorfor dog Juda kan have sagt dette? Men udlægningen
heraf er ganske simpel og let, når man blot i stedet for at
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forklare: Han er alene blevet igen for sin moder, forklarer: Han er alene blevet igen efter sin moder, sådan som
også vor oversættelse lyder. Sådan var disse ord om drengen meget sørgelige: Han er den yngste og er alene blevet igen efter sin moder; men hun er ynkelig død; derhos
er også hans broder omkommen; han alene er blevet tilbage, han alene er sin faders glæde. Dette, siger jeg, er en
såre bevægelig og indtrængende tale, vel skikket til at
fremkalde den dybeste rørelse.
Og Juda bevægede ved denne sin tale Josef dybt ikke
blot for sin broders skyld, men også på grund af faderens
store omsorg og kærlighed for ham. Hvis han forlod sin
fader, siger han, da dør han. Men vi har været dig lydige;
derfor beder jeg dig, forbarm dig over os, eftersom vi har
gjort mere, end vi skulle.
Ja, hvad endnu mere er, han anfører også Josefs løfte:
Du har befalet os at bringe ham til dig, så du kunne få
ham at se og vise ham nåde. Men dette er intet bevis på
nåde eller gunst, med magt at fratage faderen hans søn,
som han elsker så højt, og som han med nød og næppe og
under store veklager lod drage bort, og ganske berøve
ham sønnen. Vi havde aldrig turdet bede vor fader
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derom, hvis ikke du havde indprentet os det med sådant
et strengt bud, så vi måtte forpligte os dertil. For sådan
sagde du til dine tjenere: Hvis ikke jeres yngste broder
kommer ned med jer, skal I ikke se mit ansigt mere. Derfor har vi flittig holdt os efter dine ord og din befaling og
forladt os på dit løfte og tilsagn; men nu befinder vi, at
du behandler os og vor gamle fader unådig; det havde vi
dog aldrig ventet, heller ikke fortjent det, at du sådan nu
vil dræbe og udrydde os alle sammen.
v25-29. Vores far sagde: Tag af sted igen, og køb lidt korn til
os. Men vi svarede: Det kan vi ikke. Hvis vores yngste bror er
med os, vil vi tage derned, for vi kan kun vise os for manden,
hvis vores yngste bror er med os. Så sagde din tjener, min far,
til os: I ved, at min kone fødte mig to drenge. Den ene forsvandt
for mig, og jeg tænkte: Han er blevet sønderrevet. Jeg har ikke
set ham siden. Hvis I også tager ham her fra mig, og der tilstøder ham en ulykke, så bringer I mig gamle mand ned i dødsriget
med smerte.

Her omtaler han atter sin fader og fortæller, hvilke indvendinger han gjorde, ligeledes hans sorg og bekymring,
dertil hans jammer og alle hans ord, for derved at formilde og røre Josef. Intet udelod eller glemte han, som
kunne tjene til at bevæge Josef og indtage og betvinge
hans hjerte. Hvis I tog også denne fra mit ansigt, siger
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vor fader, og han kom i ulykke, da førte I mine grå hår
med ulykke ned i graven. Men så langt går den del af fortællingen, hvori Juda fortæller Josefs befaling og sin bøn,
dertil også faderens svar. Nu følger fremdeles i teksten
slutningen på denne Judas tale, som er såre rørende og
indtrængende.
v30-34. Kommer jeg nu hjem til din tjener, min far, uden drengen, som han er så tæt knyttet til, så dør han, når han ser, at
drengen ikke er med, og så vil vi have bragt din tjener, vores
gamle far, ned i dødsriget med sorg, herre. Jeg står inde for
drengen over for min far, herre; jeg har sagt: Hvis jeg ikke
bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig
over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din træl,
herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen
med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til
min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke
ramme min far.«

Dette har han nu endelig fået sagt frem med tunge sukke
og hede tårer: Får jeg ikke drengen med tilbage, så dør
vor fader visselig af hjertesorg; på denne måde bringer da
vi hans grå hår ned i graven. Hvad mener du da du kunne
have for nytte deraf, om vi sådan dræber vor gamle fader? Se dog hen hertil: Hvad hjælper det dig, om vi berøver vor gamle fader livet? Vi skal jo i dette liv ikke have
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noget kærere eller noget, som skal ligge os mere på
hjerte, end vor faders velfærd og sundhed; derfor anbefaler jeg også dig denne og beder, al du ikke ved din unåde
vil være årsag til sådan en ynkelig og urimelig ulykke og
død. For Juda er angst og bange, og han gør sig megen
umage, fordi han var gået i borgen for drengen hos sin fader. Alt dette véd Josef godt, eller troede i al fald deres
ord. Vi tør ikke, siger Juda, komme mere for vor fader,
medmindre vi også bringer drengen med. Jeg vil evindelig være din træl i stedet for min broder; lad mig kun få
lov til at være din træl; for hvordan skulle jeg ellers fare
op til min fader?
Alt dette har han vel talt med gråd og sukke og har
rakt sine hænder op imod ham, sådan som de plejer at
gøre, som falder en anden til fode. For dette er den sidste
del af hans tale, hvorunder vel både hans og hans brødres
hjerter var allermest bevægede. Det er såre stærke og
vægtige ord, fulde af hjertelig følelse, hvilke ingen, om
han end er vel tilfreds i sit hjerte, kan læse uden tårer. Cicero siger på et sted: Mine tårer hindrer mig fra at tale.
Men det er ikke sande tårer. De flyder af de allerdybeste
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årsager og rørelser, sådan som når ordene og gråden
blandes med hinanden og sådan talen forhindres derved.
Gud give, at også jeg så brændende kunne påkalde
Gud, så ofte som jeg ville. For når jeg undertiden har
bedt sådan, har det synes mig, at jeg tydelig fik dette
svar: Dig ske som du vil. Intet menneske ville kunne foragte en sådan bøn, som sådan strømmer ud af hjertets
grund; langt mindre vil den da kunne være forgæves hos
Gud. For det vidner Den Hellige Skrift, når den siger i
Siraks bog kap. 35: Bønner fra den elendige trænger
gennem skyerne; ligeså siger englen til Daniel i kap. 9,
23: Straks i begyndelsen på dine ydmyge begæringer udgik et ord. Fluks må Gabriel være til stede, når Daniel beder. Løb hen, siger vor herre Gud, og bring ham svaret!
Ak, at vi kunne bede og tro sådan, da ville vi få alt, hvad
vi tiltrængte til legeme og sjæl. Eller, om Gud end nægtede os noget, så ville han dog give os noget andet, som
var langt bedre og større. Ja, opfyldelsen ville ikke lade
vente på sig, når en sådan brændende bøn kom for Guds
øren.
Dette vidner Daniels eksempel, der bad om, at Jerusalem og templet atter måtte genoprettes. Dette var hans
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begæring; derom var det ham at gøre; han så den ynkelige ødelæggelse og blev bevæget derved, lod det gå sig
nær til hjerte. Derfor bad han også uden tvivl med tunge
sukke og bitre tårer. Straks kommer englen og siger: Du
har ikke alene fået dette; for det er noget ringe i Guds
øjne; jeg vil sige dig endnu mere: Der er halvfjerds uger
bestemt over dit folk og over din hellige by til at forhindre overtrædelsen og til at besegle synder, og til at forsone misgerning og til at lade en evig retfærdighed
komme, Dan 9, 24. Han giver ham en skøn, herlig spådom; ja, denne skønne, klare åbenbarelse fører englen
endnu dertil og beskriver dermed den visse tid for Kristi
komme. Dette er, hvad jeg har sagt, at en så brændende
bøn som denne, straks den begynder, får alt, hvad den vil
have, og endnu meget andet større dertil.
Derfor skal dette være os et eksempel og et forbillede, som også skal bevæge og lokke os til at bede med
fuldkommen tillid og stærkt mod, uden nogen tvivl. Det
står vistnok ikke altid, som jeg har sagt, i vor magt at
bede med en sådan stor ånd; dog skal vi anvende flid,
især i nødens tid, så vor bøn dog må blive brændende.
Hjerterne fornemmer ikke altid en sådan tillid, som de
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skulle være opflammet af i bønnen; for vort køds og
blods dovenskab og dorskhed ligger os i vejen og hindrer
os; ligeledes formørker også arvesynden vort sind og vor
forstand, gør den svag, kraftløs og doven til den rette,
hjertelige bøn, og vore opgaver hindrer os også; vi drages
hid og did af mange slags sorger.
Men når den yderste nød driver på, da kommer også
Helligånden og kaster os for vor herre Guds fødder. Da
træder også bønnens Ånd frem og råber i os: Herre Gud,
du har befalet os at bede, banke på og lede. Da skal I sandelig erfare, at en sådan bøn ikke er forgæves eller omsonst, men kan udrette store, underfulde ting, som ikke
verden og heller ikke vi selv kan se.
På denne måde græder og beder nu disse Josefs
brødre for ham i den største angst og med hjertets suk og
skrig. Og ikke de alene græder; men også Josef udgyder
mange tårer, skønt han skjuler det, og endnu stedse hindrer sit hjertes dybe sukke fra at bryde frem. Men nu kan
han dog ikke holde sig længere, efter at han ser, at der
hos Juda og hans andre brødre er et retskaffent hjerte og
en standhaftig bøn, dertil en uskrømtet kærlighed til Benjamin, og derhos nu også en ret bodfærdighed. For dette
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er ikke alene et eksempel på bøn, men også på en sand
og såre stor bod, som jeg i begyndelsen mindede om.
Og her havde vi nu anledning til at tale om den rette
sande og den falske bod; men vi vil opsætte det til et andet sted, og denne lære er også allerede rigelig blevet behandlet i andre bøger. Vi vil nu fortsætte i fortællingen
og fremdeles betragte disse brødres store smerte og
sukke. For sådan tænkte de vel: Ak, hvad skal dog enden
herpå blive! Hvis Juda bliver tilbage her og Benjamin
drager med op til fader, vil denne dog ikke kunne være
tilfreds. Og vi er nu dermed endnu ikke frie for al sorg og
bekymring; men den vægtigste sag står endnu tilbage, for
hvilken vi rimelig kunne være bedrøvede og sørgmodige,
som også vil dræbe både vor fader og os. For hvordan
skulle Juda kunne blive tilbage her, han som jo er den
fornemste støtte for vor faders hus? Simeon, Ruben og
Levi er ikke med i tallet; men Juda er hovedet for hele
vor familie. Hvordan de vender på sagen, får de det ikke
til; der er idel jammer og hjertesorg.
Alt, sagde de vel, er fuldt af stor jammer og elendighed, for os; for om vi end får udvirket hos fyrsten, at vi
andre får lov til at drage hjem og bringe Benjamin tilbage

981

til vor fader, for at han ikke skal dø af hjertesorg, hvordan skal han da kunne leve, når han mister ham, som har
været husets støtte og herskeren over hele tyendet? Da
ville vor fader sige til os: I ville også berøve mig denne
søn og lade mig sådan stedse lide den tungeste jammer
og hjertesorg. Benjamin bringer I tilbage, men Juda berøver I mig; I bringer mig i al elendighed. Hvorhen de sådan vender sig, ser de intet andet end idel jammer og nød
både inde i sit hjerte og for sine øjne, ja sådan, at de blev
trætte af den megen gråd og klage og nu ikke tør bede om
mere. Ak Gud give, at de endda måtte få udvirket, at Juda
kunne blive træl i stedet for Benjamin! Men de véd
endnu ikke, om de kan opnå dette af Herren, om han vil
give slip på Benjamin. Sådan beskrives her den allerhøjeste smerte og hjerteligste anger over den begåede synd,
hvorved nu også Josef snart overvindes. Nu må han give
sig.
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Femogfyrrende kapitel
v1-2. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til
de folk, der stod omkring ham, at de alle skulle gå ud. Der var
ingen andre end brødrene til stede, da Josef gav sig til kende
for dem. Han græd højt; det hørte egypterne, og det rygtedes i
Faraos palads.

Jeg tvivler ikke på, at Josef skjalv under hele Judas fortælling og bøn, og at hans hjerte blev blødt derved. For
ethvert ord, som Juda talte, rørte hans hjerte på grund af
hans store trofasthed og kærlighed til sine brødre. Det var
lutter slag, som ramte hans hjerte. For han var jo ikke
grum eller ufølsom, men hel from og venlig, fuld af Helligånden og underfuld hjertens ømhed for sine brødre.
Og Juda fortalte just alt det, som tjente til at røre Josef, det sådan, at det faldt ham tungere at vente på enden
på denne tale end Juda og hans brødre at fuldende den.
Derfor siger han til de egyptere, som stod omkring ham:
Gå ud! Han kan ikke holde ud længere. Hans hjerte er
blevet ganske blødt i ham ved tårernes og sukkenes liflige ild og væde. Han byder dem alle gå bort og vil ikke,
at nogen skal forblive hos ham uden disse fremmede
alene; måske fordi han ikke gerne vil, at egypterne skal
se hans gråd og sukken. For han gav ofte sine følelser frit
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løb for sine brødre og sin fader, men kunne ikke tåle, at
fremmede mennesker skulle stå og se derpå. Nu begynder han derfor med et kort ord:
v3. Og Josef sagde til sine brødre: Jeg er Josef!

Her bryder han nu frem. Det havde ikke været mærkeligt,
om de alle sammen, da de hørte dette ord, var døde både
af skræk og af glæde. Men han kan ikke sige mere, uagtet
de andre ikke længere er til stede, men giver sig ganske
over, kan ikke gøre andet end blot græde, sukke og råbe,
og det med høj stemme, så også de, som var gået ud, og
hele Faraos tyende hørte det.
Sådan havde han hidtil holdt sig og behersket sig med
stor kraft, mens Juda talte, og indtil de egyptere, som
stod hos, var gået ud. Men nu bryder det frem som et
skybrud, og hele huset undrer sig over disse stærke råb
og spørger, hvad der dog går af herren, siden han græder
sådan? Hvad dog denne gråd kan betyde? Om måske de
fremmede gæster skulle have forgrebet sig på ham?
Dette kan man ret kalde at røre og bevæge hjerterne
og både med ord og med bitre tårer at vise hjertets dybe
rørelse. Jeg for min part kan ikke udsige eller forklare
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disse ting med ord, ja kan ikke engang med tanker tilstrækkelig nå eller forstå det.
Men det er et såre venligt ord, der kommer tilpas efter den kamp, de nu havde udstået, at han siger: Jeg er
Josef! Det kommer i rette tid. Og her brugte han heller
ikke det egyptiske sprog, sådan som før, da han talte med
dem ved tolk; men nu bruger han sit modersmål, som
hans brødre ikke havde troet han forstod, fordi han havde
brugt tolk. Men nu, da mellemmændene og tolkene ikke
længere var til stede, taler han til dem på hebraisk; siger
ikke: Jeg er abrek, zophnath paaneach (dvs. hemmeligheds åbenbarer, kap. 41, 45.), sådan som hans brødre
uden tvivl forhen havde kaldt ham på grund af den store
magt og herlighed, som han havde i Egypten, hvilken ære
jo også disse navne, som kongen havde givet ham, betegnede; men nu siger han til dem: Jeg er Josef!
Dette er nu atter en hård kamp og et såre skarpt vendepunkt i denne historie, at Josef så pludselig giver sig til
kende for sine brødre, han som de forhen havde anset for
en gruelig og forfærdelig tyran, fordi han havde opført
sig så fremmed og forfærdelig mod dem. Og skønt han
havde ladet sig mærke med mange tegn, hvoraf de havde
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kunnet forstå, at der under hans fjendtlige ydre alligevel
var skjult venlighed og nåde, kunne de dog ikke forstå
det. Men her gjorde han nu ingen omstændigheder og
brugte ingen tolk, men bryder pludselig ud med disse
ord: Jeg er Josef!
Sådan er dette et såre skønt eksempel, nemlig på,
hvordan Gud plejer at behandle os. For om han revser de
gudfrygtige og anstiller sig, som om han ikke var vor
Gud og fader, eller meget mere viser sig som en tyran og
streng dommer, der blot vil plage os og ganske ødelægge
os, så siger han dog til slut, når hans tid og time kommer:
Jeg er Herren, din Gud. Hidtil har jeg ikke behandlet dig
anderledes, end som om jeg ganske havde villet forkaste
dig og støde dig ned i Helvede; men dette spil plejer jeg
just at holde med mine hellige. For havde jeg ikke af
hjertet været venlig stemt mod dig, så ville jeg ikke have
spillet sådan med dig.
Dette afmales nu sådan i de helliges førelser, os til
trøst, så vi skal lære at tåle Guds hånd, der underviser og
prøver os, så vi skal lære at kende og ydmyge os selv, for
sådan at døde i os den skrækkelige ulykke, som kaldes
arvesynden. For meningen dermed er ikke den, at vi skal
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fordømmes eller forkastes, om end vort kors og den straf,
som vi må bære, næsten ser ud som vor fordærvelse og
død; men synden, som af naturen hænger ved os, må udfejes, så vi kan lære at forstå det ord i 1 Sam 2, 6-7: Herren er den, som døder og gør levende, som fører ned til
Helvede og fører op igen; Herren er den, som gør fattig
og gør rig.
Dette er Guds gerninger, hvorom Esajas, Paulus og
Kristus selv i evangeliet så herlig taler i Matt 10, 38:
Den, som ikke tager sit kors op og følger efter mig, er
mig ikke værd; ligeså i Joh 12, 25: Den, som elsker sit
liv, skal miste det. Men her spørger fornuften: Hvorfor
plager da Gud uskyldige folk sådan? Svar: Det gør han
ikke uden grund eller omsonst; men for derved at gøre
synden mindre og afskaffe den. Desuden, da vi endnu bestandig har mange slags fejl og brøde liggende på os, kan
vi ingenlunde rose os af vor uskyld. For se kun til dem,
som han lader gå så ganske sikkert og trygt efter deres
egen lyst og begærlighed; hvem han overlader tømmen,
og som slipper for enhver anfægtelse; kære, hvordan går
det med dem? Jo, de falder fra den ene synd i den anden,
i utugt, mord, ægteskabsbrud, had og anden afskyelig
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synd og skam. Det ser man nok nu til dags ved pavestolen i Rom og hos alt pavens slæng. For hvad er dompavernes og kardinalernes stiftelser andet end idel horehuse? Og Rom er et sådant sted, hvor alle slags skalke og
skælme, dertil alle laster har taget overhånd. For de har
ikke møje som et andet menneske, og de bliver ikke plaget som andre mennesker, som Sl 73, 5 siger. Synden udfejes ikke sådan hos dem og de slipper for, enhver tugt;
men hvor dødelsen og angeren ophører, er der ikke længere noget råd eller nogen hjælp til salighed.
Derfor må vi kristne lære, at Den Hellige Skrift overalt lærer denne tugtelse, hvorved vi ydmyges. Men er vi
så sandt retfærdige, og regnes vi – hvilket vi jo visselig
gør – blandt dem, som begærer at få del i Himmerige, så
skal vi vide, at vi er døbt til Kristi død, Rom 6, 3. Ham
må vi følge som vor anfører, så at syndens legeme kan
blive tilintetgjort. Og vort liv er for Guds øjne intet andet,
end blot at vi bestandig må ødelægges, dødes og føres
ned i Helvede, ikke for derved at fordærves, men for at
frelses, hjælpes og lutres. Men denne dødelse må ikke
ske i ord alene, men også i gerning, som Paulus siger i 1
Kor 4, 20: Guds rige består ikke i ord. Synden hænger
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endnu bestandig ved os, al den stund vi er undfanget og
født deri; vort kød er fordærvet, og Djævelen lokker det
til alle slags synder og laster; hvad skulle da Gud gøre
andet med os end bestandig lutre os? Men dette kan ikke
ske uden smerte og pine. Det må gøre ondt; vi må føle
det.
På denne måde blev også Josef underfuldt prøvet og
vel øvet, indtil han var blevet ydmyget, tugtet og endelig
også ophøjet. For på denne måde kom han til sådan dyb
erkendelse og forstand på gudsfrygt og til sådan stor visdom, at han også kunne råde og vejlede andre, ja, endog
styre alverden. Hele Egyptens rige var ikke stort nok for
hans visdom, skønt han deri var såre nyttig for mange
mennesker og underviste ikke blot det simple folk, men
også kongen selv og præsterne i den sande salighed. Men
hvorfra havde han evnen hertil? Svar: Derfra, at han forhen var blevet dødet og nedført i Helvede, havde været
foragtet og overset af alle, og dog med et stærkt mod
endnu stedse havde beholdt den rette tro og det rette håb
under anfægtelsen.
Ganske på samme måde prøver og ydmyger han også
sine brødre for at kunne ophøje dem. Derfor er dette et
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rigtigt og herligt eksempel på Guds styrelse, der end ikke
skånede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, Rom
8, 32, for at han skulle gøre fyldest for vor synd. Men vi
ydmyges ikke i den hensigt, at vi dermed skulle gøre fyldest for synden, men blot for at lutres og renses. Han behøvede ikke for sig selv nogen renselse eller lutring, fordi
han var syndefri; men ved sin lidelse fortjente han, at vor
ydmygelse, dødelse, forkastelse og fordømmelse er Gud
velbehagelig.
Dette skal man nu lære, sådan som det læres i Den
Hellige Skrift. For papisterne og muslimerne véd intet af
disse ting at sige, mener at de er salige, fuldkomne og
hellige, og at de med sin lydighed og særlige gudstjeneste
tækkes Gud vel uden nogen sådan lutring. Derfor bryder
de sig ikke om Gud, frygter ham ikke heller. Og jeg taler
nu ikke om pave Julius eller Clemens, disse afskyelige
uhyrer blandt paverne; men lad os betragte de gode,
fromme helliges eksempler, såsom Augustin, Bernhard
og mange andre, kun at vi ser bort fra troen hos dem.
Disse mener, at de er fromme og karske; de indskærper
vistnok tålmodighed, men det går såre koldt til dermed,
og spørger du dem, hvorfor de faster, hvorfor de spæger
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sit legeme, kommer de frem med denne grund: For derved at gøre sig fortjent til at komme højere i Himmerige
end andre.
Men dette er ikke det rette endemål med det kors,
som pålægges de kristne, men meget mere dette, at de
derved skal dødes på kødet og at synden skal ophøre, og
at også arvesynden, som hænger ved os af naturen, nogenlunde skal holdes i tømme. Og jo mere du renses eller
lutres, desto mere vil du i det kommende liv velsignes.
For uden tvivl vil der følge ære og herlighed på den jammer og plage, som vi må bære i denne verden. Men grunden til alle disse trængsler er lutringen, som er ganske
nødvendig og gavnlig, for at vi ikke skal snorke, blive
dorske og dovne ved vort køds sovesyge. For når vi har
fred og ro, beder vi ikke, betragter ikke ordet, men omgås
koldt med Skriften og med alt, som angår Gud, eller falder dog til sidst hen i en skammelig og skadelig tryghed.
Derfor må vi plages og ydmyges; sker det ikke ved
blodsudgydelse og fængsel, sådan som de hellige martyrers lidelse var beskaffen, så må det dog ske ved åndelig
anfægtelse, ved sorg, smerter og angst, som vi føler i vort
hjerte. For ellers ville vi omkomme i synder, fordi vort
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kød er fordærvet, forgiftet og ganske spedalsk, og trænger til en læge, der kan forekomme det dovne kød ved
kors, plage, sorg, skam, skændsel; for det er det rette lægemiddel, hvorved Gud udrenser synden.
Af sådanne eksempler er Den Hellige Skrift fuld,
nemlig at de hellige må holde her. For uden for anfægtelsen glemmer de disse åndelige øvelser, bliver dorskere til
at bede, tro og prise Gud. I nød og trængsel derimod råber de, sukker og klager og øves og undervises sådan i
ordet, som Esajas siger, at blot revselse lærer os at mærke
på ordet.
Men til sidst, når anfægtelsen er til ende, da åbenbarer den nådige fader og vore sjæles frelser sig og siger;
jeg er Herren din Gud; det er mig, som har pint og tugtet
dig; ligesom også Josef her med høj stemme siger: Jeg er
Josef; jeg har ført jer hid og did og prøvet jer på mange
slags vis, ikke af et fjendtligt sindelag eller fordi jeg
skulle have lyst til at ødelægge jer, men meget mere for i
jer at opvække bod og lutring fra synden, så I kunne blive
retfærdige og fromme. Derfor frygt ikke! For jeg er ikke
den mand, som I anser mig for og som I har indbildt jer,
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nemlig en egypter, en skrækkelig og grum tyran. Nej, her
tager I groft fejl!
På samme måde forholder det sig også med de gudfrygtiges tanker, knur og mistanke til Gud, som de undertiden fatter. For alt dette er falskt og grundløst. For vi kan
ikke forstå, hvad der er Guds mening med sine førelser.
Hvad jeg gør, forstår du ikke nu, siger Kristus til Peter
Joh 13, 7; men du skal forstå det herefter. Jeg vil nu vaske dine fødder; men hvad min mening eller betydningen
er af denne vask, det forstår du ikke nu.
Sådan forstår heller ikke vi Guds råd og vilje i lidelsens tid. Derfor skælver de så forfærdelig, som bedrøves
og straffes, og kæmper med vantro, vrede og utålmodighed mod Gud, ja med fortvivlelse. Men hvis de blot med
Guds bistand holder fast ved troen og håbet for ikke ganske at fortvivle, så har det ingen nød. For Gud tilregner
dem ikke deres klage og knur som synd. Men siden kommer han da og siger: Jeg er Herren din Gud.
Det vidste jeg ikke, siger fornuften; jeg mente, at det
måtte være Djævelen, som sådan larmede og rasede mod
mig. For vor natur kan ikke med rolighed finde sig i at
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ødelægges og forstyrres, den forstår heller ikke, at prøvelsen kun er en lutring; derfor forfærdes den derfor og
vredes og raser derimod. Derfor må nødvendigvis troen
på ordet komme dertil, for at vi skal kunne tåle og udholde Herrens hånd og vide, hvortil vi skal holde os og
hvormed vi kan stille os tilfreds.
De, der tugtes og ængstes, føler ikke andet, og klager
også over, at de må omkomme og ganske gå til grunde.
Naturen kan ikke mene andet, når den dødes; den kan
ikke sige andet end: Det er ude med mig. Men o, hvilket
saligt, trøsterigt ord af de kristne, når de kunne hænge
fast ved ordet og sige: Jeg er døbt, jeg tror på Gud Fader,
jeg tror på Jesus Kristus! Når kun dette forbliver fast og
vist i hjertet, da vil alt blive godt.
Kødet ængstes vistnok og plages; det gør ondt; fornuften fortvivler, vor vilje knurrer, kort sagt, hele vort
sind er mismodigt og forfærdet, som David siger om sig
selv i Sl 31, 23: Jeg sagde i min angst: Jeg er udryddet
fra at være for dine øjne. Men sådanne ord og tanker bør
dadles, og man må modstå den fordærvede natur og fornuft, som ikke kan forstå eller tale anderledes. Men hvad
skal jeg da gøre, kunne du sige, når jeg nu allerede er sat
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ind i Helvede og i fortvivlelse? Skal jeg sige, som der
står i Salmen: Det er ude med mig, jeg er forkastet osv.?
Ingenlunde, men du skal slutte og sige sådan: Jeg er døbt,
er kaldet ved ordet; jeg tror på Guds søn, som har lidt for
mig. Min fader og min moder forlod mig, men Herren
skal samle mig til sig, Sl 27, 10.
Ja, siger du, men jeg ser ikke den gunstige og nådige
herre. Ganske rigtig. Men hør, at han er en sådan frelser
og hjælper; om han end skjuler og dølger sin barmhjertighed og hjælp, så sidder han dog ved Gud Faders højre,
styrer dig og har omhu for dig. Kristus selv klager også i
Sl 38, 12: Mine venner og frænder holder sig borte fra
min lidelse, mine nærmeste holder sig langt borte.
Det er såre tungt for de gudfrygtige, når alt dette ikke
længere bliver en blot og bar tanke, men når det bliver til
ret alvor. Ja, når det bliver virkelighed og ikke et blot og
bart skin alene, da gør det kødet såre ondt. Når sådan en
dreng får ris, fordi han ikke har været flittig, da føler han
sandelig smerte, skriger og hyler; men det kan alligevel
ikke være anderledes, hvis man vil overholde tugt og lydighed. Så meget mere må da de behandles på denne
måde, som er voksne og ældre; for da ytrer arvesynden

995

sig og synden kan ikke udrenses uden smerter, så de ikke
skulle skrige på, at de var forstødt af Gud og ganske fortabt. Men sådan må man ingenlunde slutte, lige så lidt
som barnet, når det får prygl af sin fader, derfor må
mene, at dets fader er fjendtlig sindet mod det. Og hvad
er vi for Gud andet end børn?
Derfor siger Sl 118, 18 såre herlig: Herren tugtede
mig vel, men han gav mig ikke i døden. Og i Ordsp 22,
15: Dårskab er bundet til den unges hjerte; tugtens ris
skal drive den langt fra ham. På samme måde skal man
også betragte Guds tugtelse, især da han har givet os ordet, som vi skal hænge ved, så det ikke bliver nogen
smerte eller sorg til frygt og fortvivlelse, men så vi, hvor
hårdt han end står, dog tror, at han er vor frelser og kære
fader, som Job siger: Vil han slå mig ihjel, skulle jeg dog
ikke håbe? Job 13, 15.
For det er forskellen mellem Guds børn og de vantro,
som sætter sig op imod straffen og ikke ville tage imod
tugt af Herren. Men for de gudfrygtige er tugtelsen fornøden på grund af det fordærvede kød, som er fuldt af synd
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og tryghed, foragt for Gud, vrede og utugt. Deraf kommer det også, at de ikke beder, ikke tror, ikke håber og
ikke agter på Gud.
Disse skrøbeligheder og svære sygdomme hænger
endnu bestandig ved de hellige og troende. For derfor at
hellige dem bruger Gud den straf at døde dem og føre
dem ned i Helvede. Disse Guds lægemidler og gerninger
afmales her og der i Den Hellige Skrift og de troendes
eksempler; men de forstås aldrig af verden og fornuften,
for de har ikke den bog, hvoraf de kan lære denne kunst.
Der er heller ingen anden bog, som lærer dette, end alene
den bog, hvori Helligånden taler med os på denne måde:
Herren er den, som døder og som levendegør, som nedfører til Helvede og fører op igen, som gør fattig og gør
rig, 1 Sam 2, 6. 7. Og af dette gør han ikke blot det ene
stykke, så han alene kunne sige: Jeg døder. Nej, da var
han Djævelen. Men han er en sådan Gud, som døder og
igen levendegør. Han fører vel også ned i Helvede, men
sådan, at han også fører ud igen derfra.
Dette må man ofte gentage og flittig indprente. For
det er de kristnes visdom og ejendommelige lære, som
skal have et sådant stærkt mod, at der ikke kan overgå
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dem noget ondt, som de ikke skulle kunne rose sig af og
triumfere og glæde sig over, fordi de har ordet, dertil absolutionen, dåben, syndernes forladelse og forjættelsen
om det evige liv; og hvad for ulykke de end skulle lide,
enten det er i døden eller i Helvede, uden al undtagelse,
hvad enten de trænges eller ængstes i det ydre eller indre,
så kan de dog sige: Jeg triumferer og roser mig dog; for
jeg er herre over døden, over synden, Helvede, verden,
dertil over al ulykke. Sådan er der hos ham ingen forskel
mellem liv og død, rigdom og fattigdom, skam og ære.
Sådan er en kristen en herre, mægtig i strid, der er sat
over al dødens, Helvedes og alle modstanderes skræk. Og
dette ikke af os selv; for naturen kan ikke udrette dette;
men fordi vor frelser, vor herre og sejrvinder, Guds søn,
sidder ved faderens højre; han frelser, beskytter og regerer os. Derfor lad kun døden forfærde os, Satan rive os
ned i Helvede, hvad er det så mere? Min herre og forløser
lever dog endnu!
Denne kunst overgår al menneskelig fornuft og visdom, og de hellige, såsom David og Paulus, har heller
ikke fuldkomment kunnet nå eller forstå den. Paulus, som
dog var en høj apostel, bekender om sig selv i 2 Kor 12,
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7-9: Mig er givet en torn i kødet, nemlig en Satans engel,
for at han skal slå mig på munden; om denne bad jeg
Herren tre gange, at han måtte forsvinde fra mig; han
ville gerne blive ham kvit; og han sagde til mig, han,
nemlig Herren ved Guds højre: Min nåde er dig nok.
Hvorfor, tror du vel, kære Paulus? Fordi jeg elsker dig.
Min kraft kan kun være mægtig i jeres skrøbelighed. Du
må være svag, du må lide, sukke, være ynkelig og svag,
dig selv til gavn, så du til slut kan sejre ved lidelse og
kamp og blive en stor apostel. Er du ikke svag, så har
min kraft intet at gøre i dig. Skal jeg være din Kristus og
du igen min apostel, så må du rime din svaghed sammen
med min kraft, din dårskab med min visdom, mit liv med
din død.
Dette er de kristnes lærdom, som hverken filosofferne eller juristerne lærer; de forstår intet af dette, hverken hvoraf det kommer eller hvorhen det sigter eller
hvorved man skal opnå det. Filosofien lærer vistnok noget om tålmodighed; men den kræver derhos tillige også,
at man skal være skyldfri. Derfor må man omhyggelig
mærke sig dette, at vi vistnok lider som uskyldige, men
dog som sådanne, der tiltrænger dette ris. Som Herren
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hos Jeremias siger mod Edom i Jer 49, 12: Se, de, som
ikke var dømt til at drikke af bægeret (sådanne som Daniel og andre), skal jo drikke, og skulle du selv holdes aldeles uskyldig? Du skal ikke holdes uskyldig, men visselig drikke. Ligeledes siger han også mod Jerusalem i Jer
2, 35.; se, jeg vil gå i rette med dig, fordi du siger: Jeg
har ikke syndet. Som om han ville sige: Derfor vil jeg
tugte dig, for at du ikke skal glemme dine synder, i
hvilke du er undfanget og født. For ellers ville du sige:
Hvorfor tugter du mig, eller hvorfor må jeg pines sådan?
Hvorfor lægger du ikke meget mere denne straf på Moab
og Edom? Jeg er jo dit folk, jeg ofrer til dig, lover og priser dit navn. Det gør jeg, siger Herren, blot for, at du ikke
skal rose dig af skyldfrihed for mig. Men jeg vil ikke
tugte dig i min vrede, men med måde, ligesom en fader
elsker og tugter sit børn. Du skal ikke være fortabt derfor.
Ja, kunne du sige; men hvad har jeg da syndet? Svar:
Spørg æblet i Paradis. Moab og Babylon har vistnok ingen årsag til at revse og forfølge dig; men for mig er du
ikke uskyldig, på grund af dine første forældres synd i
Paradis. Derfor skal du give mig æren, erkende din urenhed med ydmyghed og sige: Herre Gud, du gør ret i at
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tugte os, som Daniel siger kap. 9, 7: Herre, dig hører retfærdighed til, men os vort ansigts blusel.
Gud véd og erkender, hvad der er skjult i vore hjerter,
og hvor fordærvet vor natur er; derfor straffer han os nådig og faderlig, og til slut, når straffen ophører, åbenbarer
han sig for os og siger: Jeg er din Gud, som elsker dig og
omfatter dig med venlighed; jeg har ment det hjertelig og
venlig. Da bliver sjælene efterhånden igen oprejst og kan
da trøste sig med Guds nåde og venlighed. Og det er de
gudfrygtiges trøst i dette liv. Men o, hvor stor skal ikke
deres glæde blive på hin dag, når Guds søn åbenbarer sig
og siger: Se, jeg er din frelser og forløser, som du har beskyldt for ikke at bryde mig om min kirke og menighed
og ikke give agt derpå, ret som om jeg ikke var Gud og
ikke sørgede for jer. Se, her er jeg. Men derfor har jeg
tugtet dig, for at din synd måtte udrenses og lutres, og for
at du skulle erkende mig for din Gud og frelser.
Denne leg og Guds underlige førelser med sine hellige har Helligånden villet afmale i dette Josefs eksempel. Og kære, tænk dog, hvilket lifligt, velbehageligt ord
det på den yderste dag vil være i de gudfrygtiges øren:
Jeg er Josef! Ja, hvad det allerede nu er for en glæde, når
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Gud gennem sit ord giver en ringe dråbe trøst til dem,
som er bedrøvede og anfægtede. Hvor bliver man ikke
hjertens glad, når anfægtelsen er forbi! Derfor skal det
blive en langt større og uudsigelig glæde, når al trøstens
Gud skal åbenbare sig og ganske hengive sig til os i det
evige liv.
Jakobs sønner følte en ringe lindring i sin tidligere
jammer og smerte, da Josef satte dem ved sit bord, omgikkes nådig med dem og trakterede dem kostelig, gav
deres, yngste broder fem gange så meget som nogen af
de andre og endelig til slut lod enhver af dem få sine
penge tilbage.
Ganske på samme måde leger også Gud med os, når
han åbenbarer og skænker os timelig trøst. Men hvad skal
det ikke blive på hin dag, når ikke en ringe dråbe, men
hele himlen skal åbne sig, og hele guddommen skal åbenbare sig og lade sig se? Da skal vi være glade og glæde
os i dette ord: Jeg er Josef! Vor kære herre Gud styrke os
og skænke os tålmodighed, så vi med sådan tro og standhaftighed, som vi burde, kan vente på dette store håb,
som forestilles os. For denne glæde prises også på mange
steder i Salmerne, og der tilføjes også nogle formaninger
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for at styrke de gudfrygtiges hjerter. Sådan i Sl 31, 20:
Hvor meget er det gode, som du har gemt for dem, som
frygte dig, som du har bevist mod dem, der tror på dig,
for menneskenes børn! Og Sl 27, 14: Bi efter Herren!
Men imidlertid forbliver i dette liv omvekslingen af
trøst og trængsel; for ellers måtte de gudfrygtige ganske
omkomme ved bestandig anfægtelse. Sådan bad også Josef sine brødre til sig og modtog dem venlig; men sidenhen forfærdede han dem igen. Sådan fører også Gud os
underlig og opholder os, så vi ikke fortvivler i nød og
trængsel, når vi sådan lutres fra vore synder; for denne
lutring skal ophøre i det kommende liv.
v3b. Lever min fader endnu?

Han spørger efter sin fader, ikke som om han tvivlede på,
at han endnu levede, men for derved at vise, at han elsker
dem af hjertet og nu også taler med dem i denne kærlighed. Men det er tillige også et sådant ord, som udtrykker
en forundring. Som om han ville sige: Jeg har næppe
kunnet tro, at min fader endnu skulle være i live; jeg har
altid tænkt, at han ikke ville kunne leve så længe. For jeg
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kommer endnu i hu, hvor inderlig han elskede min moder, og da hun døde så ynkelig under fødslen, så jeg, hvor
dybt han sørgede over hendes død, og så derhos, at der
også ellers i huset var megen jammer og ulykke, hvorved
han heftig bedrøvedes og bekymredes. For hans natur er
såre blød, og han elsker sine hjertelig, ikke blot af naturlig tilbøjelighed, men også i Helligåndens kærlighed.
Derfor er det ofte faldet mig ind, at da jeg kom bort, døde
han af smerte, fordi jeg vidste, at han har et så blødt og
ømt hjerte, skønt det er stort og stærkt i troen.
For naturens svaghed hænger endnu stedse også ved
de hellige, og sorg og bekymring er så stærk, at den dræber mange folk. Der dør her i livet mange, også gudfrygtige mennesker, af hjertesorg, der i sig selv er den rette
død og langt skarpere end noget sværd, som Sirak vidner
i kap. 30, 25: Sorg har fordærvet og dræbt mange, og der
er ikke gavn hos den, og Paulus i 2 Kor 7, 10: Verdens
bedrøvelse virker døden. Jo svagere menneskets natur er,
desto før dør de.
Men ovenfor blev de tunge trængsler og genvordigheder beskrevet, som ramte Jakob, såsom Dinas og Bilhas krænkelse, Rakels og ammen Deboras ynkelige død.
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Men disse mange trængsler og ulykker måtte gøre dybt
indtryk på den herlige mand, eftersom han af naturen var
af et følsomt gemyt, og dertil også fuld af Helligånden.
For sådanne mennesker føler meget dybt og har stor,
hjertelig medynk med andre, som er bedrøvede og bekymrede. Men sådanne stærke sindslidelser nedbryder
naturen, også hos de hellige.
Derfor forundrer Josef sig med føje over, at hans fader havde kunnet leve i disse 22 år, i hvilke han ikke var
hjemme, under så megen ulykke og jammer. Jeg tvivler
ikke på, sagde han vel, at min fader blev såre forfærdet
og bedrøvet i sit hjerte, da han mistede mig, så han vel
ikke let lod sig trøste. Derfor har jeg tænkt forvist, at han
måtte være død, om end ikke af hungeren, så dog af hjertesorg. Josef sagde vel: Ak Gud, jeg har altid troet, at min
fader måtte have grædt sig ihjel. For skønt de gudfrygtige
tror på Gud, er dog naturen så svag, at de ikke kan tåle de
store smerter og sorger, og Kristus siger også selv i Matt
26, 38: Min sjæl er bedrøvet til døden.
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v3. Og hans brødre kunne ikke svare ham; for de forfærdedes
for hans ansigt.

At Josef så pludselig gav sig til kende for sine brødre,
hvilket ingen af dem nogensinde havde ventet eller tænkt
på, det opvakte i deres hjerter en så stor glæde, at de forfærdedes af frygt og glæde på engang og næsten døde.
Sjælen er herligere end legemet; dette kan ikke tåle sådan
bevægelse og hjertelig glæde, når den er til stede i højeste grad. Men hvad sjælen er efter sit væsen eller efter filosoffernes mening, kan vi ikke vide; men af dens drifter
eller rørelser og frugter kan vi slutte os til, at den må
være noget meget kosteligt, ædelt og underfuldt, så stærk
og kraftig, at legemet ikke kan tåle dens vælde eller
storm. Når der sådan i hjertet opstår en stor, uendelig
smerte og hersker i mennesket, så må legemet nødvendigvis dø. Og det samme sker også ved en rigtig stor
glæde, som såre mange eksempler i hedningernes historie
bevidner.
Sådanne sindsbevægelser var der også her hos Josef
og hans brødre. Uden tvivl var han også selv døden meget nær på grund af sit hjertes heftige bevægelse, så han
ikke kunne tale mere, men kun tårerne strømmede ham
ned ad kinderne.
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Så stor en kraft har sjælen, så når den alene hersker i
mennesket, må legemet med alle dets sanser, lugt, smag,
følelse osv., ganske stivne. Den er en underfuld skabning.
Vistnok har Aristoteles snart været færdig med at beskrive sjælen sådan som ånden tænker sig den, idet han
siger: Sjælen er den første rørelse i et organisk, fysisk legeme; men han kan dog ikke ret udtrykke dens væsen
uden i forhold til andre væsener eller ting. Men ret at forstå eller fornemme, hvad sjælen er, hvad angår dens drifter og stærke, heftige rørelser, det hører ikke hjemme i
granskningens erkendelse, eller fås ikke ud ved at bestemme dens forhold til andre ting; men det kan man kun
lære af erfaring. Sådan når en stor, uendelig glæde bemægtiger sig legemet og næsten ganske dræber det, eller
når ens tårer af glæde strømme ned ad hans kinder,
hvorom munkene og de andægtige fædre skriver meget,
at intet skal være sødere eller lifligere end sådanne glædestårer, og på den anden side, at der ikke skal være noget sørgeligere og elendigere end bedrøvedes gråd. Derfor, siger jeg, er sjælen en underfuld skabning, og os ubekendt.
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Dette minder jeg om, for at vi ikke skal læse så overfladisk eller fare så let hen over, hvordan Josef gav sig til
kende; men vi skal betragte hjerternes dybe rørelse,
hvoraf både Josef og hans brødre grebes så dybt. Jeg véd
ikke, hvordan jeg ville have båret mig ad, når han havde
sagt: Jeg er Josef. Og de véd det heller ikke. Hvordan
skal det da gå, når vor herre og frelser Jesus Kristus kommer, som i dette liv også prøver os på mange slags måder
og lader os plage, hudstryge og døde? O hvilken stor
glæde skal ikke det blive, når han så pludselig og uventet
forandrer sig, mens vi forhen har ment, at han var den
grummeste tyran, som ville ombringe os alle til hobe i ét
nu! Da vil han sige: Jeg er Josef; jeg er jeres frelser!
Jeg kan ikke tilstrækkelig udlægge denne Josefs
åbenbarelse efter dens værdighed; men man må ofte læse
og betænke den for efter hans og hans brødres eksempel
at lære flittig at bede, håbe og bie på den guddommelige
trøst, og imidlertid med stærkt, standhaftigt hjerte tåle
Guds hånd, der sådan leger med os og prøver os for vor
sovesyges skyld, hvormed vi er behæftet, og på grund af
arvesyndens kulde, hvoraf de gudfrygtiges hjerter blive
dorske og træge, dertil også svage og matte til tro, håb og
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til bønnen og andre åndelige øvelser. For hvis denne guddommelige leg med os ville ophøre, så ville vi snorke og
blive kolde. Derfor stikker Gud ligesom med denne brod,
og driver med den det rå dovne æsel fremad, vort syndige
kød nemlig, som såre besværer os med sin byrde.
Men nu må vi også tale lidt om Josefs gudsfrygt, som
sandelig er underfuld og vel fortjener at overvejes nøje.
For som den store fyrste og frelser for Egypten og de omliggende lande havde han med stor stolthed ganske kunnet foragte sine brødre og skjule for dem sin herkomst og
slægtskabet med sine forældre og slægtninge. Sådan ser
man ofte eksempler på sådanne hårde, uvenlige mennesker, der er stokke og sten, at de ikke kan eller vil vise
sine forældre eller slægtninge nogen ærefrygt eller venlighed. For skønt naturen er skabt sådan af Gud, at den
har sine ømme følelser og der hos mennesket endnu er
blevet tilbage en gnist af gode rørelser og drifter
(hvorom skolastikerne har forstået det sted Sl 4, 7: Opløft
dit ansigts lys over os!), sådan at faderen af naturen elsker sit barn og barnet igen sin fader, ligeledes at der hos
alle mennesker er indplantet naturlig kærlighed mellem
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søskende, så forstyrres og ødelægges dog undertiden sådanne følelser ved menneskers afsindighed, ved vrede,
hovmodighed, urimeligt fjendskab og misundelse.
Men Josef var fuld af Helligånden og udslettede ikke
de naturlige følelser, men forøgede dem. For Helligånden gives ikke, for at han skal borttage og ophæve de følelser og drifter, som er indplantede i naturen, men for at
han atter skal levendegøre den døde natur, opvække den,
hvor den er svag og sover, og forbedre den og bringe den
på ret spor, hvor den er faret vild og kommet ud af den
rette vej. Derfor er Helligånden og Guds nåde et lægemiddel for naturen, hvorved alt det, som i den medfødte
fordærvelse ved synden er svækket og fordærvet i os, atter oprejses og bringes til rette.
Sådan foragtede nu Josef ikke sine brødre, fordi de
var fårehyrder, simple folk, ja næsten af de allerringeste
blandt det folk, for hvem egypterne havde afsky. For han
måtte frygte for, at man kunne skade ham hos rådmændene og embedsmændene i samme rige, og at hans ære
og herlighed og den store anseelse, som han havde,
kunne svækkes derved. For vi hørte, at rådmændene ikke
spiste sammen med ham, og nu kunne de synes at have to
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årsager til at foragte og hade ham, både fordi han var en
hebræer, og fordi han nedstammede fra de foragtede fårehyrders slægt. Derfor er det en skøn, herlig dyd hos ham,
at han lagde mere vægt på det fjerde bud og den naturlige
kærlighed, end på al sin store ære og herlighed, ja end på
sin magt, som dog ikke var ringe men såre stor og lig
kongens magt i Egypten. Han skammer sig ikke ved sin
fader og sine brødre, skønt de var fårehyrder. Hidtil
havde han vel leget en sørgelig og skarp leg med dem,
dog kun af stor kærlighed og naturlig ømhed for dem,
idet han frygtede for, at de måske også kunne have dræbt
sin gamle fader og yngste broder. Men da han nu får alt
at vide, åbner han ret sit hjerte, og hans hjertelige kærlighed til sine brødre og store glæde bryder frem, ja så, at
hele Faraos hus hørte ham græde og råbe af glæde.
Sådan ser vi i hele denne Josefs historie intet andet
end idel store, utallige dyder hos ham, og det i alle hans
forskellige stillinger, i fængsel, i skam og elendighed og
forladthed og sidenhen også i hans store ære, højhed og
magt. For sådan dreves han op og ned, frem og tilbage,
og dog forblev han alligevel standhaftig og havde Gud
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for øje og biede på hans hjælp med såre stor tro og tålmodighed.
Men her foreholdes os ikke alene et eksempel på alle
de dyder, som fandtes hos Josef; men der stilles os også
skønt for øje en ret skildring af Gud, så vi kan vide, hvad
Gud er. Filosofferne snakker frem og tilbage og forsker
efter Gud med sine grublerier, dog er de kommet til en
nogenlunde erkendelse, sådan som Platon betragter og
erkender den guddommelige styrelse. Men det hele er
dog kun sådan beskaffent, at han har sammenlignet og
sammenholdt det med noget andet; det er ikke på langt
nær den erkendelse, som Josef havde, nemlig at Gud sørger for os, så han bønhører og hjælper de bedrøvede og
elendige. Så vidt kunne Platon ikke komme i sin erkendelse; han kommer ikke længer end til sine grublerier og
naturlige tanker, ligesom en ko ser på en malet port.
Men det er den rette erkendelse af Gud, hvorved vi
kender Guds vilje, véd, at han alene er vis, vil hjælpe os
og gerne forbarme sig over os. Sådan når Josef er vis på,
og siger: Gud vil ikke forlade mig, om jeg så end skulle
dø. Ligeledes at han kan slutte sådan: Gud ser ikke til dig

1012

eller sørger for dig af den grund, at du er så stor og mægtig, om du så end var herre over alverden. På den venstre
side fortvivler han ikke, når ulykken trykker ham; men på
højre side hovmoder han sig heller ikke, når det går ham
vel og han har lykken med sig.
Sådan er nu dette den rette erkendelse af Gud, at man
véd, hvad der er hans natur og vilje, hvilken kun han har
åbenbaret i sit ord, når han forjætter, at han vil være min
herre og min Gud, og byder mig at gribe denne sin vilje
med troen. For her er den rette, sikre grund lagt, for at
hjerterne skal kunne være tilfredse. Men sidenhen kommer også praksis, det er øvelsen og erfaringen, når det
kommer til stykket, sådan som når Josef øves og prøves
med elendighed, fængsel, fare og falsk anklage. Da
tænkte han og sluttede ved sig selv sådan: Jeg ser, at
dette er Guds vilje, der uden tvivl har en større og højere
mening og hensigt dermed, end jeg nu kan forstå; jeg er
vis på, at han ikke vil forlade eller forkaste mig; hans
vilje er ubegribelig, men såre god, og jeg tvivler ikke på,
at han vil og kan redde mig også af denne fare.
Sådan holder han sig oppe og står fast i den yderste
nød og fare for sit liv, sit gode navn og rygte, dertil for
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alt sit gode og hele sin velfærd i dette liv. For efter at han
er blevet nedstødt i elendighed og trældom, mistede han
også sit gode navn og rygte for kyskhed og uskyld, hvorfor han var blevet prist, elsket og agtet af enhver, så han
for sine husfæller, ja for alverden måtte stinke og være
ganske foragtet. Og foruden at han var en sådan elendig,
foragtet mand, for hvem egypterne havde afsky, anses
han også for det ægteskabsbruds skyld, for hvilket Potifars hustru anklagede ham, for værdig til at hades af enhver og til alle slags plage og pine. Alligevel holder han
endnu bestandig ud i dette håb og denne tro, at han siger:
Gud vil ikke forlade mig; men hvad hans hensigt er med
mig, kan jeg vistnok selv ikke vide. Jeg drives og kastes
hid og did i verden; men jeg véd, at han har en bedre og
skønnere hensigt dermed, end jeg nu kan vide eller forstå. Jeg véd, at han er mig gunstig efter sin nådige vilje;
derfor befaler og overgiver jeg mig til Herren, min Gud,
som alene er vis, almægtig og nådig.
Ligesom han tror, sådan sker det ham derfor også.
For han havde aldrig kunnet tænke eller håbe en så stor
ære og herlighed, som han kom til, men fordi han kunne
tåle Guds hånd lige indtil døden, derfor ophøjes han også
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i det timelige og prydes med legemlig ære. Og det er rettelig at erkende Gud, nemlig sådan i erfaring og gerning
at komme efter, at han alene er vis, at hans vilje er den
bedste og velbehageligste, men vor derimod tåbelig og
meget slet, som Paulus siger i Rom 12, 2: At I må
skønne, hvad der er Guds gode og velbehagelige og fuldkomme vilje. Sådan er Josef en herlig, stor mester og lærer i Guds visdom og vilje.
Og atter, da han nu ophøjes til sådan stor herlighed i
verden (for kongeriget Egypten stod i stor blomstring),
ydmyger han sig sådan, at han agter den store ære ringe
og mener, at dette endnu ikke er det rette gode og den
rette ære, som var forjættet ham af Gud. Derfor bliver
han ikke stolt, skammer sig heller ikke ved sin slægt og
herkomst, og forbliver smukt standhaftig i det fjerde bud,
ligesom han forhen også med højeste flid og på det trofasteste havde overholdt det sjette og syvende bud, idet han
tjente sin herre trolig og oprigtig og formerede hans ejendom og gods, og lod hans hustru ukrænket. Er ikke det
store, herlige dyder? Han tænker ikke sådan: Kendes jeg
ved min fader og mine brødre, så ville egypterne snart
støde mig ned fra dette høje embede, til hvilket jeg er
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kommet og berøve mig denne herlighed; men han foretrækker sin fader og sine brødre, hvor simple og ringe
folk de end var, skønt hele kongeriget Egypten havde afsky for dem; han bekender gerne, at han er en hyrdes søn,
og viser efter Guds bud sin fader stor ære og ærbødighed.
Dette er sandelig et højt mod, som håber på noget
endnu langt højere, end kongeriget Egypten var eller alverden kan være; for han tror og håber på de dødes opstandelse.
Alt dette ser vi af fortællingen og Josefs stærke følelser og rørelser. I fængslet frygtede han ikke for døden; da
han så blev befriet, håbede han ikke på riget, agtede heller ikke denne verdens magt og vælde, men det største og
højeste i den hele verden, det agter han i sit hjerte ringe.
Derfor håber og venter han på et andet og bedre liv. For
det er jo meget, at han kunne foragte Egyptens rige for
sin faders skyld, der var en fårehyrde, og for sine brødres
skyld, som havde solgt ham og, så vidt det stod til dem,
dræbt både ham og faderen. Men sådan er hjertet beskaffent, når Helligånden kommer dertil. han viser derefter
forældrene ære og ærbødighed af ganske hjerte.
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59. Josef havde vel kunnet hjælpe dem på anden måde,
ved at give dem nogle tusinde daler, så ikke hans ære og
store navn skulle lide noget skår. Men han nedlod sig
med sådan varm ånd og viste sin hjertelige kærlighed til
sin fader og sine brødre, at han derover fyldte hele Faraos
hof med skrig og hulken. Det kan man kalde rettelig at
hædre sine forældre og det med stor kærlighed og ærbødighed. Og dette klæder især en sådan fornem mand meget godt.
Sådan ser vi, at han var begavet med de højeste dyder, som ingen tilstrækkelig kan udsige med ord, og det
til begge sider, både i lykke og ulykke, hvilket foreholdes
os til eksempel og lærdom.
Dernæst afmales også Gud herlig i dette billede,
nemlig hvad der er hans væsen og natur, så vi skal lære
at erkende ham og forlade os på ham. For hans væsen og
natur er altid den samme, og den forandres heller aldrig
for vor skyld. Men det er hans natur, at han er langmodig,
at han prøver sine og på underlige måder øver dem og
driver dem omkring, så han efterhånden fører dem til døden. Men når det så er kommet til den yderste livsfare, da
iler han pludselig dem til hjælp, som sådan anfægtes, og
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frelser dem. Derfor skal man håbe på Gud og bie efter
ham, sådan som eksemplerne og formaningerne i Salmerne og profeterne minder os om.
Desuden er han også en sådan Gud, som ikke alene
gør alt af intet, men også kan gøre intet af alt. Sådan
gjorde han i begyndelsen Josef til intet, og da nu alt syntes at være ude og ganske forbi med ham, gør han atter
alt af ham, det er, han gør ham til den allerstørste mand i
verden. Men denne store mand frasiger sig nu atter al sin
ære og herlighed, stiger ned fra sin kongetrone og antager
sig de allersimpleste folk og holder sig til dem, sin fader
nemlig og sine brødre, og siger: Jeg er Josef. Her gøres
han nu atter til intet og er atter den samme Josef, som
forhen var blevet solgt og kastet i hulen og havde skullet
bære den tunge trældom. Han bliver atter en hyrdes søn
og siger: Jeg er jeres broder, en hyrdesøn som I.
Sådan ser vi her, hvad et ret gudfrygtigt og mandigt
eller ridderligt hjerte er, nemlig et sådant, som stedse har
ret tro og tillid til Gud, selv i den højeste armod og alle
slags tunge anfægtelser, og atter, som ikke hovmoder sig
eller bliver stolt i lykken, men frygter Gud. Sådanne folk
kunne sandelig vel beherske verden, som forvalte alt med
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et sådant hjerte, at de ikke lader sig nøje med dette livs
goder, men håber og venter på et andet rige, og dog alligevel endnu stedse beholder de naturlige drifter og følelser, som er indplantet i naturen. For Helligånden udslukker ikke disse, men genopretter dem på en underfuld
måde, optænder dem og opholder dem også. Dette må
man nøje mærke sig på grund af de djævelske lærere i
pavedømmet, som har lært at foragte forældre, ret som
om dette skulle være en herlig gudsfrygt, men har prist
højt de klostre, hvori de har ligget, i sammenligning med
hvilke man godt kunne foragte sine forældre og ligesom
træde dem under fode.
Sådan har man et forfærdeligt ord af Hieronymus, der
lyder sådan: Om end din fader ligger for din dør og græder ynkelig og din moder viser dig sit bryst – træd dem
kun under fode og løb lige til Kristus! Gud forbarme sig,
hvilket hårdt ord! Og skønt jeg gerne tror, at Hieronymus
er blevet salig, ville jeg dog ikke gerne have et sådant ord
på min samvittighed.
Og de løb sandelig ikke til Kristus, sådan som de indbildte sig, men løb fra Kristus i klostret. For er da ikke
også forældre, hustru og børn hellige og kristne? Peter
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havde hustru og børn; men da han blev krævet frem og
slæbt afsted til lidelse og marter, da forlod han dem på
den rette måde. Eller, hvis det er så herlig en ting at gå i
kloster, hvad skal man da mene om patriarkerne og de
andre hellige? Og dog lærte man før i tiden sådan, og paven stadfæstede dette ugudelige væsen med sine bestemmelser, hvori han satte de kristnes hellighed og højeste
dyder i klosterliv og munkeordener. Men det er ingen ret
gudfrygtighed, men en vederstyggelighed og kraftig vildfarelse, som Paulus har forudsagt i 2 Thess 2, 11.
Hvis du forlader dine forældre for Kristi skyld, så gør
du ret og vel deri; men af overtro eller af fri vilje og selvvalgt andagt sådan at foragte dem og ligesom træde dem
under fode, det er hverken kristent eller menneskeligt,
men djævelsk. Jeg har ofte set mødre med gråd følge efter sine sønner, når de gik i kloster, og være dybt og
smertelig bedrøvede; men så længe jeg selv var behæftet
med denne vildfarelse, plejede jeg at revse denne kvindagtighed, og mente, at mødrene ikke gjorde ret i at være
så bedrøvede, da jo deres sønner derved blev hellige og
salige. For sådan var vi blevet oplært og forført, at dette
skulle være den højeste gudsdyrkelse og retfærdighed, at
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man kunne foragte forældrenes myndighed over sine
børn.
Munkene i Egypten har først opfundet og fremsat
denne vildfarelse; men paven har syntes særdeles godt
om den og bekræftet den med særlige love. Det samme
gør han også ved at forsvare de hemmelige forlovelser,
for sådan at stride mod Gud og det fjerde bud og for i
sandhed at være, hvad han kaldes af Paulus i 2 Thess 2,
3. 4, syndens menneske og fordærvelsens søn, som modsætter og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller
gudsdyrkelse.
Derfor skal vi nu vide, at Gud ikke forkaster eller ophæver i mennesket den naturlige kærlighed, som han har
indplantet naturen ved skabelsen, men at han opvækker
og opholder den. Men når nøden kræver det, da skal du
sige med Josef: Gud har ladet mig glemme min faders
hus, 1 Mos 41, 51. Eller når Abraham får en særlig befaling af Gud til at slagte sin søn Isak, da skal han sige:
Isak, nu kender jeg dig ikke; eller sådan som der bydes i
5 Mos 33, 9. Men når Gud ikke kalder dig uden for eller
imod det fjerde bud, da skal du vide, at du nødvendigvis
må være ham lydig.
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Derfor er paven og munkene skændige uhyrer, ja en
ødelæggelsens vederstyggelighed, der står på det hellige
sted, som Kristus siger i Matt 24, 15 efter profeten Daniel
i kap. 9, 27. For ingen kan tro, hvad det har været for en
afskyelig og gruelig vildfarelse, der dog er blevet anset
for den højeste gudstjeneste, fordi fornuften let kan fanges og bedrages med de hykleriske gerningers ydre skin.
Derfor skal man flittig betragte disse eksempler, så
hjerterne kan, rustes imod Satans afsindighed. Vi ser,
hvor kraftige de naturlige følelser og drifter var hos
begge parter, hos Josef og hans brødre, og Helligånden
har med særlig flid villet prise dem. For Josef ville først
oprejse og trøste dem ved dette ord, at han siger: Jeg er
Josef; jeg er ikke Abrek, den store herre over Egypten,
som hidtil har talt med jer ved tolk; nu bruger jeg mit
modersmål. Men just ved dette ord dødede han dem.
Nu tilføjer han endnu en anden trøst, idet han spørger
dem: Lever min fader endnu? Dette er ikke blot at forstå
som et spørgsmål; men, som sagt, det er et sådant ord,
hvorved han tilkendegiver sin forundring over, at han
endnu lever. Kære, siger han, lever han endnu? Som om
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han ville sige: Jeg har vistnok glemt min faders hus, derfor har jeg så flittig forsket efter alle ting; men jeres fader
er også min fader, I er mine brødre. Da forbavses de ganske og dør næsten; derfor siger Moses: De kunne ikke
svare ham, sådan forfærdedes de for hans ansigt.
Og det var intet under, al den stund de havde mange
og vægtige grunde til sådan forfærdelse, nemlig at have
en sådan stor fyrste til fjende, der havde leget med dem
lige til døden, og som nu så pludselig farer frem og åbenbarer sig for dem på sit modersmål. For de havde ikke
tænkt på, at de nogensinde skulle hører det hebraiske
sprog i det land. Derfor blev de heftig bevægede og så
forfærdede i sine hjerter, at de blive til stok og sten. For
deres inderste hjerte bevæges hos dem af frygt og glæde,
så de ikke kan svare, og de kunne være blevet stående sådan sin livstid, da de hørte det ord: Jeg er Josef! De
kunne slet ikke fatte eller begribe det; derfor må han
endnu bruge så mange ord for at vække dem.

1023

v4. Josef sagde til sine brødre: »Kom herhen!« Og da de kom
hen til ham, sagde han: »Jeg er jeres bror Josef, som I solgte
til Egypten!

De er endnu forfærdede og tør ikke oplukke munden; de
kan heller ikke endnu tro, at denne er deres broder, fordi
hans persons store majestæt hindrer dem derfra. Og dog
går det ikke an, hverken at spørge eller modsige ham.
Derfor forklarede han sig på det tydeligste og giver flere
oplysninger angående sin person. Jeg er ingen ny eller
opdigtet Josef, siger han, men just den samme Josef, hvis
fader Jakob er, han, hvis sønner også I er; jeg er den Josef, som er jeres broder. Dette hører de alle sammen; men
den store skræk hindrer dem fra at rette sit hjerte til at tro
på denne sag, eller svare ham derpå.
Men han tilføjer endnu mere, og siger: Som I solgte.
Denne oplysning er dog vel klar nok. Jeg tænker, at de nu
straks forstod, at han var deres virkelige broder; for de
havde jo ikke solgt nogen anden end Josef. Derfor skulle
der jo ikke længere være nogen tvivl hos dem derom.
Desuden havde de også kunnet slutte dette af de ting,
som hidtil var talt og forhandlet mellem dem på begge sider, såsom at deres penge blev lagt i sækkene, at bægeret
var lagt i Benjamins sæk. Dog kunne de endnu ikke ret
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tro ham; for deres skræk var for stor og havde sat sig alt
for dybt og alt for fast i deres hjerter. Du gode Gud,
skulle det virkelig være Josef! Tænker de bestandig.
Men ovenfor (v. 2.) sagde Moses, at de egyptere, som
var gået ud, hørte hans gråd og råb. Men nu tiltaler han
dem ikke med så høj stemme og beder dem derfor også
komme nærmere, hvilket Lyra siger han gjorde, for at
egypterne ikke skulle høre ham sige, at de havde solgt
ham. Josef var en mand fuld af Helligånden; da det derfor var nødvendigt for ham, idet han ville give sig til
kende for dem, at minde dem om, at de havde solgt ham,
for at de skulle tro hans ord, ville han dog ikke, at denne
sag skulle rygtes blandt egypterne.
Dette er den rette broderkærlighed, nemlig at formindske og tilhylle sine brødres synd. Han vil ikke, at de
skulle komme i slet rygte derfor, men ønsker at bevare
deres ære og gode navn ukrænket hos egypterne, så de
ikke skulle fordømme eller udskælde dem som broderog fadermordere. Sådan er dette et herligt eksempel på
ret, sand kærlighed og syndernes forladelse.
Han kan ikke klart nok bevise, at han er deres broder,
uden at minde om deres synd; derfor taler han med dem i
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al sagtmodighed og venlighed og gjorde ikke synden stor
og afskyelig, sådan som den vel havde fortjent. Han siger
ikke: Jeg er den, som I ondskabsfuldt kastede i graven,
hvem I hemmelig tragtede efter livet, I der så bitterlig bedrøvede jeres fader; men siger kun ganske sagtmodig:
Den I solgte; han udelader alt, som kunne klinge hårdt.
Som om han ville sige: I véd nok, hvordan jeg er kommet
hid; jeg har ikke selv skilt mig fra jeres samfund eller
forladt min gamle fader; men jeg blev ført hid, dengang
da I solgte mig. Dette er sandelig ikke alene at forlade
synden, men også at tilhylle og tildække sine brødres
skam og skændsel og med højeste flid og af lutter kærlighed at gøre dem godt.
Sådan er Helligånden i fædrene, som kunne se igennem fingre med sine brødre eller næste, tilgive dem og
tildække deres synder. Han måtte nødvendigvis omtale
salget, når han gav sig til kende for dem, så de ikke
skulle mene, at alt dette var lutter opdigtelse. For at de
derfor skulle få et sikkert tegn eller et sådant bevis, som
de ikke kunne modsige, tilføjede han lønlig dette til de
andre ord; men han vil, at det skal være ukendt og skjult
for egypterne. Derfor beder han dem komme nærmere,
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mens de før var veget tilbage for ham og ikke havde vovet at nærme sig til ham. Dette er sandelig en ret syndernes forladelse og en ren, uskrømtet kærlighed.
v5. Vær nu ikke bedrøvede og skamfulde over, at I solgte mig
hertil.

Her absolverer og frikender han dem nu for deres synd,
og absolverer dem ikke alene, men forkynder dem også
såre rig nåde, og at han var dem gunstig af hjertet. Jeg er
den, som I solgte, siger han; jeres synd er åbenbar og vel
bekendt for enhver. Skønt de nu ikke havde bekendt det,
så kan det dog ikke nægtes; det er i sig selv åbenbart.
Men se, hvor nådig og venlig han taler med dem, som
dog havde forrådt og solgt ham. Man sporer i hans ord
ingen hævngerrighed, ingen ond vilje eller noget forsøg
på at krænke dem, men kun lutter barmhjertighed og godhed, som kommer fra hans hjertes grund. Det er sandt, siger han, jeg er solgt af jer; men sørg ikke derover. Og her
bruges det samme ord, som Kristus også bruger i Joh 16,
21: Kvinden, når hun føder, har bedrøvelse, og i 1 Mos
3, 16: Jeg vil meget mangfoldiggøre din smerte og din
undfangelse, det er: Du skal have megen bedrøvelse og
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smerte osv. Dette ord hedder på hebraisk azab, og anvendes siden også om afgudsdyrkelsen. Sådan i Sl 16, 4: Deres smerter skal blive mange, som haster efter en anden.
For de ugudeliges afguderi og overtro bringer dem jammer og nød, hvormed de ængstes som en kvinde, der skal
føde. Ligeså i Sl 127, 2: Det er forgæves, at I står tidlig
op og spiser brød med megen bekymring, det er: Jeres
brød bliver jer for surt, I må ikke ængste jer sådan.
Sådan siger også Josef her: Jeg vil ikke, at jeres besværede og betyngede samvittighed skal ængste, plage og
fortære sig; men jeg siger og vil, at I skal være tilfredse
med min gunst og gode, velmenende vilje og være glade
derover. For jeg vil gerne forlade jer denne synd; I må
ikke bekymre jer derover. Dette er en såre skøn absolution. Vær ikke bekymret, siger han; det er: Tænk ikke, at
jeg er vred på jer derfor, vær vel til mode, lad ikke modet
falde; I har ingen grund til at være sørgmodige og bedrøvede. Men en stakkels samvittighed, som véd sig skyldig,
er så tilbøjelig til at ængste sig og skælve. For derfra
kommer al skræk og sorg, efter teologernes almindelige
ord: Hvad sorg og bekymring er, véd ingen uden en ond
samvittighed. Og på den anden side er der heller ikke
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glæde undtagen i en god samvittighed. Som Salomo siger
i Ordsp 14, 10: Et hjerte kender sin sjæls bitterhed, og en
fremmed skal ikke blande sig i dets glæde, og 15, 15: Et
godt mod er et ideligt gæstebud. Hvad anden glæde der
er, kan ikke være fuldkommen; vistnok kan den kildre
mennesket ydre, men den når ikke ind i hjertet.
Der er heller ingen tungere lidelse end hjertets sorg;
for den er døden og Helvede selv. Derfor må man forebygge den, enten den besværer dig selv eller en anden.
Den skal lukke Helvede til og himlen op, hvem der blot
kan, så et sådant svagt, bedrøvet hjerte ikke ganske skal
dø, når det føler synden og har sådanne smerter derover.
Sådan omgås her Josef sine brødre på det ømmeste
og venligste for at indgyde dem mod. For han var en klog
mand, der vel forstod sig på sådan åndens kamp; derfor
brugte han i tide det rette lægemiddel for at lindre denne
smerte. Vær ikke bekymret, siger han, og tænk ikke, at
jeg er vred derfor; alt er tilgivet og forladt, ja, ganske
glemt; jeg elsker jer broderlig og af mit hjertes grund.
Dette kan man nu kalde af hjertet at forlade sin broder hans skyld, især når han er i sådan angst og ganske
bekymret. Josef stræbte også hidtil efter at ydmyge sine
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brødre, for at få dem til ganske at fortvivle hos sig selv
om sin lykke og om, at de skulle komme tilbage til sin fader, og for at de ikke skulle se andet for sine øjne end
blot sikker, evig trældom og klage. Men da de var blevet
sådan bedrøvede og forskrækkede, forlod han dem nu
synden med sådan nåde og venlighed, at han endog selv
græder med de grædende.
Sådan er dette en herlig tekst, som man rimelig bør
mærke sig med særlig flid. For ingen kan sige eller tro,
hvor vanskeligt det er at oprejse og opvække igen et forsagt hjerte og en samvittighed, som ganske er druknet i
sorg. De, som er uden anfægtelse, kan let være glade;
men det koster møje og arbejde, når man atter skal bringe
en, som ligger der besværet med åndelig sorg og bedrøvelse, til at komme til ret erkendelse og tro og til at
kunne trøste sig til Guds nåde og hans godhed.
Vi ser, med hvilken stor langmodighed og venlighed
Kristus efter sin opstandelse omgikkes med sine disciple,
hvor venlig han tiltalte dem, viser dem sine hænder og
sin side, lader sig beføle af dem, lader sig høre og se, spiser med dem og omgås med dem på det allervenligste.
Dog kunne de ikke så snart mande sig op og komme til
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rette igen. Og da englen siger til kvinderne i Mark 16, 7,
at de skulle forkynde disciplene Jesu opstandelse, byder
han dem især fortælle Peter den, fordi han var i den største angst; ja, han havde ret fået at føle, hvad smerte er.
Han havde tre gange fornægtet Herren, havde forbandet
sig selv; de andre var flygtet derfra. Derfor tilføjer englen
nødvendigvis og til rette tid, at de skulle fortælle det
navnlig til Peter. Ak, hvor hjertelig taler Zakarias i kap.
4, 6 ff. med Zerubbabel og, de andre jøder, som fra det
babyloniske fangenskab atter var ført tilbage til sit land,
før han kan forsamle, styrke og ligesom opvække dem fra
de døde. For det er langt vanskeligere at trøste en bedrøvet samvittighed end at opvække døde.
Sådan gør også Paulus. Efter at han i 1 Kor 5, 1 ff.
hårdt havde revset den mand, som havde ægtet sin stedmor og derved givet den kristne menighed stor forargelse, viser han i det andet brev kap. 2, 5. ff. atter sin
store omhu for den samme mand, for at han ikke måske
skulle have gjort for meget af den heftige straf, skønt han
ikke havde handlet imod sit embede og heller ikke ophæ-
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vede den forrige straf derved; men han byder korintherne, at de atter skal oprejse og trøste ham, for at han
ikke ganske skal fortvivle og omkomme i sorgen.
Men de hårde, ufølsomme hoveder kan man aldrig
sige nok for at få dem til at angre sin synd og ydmyge
sig; for de frygter ikke for Guds vrede, skønt Gud slår
dem med sit lyn. Sådan give paven og kardinalerne alle
trusler en god dag. Men hvis en blev truffet af lynet fra
himlen, da skulle han også føle, at samvittigheden, når
den ingen trøst får, er tungt besværet og såre bekymret,
og at den ikke let kan skaffes råd eller hjælp. Sådanne må
man nu komme til hjælp med trøst af Guds ord, så som i
Matt 18, 14: Det er ikke jeres faders vilje, som er i himlene, at en af disse små skal fortabes, og som Kristus befaler Peter i Luk 22, 32: Når du omvender dig, da styrk
dine brødre. Gud vil, at du skal ydmyges, men ikke at du
skal omkomme eller fortabes. Han er ikke vred på dig;
han har heller ikke ramt dig med dette lyn i sin vrede,
men for at bringe dig til syndserkendelse og for at du, når
du først var ydmyget, da atter skulle oprejse og styrke
dig, hvilket ikke havde kunnet ske, hvis ikke dit hjerte i
forvejen var blevet forfærdet og gjort bange.
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Dette er Helligåndens eksempler, som fortælles i Den
Hellige Skrift, os til lærdom og trøst. For det er langt
vanskeligere at opvække en end at dræbe ham, som den
daglige erfaring lærer. Vistnok slår vi ofte med det guddommelige ords hammer løs på paven, hans kardinaler
og biskopper og på ågerkarlene, ligesom på en ambolt,
men det nytter ikke. Men de, hvis hjerter røres af det ord,
hvormed man binder dem i deres synder, erfare at det er
sandt, hvad Gud siger gennem profeten Jeremias i kap.
23, 29: Er mit ord ikke som en ild og som en hammer, der
kan sønderslå en klippe? Her er ingen klippe for hård;
den må i stykker. Paulus var en såre hård klippe; men da
lyset fra himlen omstråler ham og han hører den guddommelige røst: Jeg er Jesus, hvem du forfølger, ApG 9,
5 ff., da falder han straks ned som død.
Sådan trøster nu Josef atter sine brødre, da han ser
deres anfægtelse og angst, skønt de endnu ikke havde bekendt sine synder. Bekymres ikke, siger han, mener heller ikke, at jeg hermed har sagt eller gjort noget for at
ødelægge jer, men meget mere kun for at bringe jer til
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bod. Men nu er døden fordrevet, Helvede tillukket, synden forladt, og himlen åbnet. Dette er den rette pave og
ypperstepræst, og her er absolutionen på rette sted.
Men hvad der her står i den latinske oversættelse: Tro
ikke, at jeg er vred, det har andre oversat urigtig: Non
irascantur oculi vestri. For Josef taler om sin og ikke om
sine brødres vrede. Og hvordan skulle vel de vredes, da
de dog er ynkelig bange og forfærdede for Josef, så de
ikke engang tør oplukke sin mund? Just derfor trænger de
også til denne styrkelse, at Josef viser og åbenbarer dem
sit broderlige, kærlige hjerte. I må ikke tro, mener han, at
jeg nævner mit salg for at beskæmme jer, men meget
mere kun for at I skal kende mig og stole på mig. Jeg er
ikke opbragt eller vred på jer, er jer ikke ugunstig, sådan
som jeg hidtil har anstillet mig; derfor vær ikke bedrøvede.
Men nu trøster og absolverer han dem ikke alene,
men holdt endnu dertil en lang prædiken om Guds råd,
hvis visdom og store godhed han nu også priser. For det
er, som jeg ovenfor sagde, den fornemste og højeste visdom i de kristnes skole, at man lærer, hvad Gud er, ikke
med tomme tanker, men i gerningen, så man erfarer det.
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Derfor frikender han nu sine brødre og fremstiller Guds
råd og visdom som hele sagens grund.
v5b Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse.

Se dog, hvilken underfuld lærer og herlig teolog og udlægger han er både af Guds ord og gerninger. I, siger han,
har forrådt og solgt mig, det er sandt; men hør nu og lær
at erkende Guds råd også i det, som I har gjort og ikke
gjort. I har ødelagt og dræbt mig; det kan ikke nægtes;
men denne ødelæggelse og dette mord, som I har anrettet, hvad er dog det i Guds øjne? For ét er Guds råd, et
andet jeres råd, i den samme sag. Gud har brugt jeres
onde råd og vilje til liv, ikke til mit liv alene, som var en
ringe ting, men for livets skyld i almindelighed har Gud
sendt mig hid. I har ikke sendt mig, men Herren har sendt
mig ved jer.
Dette kan man i sandhed kalde at tale med nye tunger. For hvad er dog det for en måde at tale på? Det er
sandelig en usædvanlig måde og påfaldende vis at prædike på, at sende en til frelse og liv, ikke alene for sendebuddet selv, men for alverden. En sådan tunge er intet-
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steds at finde. For mennesker ville sige sådan: De harmfulde og misundelige brødre forråder, sælger og dræber
sin stakkels uskyldige broder. Men Helligånden siger:
Dette salg skal være Egyptens og hele verdens frelse og
liv. Dette er en ny, uhørt tale og et utroligt svar, som ingen skulle have ventet. Men det er en guddommelig vis
og måde at tale på.
Sådan må denne tekst særlig vel mærkes angående
Guds råd, der også prises i Es 55, 8. 9: Mine tanker er
ikke jeres tanker, og mine veje er ikke jeres veje; for så
højt som himlen er over jorden, så meget er mine veje højere end jeres veje, og mine tanker højere end jeres tanker, og i Joh 3, 31: Den, som er af jorden, er af jorden og
taler af jorden; den, som kommer fra himlen, er over
alle. En jordisk tunge siger: Josef, som er solgt, er også
fortabt; med ham er alt forbi; men på det himmelske
sprog hedder dette at sendes til frelse og liv. Det er vor
herre Gud!
Lad os derfor lære, ikke at følge vore tanker og ikke
at afmåle, dømme og forstå tilfældene og gerningerne,
sådan som de tildrager sig med os og får sit udfald, efter
vort råd.
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Vistnok er denne sag for mennesket udrettet på menneskelig vis, og den menneskelige tunge kalder denne Josefs sendelse en ødelæggelse og undergang for ham. Men
der er to slags fædreland og to forskellige steder, himlen
og jorden. Derfor er heller ikke gerningerne og måden at
tale på den samme. Kristus dræbes for verden, fordømmes og farer ned til Helvede; men det er for Gud frelse
og salighed for alverden, fra begyndelse til ende.
Derfor, i alle gerninger og tanker, især i lidelsen, når
de kristne plages, skal du, så sandt du er troende, ikke
dømme om dit liv og dine gerninger; ellers tager du fejl.
Du er stum, er en dåre; du prøves hårdt, er ligesom bundet og kan ikke tale eller dømme ret om dine egne anliggender. Det hedder: Bi efter Herren, Sl 27, 14, og forarges ikke, knur ikke, forsag ikke; for hvad du gør eller lider, det giver du ikke det rette navn. Din dom er falsk,
din tale er vildfarende, din visdom er dårskab. Men det er
Guds vilje, at det gamle menneske skal ødelægges og kødet dødes. Men når det sådan ødelægges og dødes, så taler det falsk og dømmer rent galt.
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På denne måde lader Gud Josef korsfæste, kaste i
fængsel og forhånes, hvilket jo ikke er andet end at udryddes, skaffes af vejen og ganske udslettes. For verden
går det heller ikke til på anden måde, men for Gud er det,
som her står, at sende en til redning.
100. Dette er en sådan måde at tale på, som er almindelig
og sædvanlig for Gud. Moses taler ikke sådan, juristerne
og filosofferne heller ikke; men det er en forjættelsens teologi og Guds ord, der giver forjættelsen, talt af ham i
himlen blandt englene; men vi forstår den ikke, før hans
råd fuldbringes. Deraf kommer det, at Herrens råd så ofte
prises hos profeterne. Og i Sl 107, 11 står der: De foragtede den højestes råd. Dette skal man nu lære, så vi deraf
kan få skøn på, hvad der er den rette teologi og evangeliets lære.
Filosoffernes og lovens lære er en anden lære; Moses
har ikke en så færdig tunge, men den er ham noget tung;
han stammer og taler utydelig; han kan ikke ret udtale
dette ord. Men han, som giver forjættelsen, frelseren, Jehova, han taler sådan.
Men naturen, som er dårlig, og kødet, som er fordærvet ved synden, forstår ikke dette, før lidelsen er til ende,
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som Herren siger til Moses: Du skal se mig bagfra, 1
Mos 33, 23, da han bad om, at Gud ville vise ham sit ansigt; det er: Først når gerningen er fuldbragt, skal du se
mine tanker. Sådan ser også Josef og Jakob tilligemed
hans sønner ham her ikke i ansigtet, men bagfra. For da
Josef solgtes, og hans fader sørgede derover, da skjultes
Guds ansigt og ingen Gud lod sig se; men hele verden
syntes at være fuld af djævle. Men nu, da hans råd er opfyldt og åbenbaret, ser de tydelig og erkender nu også
Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.
Sådan siger også Hagar ovenfor (kap. 16, 13) har jeg
også hidindtil set efter den, som mig ser? Som om hun
ville sige: Da Gud så mig, så ikke jeg ham; nu ser jeg
hans ryg, som hidtil har set mig, mens jeg intet vidste af
hans råd og gerninger. Sådan siger også Kristus til Peter i
Joh 13, 7: Hvad jeg gør, forstår du ikke nu. Du vil
komme mig i forkøbet og lære mig, hvad jeg skal gøre;
men det går ikke, Peter; for det sømmer sig for dig at tåle
min hånd. Lad mig handle; men sidenhen skal du nok erfare og forstå, hvad jeg har ment med denne fodtvætning.
Sådan er nu dette den måde og vis, hvorpå Gud styrer
de hellige, og kirken og Guds menigheds rette visdom,
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nemlig at man ikke forarges ved Guds råd og ikke tager
anstød af det ansigt, hvormed han møder os. For undertiden plejer han at tilhylle og skjule det, så vi ikke kan
kende eller se det. Vistnok er han en livets, ærens, frelsens, glædens og fredens Gud; det er Guds sande ansigt;
men han skjuler det undertiden og påtager sig en anden
maske, hvori han møder os som en vredens, dødens og
Helvedes Gud. Derfor se til, at du er vis og forstandig,
lær og hør, hvad dog hans mening og hensigt er med
denne usædvanlige og påfaldende skikkelse. For det er
hans hensigt, at du skal ydmyges og lære at tåle Herrens
hånd og det ansigt, som han åbenbarer dig, og bie derefter.
Vistnok havde jo Jakob grund til at forarges ved den
forunderlige gerning, at hans søn Josef sådan blev solgt.
For Gud havde jo forjættet ham og hans brødre, at de
skulle tage til og formeres, og at deres slægt skulle opholdes evindelig. Men hvad sker? hans søn, som han elskede højest, rives bort fra ham; han som var født af hans
fornemste hustru, og til hvem han havde sat alt sit håb
om efterkommere. Hvorfor handler da Gud imod den forjættelse, som han havde givet? Han har jo forjættet, at
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han vil være Josefs Gud, idet han ovenfor i 1 Mos 35, 1112 siger til ham: Jeg er den almægtige Gud, vær frugtbar
og former dig; folk og folks hob skal komme fra dig, og
konger skal udspringe af dine lænder. Og det land, som
jeg har givet Abraham og Isak, det vil jeg give dig, og jeg
vil give dit afkom landet efter dig. Men er dette at velsigne og formere, at han ikke alene forlader faderen, men
også støder sønnen ned i trældom og fængsel, og det
iblandt ugudelige, afguderiske mennesker?
Hvordan kunne her et menneske i sit hjerte tænke anderledes eller være anderledes til sinds, end at Gud måtte
være vred og ville tilbagekalde sin forjættelse? Ja, vort
kød er ganske vist derpå og taler også sådan derom; men
ånden sejrer og slutter sådan: Hvad vor herre Gud mener
med sit råd, forstår jeg ikke, begærer heller ikke at vide
det; men jeg vil tåle Herrens hånd og sige: Du er min
Gud; din forjættelse og dit ord forbliver evindelig. Dermed vil jeg trøste mig imod den gruelige forargelse.
På denne måde gjorde det uden tvivl også det heftigste indtryk på Josef efter kødet, at han blev solgt og kom
i stor fare for sit liv og gode rygte. Han havde hørt forjættelserne og prædikenerne af sin fader Jakob; men i så
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megen stor og mange slags jammer og elendighed erfarede han ganske det modsatte. Derfor måtte hans kød forfærdes og klage over, at han så ynkelig blev forladt og
måtte bære den tunge byrde af så mange ulykker. Men
ånden oprejser sig altid igen og holder sig til Guds ord
med stort tålmod og håb.
Ganske anderledes bar Israels folk sig ad i ørkenen,
om hvilket der siges i Sl 18, 18-19: De fristede Gud i deres hjerte, da de begærede mad for deres sjæle. Og de
talte imod Gud, de sagde: Mon Gud kan berede et bord i
ørkenen? Disse knurrede mod Gud og harmedes på ham
og råbte, at de måtte dø af sult og tørst; de kunne ikke udholde Herrens råd.
Imod sådan knur og harme ruster og styrker Den
Hellige Skrift os og formaner os til at lære at vænne os til
denne Guds underlige styrelse. For det viser hans navn,
nemlig at han er underlig og alene gør undergerninger i
himlen og på jorden. Sådan må også vi nu til dags stå i
stor fare på grund af pavens, hans biskoppers og tilhængeres grumme vrede, som inden kort tid ville rase imod
os på forfærdelig måde og sætte hårdt ind på os. Og der
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er ingen tvivl om, at vi for vor part må være belavede på
megen ulykke, som herefter vil ramme os.
Men hvad skal vi gøre, når nu forfølgelsen bryder
løs? Skal vi da sige, at vor lære og religion er falsk og
urigtig, fordi konger og fyrster fordømme og gruelig forfølger den? Ingenlunde, men sådan skal vi slutte: Herren
lever endnu; jeg er døbt, jeg har Guds ord, hvor gal og afsindig end verden et imod mig, ja om den end fratager
mig alt mit gods, dertil også livet med vold. Og om end
verden skulle styrte sammen derved og falde i ruiner, ja,
om alt skulle opfyldes med blod og mord, hvad kommer
det så mig ved? Men kødet kan ikke have sådan standhaftighed. Men kunne vi blot holde fast ved denne tro, da
skulle vi i sandhed fornemme, at Gud, på hvem vi tror,
og hvis ord vi har, er almægtig.
Hvad han mener dermed, at han sådan lader paven og
muslimerne raser mod de kristne, véd jeg vistnok ikke.
Hans ansigt er såre forfærdeligt, når muslimerne, paven
og tyrannerne raser med sværd og død, og kætterne også
styrte frem med sine vildfarelser, kætterier og forargelser; hvem vil da vise os Guds ansigt, som vi dog gerne
vil beskue? Men der bliver intet deraf; bagfra skal du se
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mig, siger Herren. Hæng dig ved mit ord, tro det og overlad mig at styre og opholde alle ting. Lad mig råde; men
du skal uden at betænke dig før sætte hustru og børn og
alt hvad du har på spil, før du vil lade mit ord fare og fornægte det. Om du end ikke nu, Peter, ser, hvad jeg gør, så
skal du dog sidenhen erfare det.
Det er en stor, underfuld ting, at Jakobs børn og efterkommere i Egypten under Josef, som var landets herre,
havde det så godt og levede i så god fred og et stille, roligt liv, dertil også i sådan ære og herlighed. Men da Josef døde, kom i hans sted en anden herre og tyran, som
ikke kendte noget til Josef; da plages og dræbes de små
børn ynkelig og Israels folk betynges med hård trældom.
Men hvorfor lader Gud det ske? Hvoraf kommer det,
at han lader egypterne glemme de så herlige gaver og
velgerninger, hvormed Josef havde overøst dem, og at de
gengælder Israels folk ondt for godt? Hold stille! Vistnok
synes denne utaknemlighed at være en såre urimelig og
utålelig synd; men snart efter kommer Gud igen med sin
ære og herlighed og med mange større og højere undergerninger og fører Israels folk ved Moses ud af Egypten
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ved en herlig redning og lader kongen med vogne og heste og hans hele hær drukne i Det Røde Hav.
Sådan kom også efter ødelæggelsen ved babylonierne
Israels folk ikke mere til sin forrige herlighed, som de
havde haft i Davids og Salomos tider, efter at folket tilligemed dets konger og profeter var blevet såre svækket og
næsten udryddet og fra den tid af havde lidt mange slags
jammer og angst. Men femhundrede år derefter, da kom
Kristus, verdens frelser.
Det er nu den eneste trøst i den højeste angst og nød,
at vi kaster al vor omsorg på Herren og overgiver os til
hans vilje og velbehag, enten han prøver os alle sammen
eller enhver enkelt af os. Lad det kun gå; tak Gud, at du
har ordet og hans forjættelse. Læg vind på, at du med
stort, stærkt mod kan tåle og overvinde al Satans, dødens
og voldsherrernes magt.
Sådan priser den hellige Peter højlig denne flid og tro
på ordet, 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, indtil dagen
fremstråler og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter.
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Han byder os at rette vore øjne og vor forstand hen på ordet alene og på dåben, på Herrens nadver og absolutionen, og at anse alt andet for idel mørke. Jeg forstår ikke,
bryder mig heller ikke om, hvad menneskebørnene udretter i denne verden; for de korsfæster og plager mig.
Denne skrækkelige maske, som skjuler Guds ansigt for
mig, kan jeg ikke undfly, kan heller ikke tage den af; jeg
må blive gående i mørke og den største dunkelhed, indtil
et nyt lys skinner for mig.
Sådan så Jakob og Josef et såre sørgeligt syn for sine
øjne og hjerter. Men med hvilken stor glæde lod ikke
Gud dem se hans ryg? Sådan var også deres efterkommeres bedrøvelse, jammer og nød i Egypten såre ynkelig;
men udgangen på denne prøvelse var såre herlig. For det
er et trøsterigt ord, hvad Paulus siger i 1 Kor 10, 13: Gud
er trofast, som ikke skal lade jer fristes over jeres evne,
men skal gøre både fristelsen og dens udgang sådan, at I
kan tåle det, så I bliver glade.
Sådan ser vi, hvor lifligt og trøstefuldt Josefs svar er,
idet han ganske glemmer den urimelige mishandling,
som hans brødre havde øvet mod ham, idet han kun med
korte ord omtaler salget, og nu ganske udøser sin ånd og
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udlægger denne synd med den allerskønneste udtydning.
Jeg er ikke vred på jer, siger han, har heller ikke glæde af
at forfærde, beskæmme og forhåne jer. Og hvorfor skulle
jeg være vred på jer, da jeg jo véd, at alt dette er sket efter Guds råd? Sådan siger han sidenhen i kap. 50, 19-20
til dem: Frygt ikke; for mon jeg er i Guds sted? I tænkte
ondt imod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode
osv. Og på dette sted siger han også: Gud har sendt mig i
forvejen til livets opretholdelse, hvilket de sandelig ikke
havde fortjent. Og man ser på David, at han havde særlig
glæde af det ord: Gud har sendt mig, når han siger i Sl
105, 17: Han sendte en mand foran dem; Josef blev solgt
til en tjener. Gud siger, at han sendte ham, og det til andres trøst og redning, idet han lod den fromme Josef sælges og dræbes og faderen blive ynkelig forfærdet og bedrøvet derover. Dette er hverken en græsk eller hebraisk
eller latinsk måde at tale på; denne måde at sende på er
underfuld og uhørt.
Sådan ser vi, hvor venlig og kærlig Helligånden er,
idet han kalder denne forfærdelige gerning, at Josef sådan blev bortslæbt fra sin fader, og det tunge kors, som
næsten dræbte dem begge to, en sendelse til liv. Og det er
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sandelig det rette navn på sagen, hvilket også er Gud såre
velbehageligt. Derfor skal det også tækkes os vel; for det
er et frelsens ord og lærdom. For sådan lærte Josef at
tale, da han var opstanden fra de døde, efter at han havde
set Herrens råd og Gud selv bagfra, nemlig hvad han
havde ment med den tunge anfægtelse og med, at han er
hos sine egne i deres højeste nød, når de hades, dræbes af
sine brødre, kastes i fængsel og forhånes og kommer i
alle slags anden ulykke.
Dette må man foreholde Guds kirke, så de gudfrygtige ved sådanne eksempler kan opvækkes til tro og tålmodighed og lære at tro på Gud Fader, himlens og jordens almægtige skaber osv. Vi kan ikke tabe noget hos
Gud, hvis vi tror; men ethvert tab er hundredfold vinding.
Jakob havde mistet sin søn, og han selv var også fortabt,
efter hvad han selv og alle andre mennesker måtte
dømme derom; men Gud svarer og siger om Josef: Han
er ikke fortabt; jeg bruger ham som et sendebud til Egypten, for at redde og hjælpe ved ham ikke alene hans fader, brødre og husfæller, men også hele dette rige og alle
omliggende lande, og det sådan, at dette ikke alene skal
være en legemlig, men også en åndelig hjælp, nemlig for
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at han skal undervise kongen, fyrsterne og folket i troen
og Guds erkendelse. Det er sandelig en såre herlig og stor
sendelse. For sådan udtyder nu Josef selv salget. Som om
han ville sige: Vistnok har I solgt mig; men Gud har købt
mig, har friet mig og tilegnet sig mig til en hyrde, så jeg
skulle være en fyrste og frelser for folkene, netop ved
dette råd, hvorefter jeg syntes ganske at være fortabt.
Sådan lærer nu dette eksempel os, at heller ikke vi
skal ødelægges eller forlades, men opholdes, når vi bedrøves og plages, såfremt vi tror rettelig. For tro må der
til; vantroen tænker ikke på de ting. For dette er åndelige
eksempler på den allermest fuldkomne tro, hvilke hverken jøderne eller papisterne forstår eller bryder sig om.
Men vi skal flittig betragte dette og indpræge os det i
hjertet, nemlig at da Josef blev solgt til Egypten, var dette
en sendelse til frelse og trøst for mange folk.
Ganske på samme måde taler også Den Hellige Skrift
om Kristi død og begravelse. For sådan siger Esajas i
kap. 11, 10: På den dag skal Isajs rodskud stå som et
banner for folkeslagene, det er: Hans begravelse, som for
alle mennesker så ud som den yderste skam og usselhed,
er for Gud en ære. Sådan siger han også selv i Sl 16, 10:
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Du skal ikke lade din hellige se forrådnelse; du skal
kundgøre mig livets sti.
Sådan skal man holde Guds kraft og godhed imod vor
svaghed, fattigdom og døden selv. Tyskerne har et smukt
ordsprog: Gud har mere, end han nogensinde bortgav.
Derved har de villet vise, hvor stor og uudtømmelig Guds
godhed er. For når vi dør, fortabes vi jo ikke, men lever,
såfremt vi tror hans forjættelse, om han så end lader paven eller muslimerne med magt fratage os vort liv, vort
gods, hustru og børn. Hvad sker da? Dette nærværende
liv fratages os, så et andet og langt bedre igen skal gives
os. For Gud kan og vil uden tvivl give endnu mere, end
han nogensinde har givet.
Især nu til dags er denne lære såre nødvendig, da vi
ser, at paven og hans tilhængere så gruelig larmer og raser, og at mange fromme og hellige mænd med hustru og
børn drives ud i elendighed, berøves alt, hvad de ejer og
har, og dertil grusomt dræbes. Ligeledes raser også muslimerne forfærdelig. Derfor er vi ligesom midt i døden,
og verden truer med ganske at styrte sammen over os.
Men Herren lever endnu. Alt tilhører skaberen, der er en
almægtig fader. Derfor skal vi ikke se hen til, hvor stor
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ulykken er og hvor mægtige vore forfølgere er. Vi skal
heller ikke lade os skræmme ved vor egen eller vore ægtefællers og børns fare, ligesom Josef heller ikke så hen
til fængsel, skændsel, død og hvad der ellers ramte ham
for sorger og forfærdelige ulykker, men stedse bliver
hængende ved ordet og tror på Gud, den almægtige fader.
Om nu end muslimerne eller paven slugte os levende,
kære, hvad er det så mere? De sluger vor død, jammer og
elendighed og lader os foretage en ombytning, idet vi
nemlig i stedet for dette elendige liv får et evigt, såfremt
vi ellers tror på Gud, den almægtige fader.
125. Ja, siger du; men imidlertid udryddes jo vor religion? Svar: Hvad er det så mere? Hvad magt ligger der
derpå? Lad Gud råde og sørge derfor; Herren vil vel lade
sig det være magtpåliggende og befalet, at hans kirke opholdes, og at der endnu stedse bliver en hellig sæd tilbage
på jorden. Josef sendtes jo til egypterne, et råt og ugudeligt folk, som ikke vidste noget af Gud at sige, hvorved
der var stor fare for, at det ungdommelige, kælne hjerte
kunne forgiftes og forføres med falsk lære og overtro;
men udgangen og enden viser, at just denne sendelse og
fare var en årsag til såre meget godt.
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Sådan er det endnu muligt for Gud at opholde nogle
også blandt os, som skal være en sæd, hvorved kirken
kan vokse og tage til, når muslimerne og alle Guds fjender ganske er gået til grunde. For han lader dem ikke af
nogen anden årsag larme og rase sådan, end for at de selv
derved skal ødelægges og fordærves. Men imidlertid udbredes alligevel evangeliets lys mere og mere. Lad os
kun fremdeles tro, lære, lide og dø; for fjenderne og modstanderne må dog også omkomme.
Ja, siger du, men alligevel dræbes dog du derved.
Hvad er da det så mere? Jeg véd jo dog godt, at jeg engang må sige dette liv farvel? Derfor bryder jeg mig ikke
om, enten jeg dræbes af muslimerne eller af paven. Jeg
tror på Jesus Kristus; ham bekender jeg også og påkalder
ham; den, der vil, må da vredes eller le dertil.
På denne måde har de hellige fædre sat al sin lid og
sit håb til Kristus og har i troen med højt, stærkt mod
overvundet døden, Helvede og Satan og sådan fået den
evige herlighed, som er gemt for dem og for os i himlen.
Var Josef forblevet hjemme i sin faders hus og hos sine
husfæller, så havde han tilbragt sit liv der som en privatperson eller almindelig mand og havde kun været til
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nytte for få mennesker. Men da hvedekornet faldt i jorden, blev det en frelse for mange lande, både legemlig og
åndelig.
Og hvordan skal vi tænke os det herefter skal gå med
muslimerne og paven? For det onde, som de har for, kan
Gud let vende til det gode. Der står et steds et skønt, herligt og helligt ord af Augustin, der lyder sådan: Så god er
Gud, at han på ingen måde tilsteder det onde at ske, medmindre han deraf kan lokke noget godt ud. For sådan
vendte han Josefs fængsel, trældom og elendighed til
frelse, liv og stor herlighed for hele Egypten.
Sådan sender han også os efter sit underfulde råd til
fare for vort liv og gods, dertil for vort gode navn og
rygte. Men troen inde i hjertet bryder igennem og opstår
igen fra døden til livet.
Dette skal man mærke om den måde at tale på,
hvorpå Josef udtyder og udlægger Guds underfulde råd,
idet han siger: Gud har sendt mig i forvejen, for derved at
opholde jer i live; ellers havde I alle måttet omkomme.
Hidtil har I ikke kunnet se eller forstå vor herre Guds råd.
Sådan siger Kristus til Peter i Joh 13, 7: Men du skal forstå det herefter. Og om disciplene siges der også i Luk
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18, 34: De forstod intet deraf, og denne tale var skjult for
dem. Og Gud gør dette for derved at øve og prøve vor
tro. For hvis han viste os sit ansigt forfra, havde troen
ikke plads. Derfor kan vi nu af sagens udfald slutte, at
der ikke kan overgå eller ske os så meget ondt, at ikke
Gud derimod skulle kunne give os langt flere og større
goder og ligesom overøse os dermed.
Sådan er nu dette en trøst for Josefs brødre, hvormed
han ikke alene tilgiver deres brøde og straffen, men også
byder dem være trøstige og ved godt mod, fordi han efter
Guds vilje og råd har været givet dem, forræderne, for at
han skulle holde dem i live og bringe dem i ære og at Josefs død sådan skulle forvandles til liv. For en sådan almægtig skaber er vor Gud, der gør alt af intet, der har
døden, Helvede og al ulykke i sin hånd og blot har den
hensigt, at alt, som møder hans udvalgte børn, skal tjene
dem til gode.
v6. Der har nu været hungersnød i landet i to år, og der vil gå
fem år til uden pløjning og høst.

På dette sted snakkes der meget frem og tilbage om, hvad
der vel kan have været årsagerne til denne dyrtid, og man
henter dem da fra den omstændighed, at Nilen plejer at
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oversvømme Egypten og på den måde vande det, fordi
himlen der ikke giver regn. For ligesom der skrives, at
Babylon skal få sin frugtbarhed af floderne Eufrats og
Tigris’ oversvømmelse, sådan fortælles der også om Nilen, at den midt om sommeren, når der er sommersolhverv, og solen går gennem de tre himmeltegn krebsen,
løven og jomfruen, også strømmer over sine bredder og
strømmer over, og når den vokser under 12 eller over 16
alen, skal det betegne hungersnød; er det derimod 13 eller 14 alen, skal det være en årsag til den største frugtbarhed, fordi vandmængden, hvis den er for ringe, ikke kan
væde alt land, men hvis den er for stor, tørres for sent og
sådan hindrer jorden fra at dyrkes. Sådan kommer der
også hos os ufrugtbare år, snart af stor tørke, snart også
af alt for megen vand. Vi må næsten hvert år lide af det
ene eller det andet. Dog er vandet farligere end tørken.
Men denne forudsigelse af dyrtiden i Egypten var
profetisk, nemlig at de, som dyrkede jorden, intet ville få,
hvad nu end grunden var, hvilket han udtrykker sådan, at
der ikke skal være pløjning eller høst, hvormed han mener, at pløjningen ikke vil hjælpe og høsten skal blive
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meget ringe. For denne plage lagdes ikke alene på Egypten, men også på de omliggende lande, og det skete efter
Guds særlige råd og vrede.
v7. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en
rest i landet og lade jer overleve i stort antal.

Josef gentager dette ord: Gud har sendt mig og bruger
såre mange ord for at gøre dette Guds underfulde råd
stort, så han kan stille dem tilfreds i deres hjerter og forvisse dem om, at deres synd var dem forladt, og at Gud
ville være dem nådig og barmhjertig. for ved Guds barmhjertighed er deres salg, som var fuldt af misundelse og
had, blevet forvandlet til en gavnlig sendelse, og næsten i
ethvert af hans ord fremlyser den største gudsfrygt og ærbødighed mod Gud. For han kan ikke tilstrækkelig undre
sig derover, heller ikke tilstrækkelig prise, hvor stor den
ære er, at Gud af en sådan stor synd, som man næppe
kunne optænke større eller grueligere, har kunnet frembringe så meget godt, liv og salighed. For det er jo ikke
syndens art eller natur, at deraf skulle komme noget godt;
men det er en virkning af Guds nåde og godhed, som kan
vende det onde til godt, som Josef siden siger i kap. 50,
20.
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Sådan er dette en lærdom alene for de kristne og
Guds børn, der kan lade enhver ulykke, som rammer
dem, gå over sig og tåle den, og imidlertid med ret tillid
vente på, at de for én skade eller ulykke skal få tusindfold
gavn. For vi tror på den Gud, der er en almægtig skaber,
der kan gøre alt af intet og ondt af godt og virke frelse og
salighed af det, som er ganske fordærvet og fortabt. Sådan tilskrives dette ham i Rom 4, 17, hvor Paulus siger:
Han kalder de ting, der ikke er, som om de var, og i 2
Kor 4, 6: Gud, som lod lyset skinne frem af mørket; ikke
en gnist af en glød, men lys af mørke, siger han, ligesom
han også af døden kan skabe og frembringe livet, af synd
retfærdighed, af trældom under Djævelen og Helvede
Himmerige og Guds børns frihed.
Sådan holder Josef sig endnu til dette Guds underfulde råd, driver kun på det og priser det såre højt. For
havde han sagt: Vær ikke bedrøvede over, at I har solgt
mig; for Gud har sendt mig foran jer for livets skyld i almindelighed; men her gentager han det nu, skærper det
og anvender det på dem, idet han siger: Gud har sendt
mig foran jer, for at holde jer i live. Som om han ville
sige: Den almindelige hjælp, som Guds godhed og nåde
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har virket efter hans uudsigelige råd for alle folk, strækker sig også til jer. Så langt er det fra, at jeres synd har
skadet, skønt den var stor og forfærdelig, at den endog
har bragt alle folk rundtomkring og især jer hjælp og
trøst. Som om han ville sige: Gud havde vel kunnet opholde jer på andre måder; men det var nu sådan bestemt
og besluttet hos ham, at I skulle frelses ved mig; ellers
var I døde af sult og af en ond samvittighed, og vor hellige fader ville være blevet fortæret af hjertesorg. Derfor
skal I ikke tvivle på Guds nåde og barmhjertighed, som
har tilgivet og forladt jer jeres synd.
I skal vide, at jeg ikke er sat eller beskikket til at
hævne eller straffe synden på jer; for det tragter Gud ikke
efter, vil heller ikke have det; men da I har gjort bod, er
alle jeres synder forladt jer, så at I nu herefter kan være
rolige og vel tilfredse derfor, dertil også uden al straf og
frygt og blot vente jer sikker hjælp.
På denne måde fremhæver Josef det uudsigelige,
guddommelige råd, og på den anden side formilder han
synden og gør den ringe, som om den var en hæderlig og
priselig ting, vistnok ikke i sig selv, men meget mere af
Guds godhed og barmhjertighed, hvorved den gøres så
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ringe og borttages. Og Paulus siger i Rom 5, 20: Loven
kom til, så at faldet skulle fremtræde des overflødigere.
Men hvor synden er blevet overflødig, der er nåden blevet end mere overflødig. Og i Rom 3, 7-8: Hvis Guds
sandhed har vist sig endnu mere sig til hans ære ved min
løgn, hvorfor skulle vi da ikke gøre det onde, for at det
gode kan komme deraf?
Men om dem, som sådan misbruger denne Guds
overstrømmende nåde, siger Paulus selv i Rom 3, 8: Deres fordømmelse er retfærdig. For Gud har jo ikke befalet
dig det eller forjættet, at han af din synd vil frembringe
underfulde, herlige og frelsende gerninger; men når han
forbarmer sig over dem, som har bedrevet synd og skam,
for derved at bevise sin store nåde og barmhjertighed, så
er det et særligt guddommeligt råd, hvoraf dette kommer,
og det sker kun de arme syndere til trøst, som er faldet, så
de ikke skal fortvivle, men vende sig til Guds barmhjertighed, så de ikke nu eller i fremtiden skal falde i andre
større og sværere laster. For Gud kender godt syndens
store kraft og voldsherredømme, som snart dræber mennesket, når den bliver levende. Sådan ombragte Saul sig
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selv, og Judas hængte sig, idet de begge blev overvundet
af syndens rædsel.
Derfor må man forekomme denne ulykke og atter oprejse de stakkels forsagte hjerter, som ganske er fældet til
jorden ved lovens og syndens kraft, når de siger: Jeg har,
desværre, syndet, det bekender jeg; men Gud er nådig og
barmhjertig; til ham vil jeg fly hen og bede, at han af
nåde vil forlade mig det. Men hvis en synder af formastelighed, med vidende og vilje, dertil foragter Guds trussel
og tunge vrede, han begår en dødssynd og er ikke langt
fra synd mod Helligånden.
Derfor må enhver se sig vel for og i sit hjerte flittig
overveje, hvad Sirak siger i kap. 5, 2-6: Følg ikke din lyst
og din kraft, så du lever efter dit eget begær. Sig ikke:
»Hvem kan herske over mig?« For det vil Herren straffe
dig for. Sig ikke: »Jeg har syndet, og er der sket mig noget ved det?« For Herren er sen til vrede. Vær ikke så
sikker på tilgivelse, at du dynger synd på synd. Sig ikke:
»Hans barmhjertighed er stor; han vil tilgive mine
mange synder.« For der findes både barmhjertighed og
vrede hos ham, og hans harme hviler over syndere. Guds
vrede og dom vises ved loven, så vi ikke skal synde; men
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er vi faldet, så har vi den guddommelige forjættelses ord,
hvori der påbydes, at vi ikke skal fortvivle, men komme i
hu, at Guds nåde og barmhjertighed er uendelig, idet han
har givet sin søn for os, for at han skal være vor fyldestgørelse og vore synder ved hans blod ganske skulle opsluges og udslettes.
Man skal og må ikke friste Gud, så man ville trodse
på hans barmhjertighed; men man skal i tro og ret hjertelig ydmyghed og bod bede om syndernes forladelse og
håbe derpå. Når sådan Josef priser Guds underfulde regering, anfører han ikke sine brødres fortjeneste, synd eller
trods, men alene Guds nåde og barmhjertighed, der ikke
vil, at de arme syndere skal fortabes, men at alle skal
blive salige. (1 Tim 2, 4).
Han siger, at han er blevet sendt for at han, skønt alle
andre omkom, dog alligevel kunne opholde nogle, som
bliver tilovers i Guds kirke af Jakobs hus og slægt, der
var præst og biskop og havde bevaret den forjættelse,
som han havde fået af Gud. Sådan viser han, at Gud ville
opholde denne lille hob og for dens skyld give regering,
statsorden og fred, dertil velsigne det huslige liv, give
regn og frugtbare tider, hvor ynkelig end Jakob var blevet
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prøvet og jaget omkring. For havde det ikke været for
denne kirkes skyld, så var verden dengang snart forgået.
Derfor, siger Josef, opholdes Kana’ans land, Egypten og
flere andre lande for jeres skyld, så der sådan endnu
stedse må blive en hob tilbage af Guds folk, ved hvilket
sidenhen også mange andre kan omvendes.
For vi hørte ovenfor, at de hellige patriarker dengang
var som store lys i verden, som ikke alene tjente dem
med undervisning og udbredelse af ordet, men der sluttede sig også mange andre til dem. De blev ikke, sådan
som nogle urigtig og ugudelig mener, salige i sin hedenske religion og overtro, men ved at høre Jakob og Josef,
som underviste dem i Guds ord. Sådanne mennesker kaldes i Skriften jødernes tilhængere, proselytter, fremmede,
som ikke var af patriarkernes slægt, men hedninger; dog
var de dem forbundne ved venskab eller svogerskab, såsom mange tjenere og tjenestepiger, der sluttede sig til
fædrenes kirke.
Sådan var Josef til stort gavn for hele Egyptens rige,
idet han omvendte kongen, fyrsterne og præsterne i landet. Derfor siger han: Gud sendte mig i forvejen for at
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holde jer i live som en rest i landet. I er blevet tilovers
som en ringe hob; for jeres skyld er jeg blevet sendt.
Sådan lever nu til dags kejser, pave og muhamedanere og forbliver i verden ikke af nogen anden årsag, end
blot for kirkens, ordets og sakramenternes skyld. Borttages og ophæves disse, da ville de snart forgå, som Daniel
vidner i kap. 12, 7: Når han har fuldendt at adsprede det
hellige folks magt, skal alle disse ting fuldendes. Men så
længe forbliver endnu statsordener og stater, avling og
opdragelse af børn. For de udvalgtes tal er endnu ikke
fuldt, mange af dem er endnu ikke født til verden. Men
når dette antal er fuldt, da skal nok pave og muslim få se,
hvad der bliver af dem.
Kirken alene opholder alle ting. Den er ligesom et
sted, hvor man planter eller sår i verden. Ved den opholdes og udbredes ordet og sakramenterne. Til denne kirke
slutter sig daglig nogle proselytter, der også hører og
modtager den rette, himmelske lære. Men imidlertid raser
pave, muslim, kejser mod os, som om de var afsindige,
og kæmper mod dem, der dog opholder dem som stærke
piller; vor herre Gud ville ikke engang agte dem en
bønne værd, men blot for kirkens skyld sætter han kronen
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på dem, giver dem guld og gods, magt og ære i stor
mængde. Derfor takker de da sidenhen Guds kirke på den
måde, at de ynkelig forfølger de tiloversblevne arme
kristne og gerne ville ganske og aldeles fordærve og udrydde dem.
Men den hellige patriark tilføjer endnu mere, for at
gøre Guds underfulde gerning stor. Jeg er sendt, siger
han, for at alle folk i almindelighed rundtomkring skal
opholdes ved mig; men denne velgerning har især hensyn
til jer; hensigten dermed er allermest jeres lykke og velfærd, og for jeres skyld må også fjenderne have det godt.
Jeg er bragt hid for at opholde jer i live, hvilket sker ved
en underfuld redning. For det er en stor, uendelig Guds
gave, at Gud frelser jer fra den forestående hungersnød,
som skal vare i hele fem år, ved hvilken hele Egypten og
også I kana’anæere og de andre omboende folk ville omkomme, hvis ikke Gud af uendelig barmhjertighed ved et
stort under havde istandbragt denne redning, ved hvilken
så mange folk frelses for jeres skyld.
Men Josef gør denne redning så stor for derved at oprejse og opvække troen i deres hjerter. For ingen tror let,
medmindre han har erfaret det, hvad synden er for en
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gruelig ulykke, når den åbenbares og erkendes. Den slår
samvittigheden så aldeles ned, at den ikke let igen kan
lade sig trøste og oprejse. Sådan har en af skolastikerne i
anledning af det ord i Ordsp 15, 15: Godt mod gør hver
dag til en fest, sagt, at der ikke er nogen større glæde end
samvittighedens og ingen større fryd end åndens eller
hjertets. For kødets lyst kan ingenlunde sammenlignes
med hjertets; hin lyst er gerne altid blandet med malurt
eller galde. Men et godt mod og glad hjerte gør hver dag
til en fest med prægtig opdækning. Et hjerte derimod,
som ved sig skyldigt i begåede synder, det føler også blot
smerte og idel sorg, som man kan se på Judas og Saul.
For når synden erkendes, er den intet andet end Helvedes
gab, som står vidt åbent.
Det samme kan man også se på disse brødre, som
ikke kunne rejse sig igen, uagtet Josef formindsker deres
synd og gør den ganske ringe og kalder den en sendelse,
bestemt i Guds råd, til deres og andre folks frelse og velfærd. De står endnu for ham, er frygtsomme, skælve, er
bange og forfærdede. Og han udrettede kun lidt hos dem
med sin lange trøst og lægedom, uagtet han tildækkede
deres synd og gjorde den ringe ved ofte at tale om Guds
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råd og den skønne, lykkelige udgang på sagen, der var til
sådan nytte og gavn for mange folk – for både at styrke
dem selv og ved dem også trøste den bedrøvede og forfærdede fader.
Så megen umage og møje koster det at oprejse og
styrke de stakkels hjerter, som frygter for Guds tunge
vrede og dom. Ja betragt apostlene, med hvem Kristus
omgås i fyrre dage efter sin opstandelse, styrker dem og
underviser dem om Guds rige; også englenes åbenbarelser og prædiken var kommet dertil; og dog kunne de ikke
holde sig fast dertil og ret slå sig til ro dermed. En så sørgelig og jammerlig ting er synden og en ond samvittighed.
Derfor skal vi med al flid og gudsfrygt vogte os for
synder, eller, når vi har begået en synd, hvorover hjertet
er bekymret, da skal alle mennesker sammen søge at give
råd og hjælp, så et sådant bekymret hjerte må frelses og
opvækkes fra sin bedrøvelse og smerte eller formanes til
ret tro på Guds nåde og barmhjertighed. Sådan prædiker
også Josef her på det omhyggeligste for sine brødre, idet
han siger: Ak kære brødre, I skal ikke bekymre jer i jeres
hjerter; vær dog trøstige og tror kun forvist, at jeres synd
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er forladt jer; vistnok er den i sig selv stor, men hjælpen
og redningen, både den legemlige og den åndelige, er
endnu langt større. Denne herlige prædiken hører de af
ham, og dog tvivler de endnu og vover ikke at tale et ord.
v8. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har
gjort mig til fader for Farao og til herre over hele hans hus og
til hersker i hele Egypten.

Josef gentager oftere og indprenter dem dette: At I har
solgt mig, det har ikke bragt mig hid; jeres synd har ikke
voldt mig nogen skade; men Gud har taget og brugt den
til at gøre Satan til skamme, der har forført jer, for sådan
at frembringe et stort gode af et så stort onde. Gud har i
sin uendelige godhed taget denne forefaldne anledning, at
I sådan solgte mig, og ladet den blive til gode, velfærd og
salighed for Farao, egypterne og andre folk.
Sådan lader Josef det med højeste flid være sig magtpåliggende at være sine brødres evangelist og nådesprædikant, idet han priser Guds barmhjertighed for dem og
gør den stor. For han siger: For at I skulle opholdes, har
Gud sat mig til en fader for Farao, så han hører og adlyder mig som et barn sin fader eller en lærling sin lærer.
Men det er en stor ære, at have en sådan stor konge og så
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mange fyrster i landet til sine tilhørere. Men dette, siger
han, har hverken I eller jeg udrettet; men Gud har hædret
mig med denne herlighed. Det er lutter guddommelige
gerninger. Vær stille og erkend det; for han alene gør undergerninger. Og dette er sandelig også større undere end
dødes opvækkelse kan være.
Sådan tilskriver han Gud alene alle ting. For hvad
skulle jeg gøre? Siger han; jeg var solgt og bragt til trældom, var dertil anklaget og fordømt for ægteskabsbrud
og blev derfor kastet i fængsel; men derfra blev jeg befriet og nu er jeg hævet til denne ære og herlighed, at jeg
skal være fader, mester, lærer og hersker over alle fyrster
og præster, ja over hele riget. Jeg ser vel, at I er såre forfærdede, undrer jer derover og næppe kan skænke mine
ord tiltro, om at jeg skal være fader og fyrste over hele
dette land. Men jeg siger sandheden, og alt dette ligger jo
klart for dagen, så man kan se det for sine øjne.
Det er intet under, at de endnu tvivler derpå; jeg for
min part havde heller ikke let kunnet tro det. Sådan
kunne han ikke uden stort arbejde og stor møje få dem til
at tro, at han var Josef, deres broder, især da de så, at han
var fyrste i Egypten, højt hædret af kongen og de andre
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store i riget, og at han skaltede og valtede med alt efter
sin vilje. Derfor gør han Guds barmhjertighed så stor og
priser den højt, for derved at få dem til at tro ham på hans
ord og tænke, at alt, som sker, ikke sker efter menneskeligt råd eller vilje, men sådan som den guddommelige
majestæt selv ordner og styrer det.
Hidtil har han nu talt forjættelsens ord om Guds nåde
og barmhjertighed, om syndernes forladelse og om, hvordan Gud viser dem alle velgerninger, så de skulle være
visse på, at de var frelst fra hungersnøden, og at Gud ligesom havde overøst dem med mange gaver; hvilket vi
kalder evangelium. Men efter denne trøsteprædiken giver
han dem nu en befaling, hvori han viser, hvad han vil de
skal gøre.
Sådan hører også vi, når man forkynder evangeliet,
allerførst, at der tilsiges os syndernes forladelse. For vi
retfærdiggøres ved troen, af Guds nåde og barmhjertighed, som han har vist os i sin søn Kristus, når vi først har
erkendt vor synd og vor samvittighed er blevet forfærdet
derover, ligesom også disse brødre er forfærdede og frygter, idet de ganske slås ned ved erkendelsen af sine synder. Derfor kommer nu evangeliet straks efter, så de ikke
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skal fortvivle, sådan som Saul og Judas gjorde, men tro,
at de nu er oprejst, retfærdiggjort og trøstet, dertil har fået
syndernes forladelse og Helligånden. Dette er et skønt
eksempel på en lærer, der er såre dygtig til at prædike
bod eller formane folk til syndernes erkendelse og til tro
på Guds nåde og barmhjertighed i Kristus. Nu følger
hans befaling til dem, hvad de skal gøre.
v9-11. Skynd jer nu hjem til min far, og sig til ham: Dette siger
din søn Josef: Gud har gjort mig til herre i hele Egypten. Kom
uden tøven ned til mig, og bosæt dig i landet Goshen, så du kan
være nær ved mig, du, dine sønner og sønnesønner, dine får og
dine køer og alt, hvad du ejer. Dér vil jeg sørge for dig, for
hungersnøden varer endnu fem år. Du, dit hus og alt, hvad du
ejer, skal ikke komme til at lide nød.

Han byder dem at skynde sig og drage op til sin fader;
for han trængte ikke mindre til trøst end hans sønner. I,
siger han, har nu erkendt Gud og mig; gå derfor hen og
øv denne gerning, som I har hørt; hvad I har hørt i øret,
prædik det på husene, Matt 10, 27.
Forkynd det derfor for min fader og alt hans husfolk
og naboerne. Som Kristus befaler sine disciple i Mark 16,
15: Gå ud i al verden og prædik evangeliet for al skabningen, sådan udsender også Josef sine brødre, og siger:
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Il, tøv ikke, men forkynd uden al nølen, hvad I har hørt.
For når vi har erkendt Gud i hans søn Kristus Jesu, har
fået syndernes forladelse og Helligånden, der gør hjerterne glade og stiller dem tilfreds, i hvilken fred vi foragter synden og døden, hvad er da endvidere at gøre? Da
følger straks dette: Gå nu hen, ti ikke stille, så ikke du
alene må blive salig, men for at også den anden hob må
frelses med dig.
Sådan befaler nu Josef sine brødre dette med stor
omhu, at de skal bringe hans fader dette trøstens og frelsens ord og forkynde ham, at hans søn var sat til herre
over hele Egypten. Men han vidste godt, at det ville falde
hans fader vanskeligt at tro dette. For han tænkte sådan:
Min fader har nu i næsten 22 år båret sorg for mig og er
næsten ganske fortæret og død af hjertesorg; for han har
for længst opgivet alt håb om mit liv og mit helbred, eftersom han i så lang tid ingen sikre eller gode efterretninger har kunnet få fra mig. For tvivlen har så ganske indtaget hans hjerte, at han ikke kan tro eller håbe på nogen
hjælp eller trøst; langt mindre at han da skulle kunne tro,
at jeg skulle leve på denne måde, som Egyptens fyrste og
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herre. Derfor indprenter han flittig sine brødre at fortælle
og forkynde faderen alt dette. Stykke for stykke.
Og denne fortælling var såre vanskelig at tro, ligesom
også englens ord til kvinderne ved graven i Luk 24, 5:
Hvorfor søger I den levende blandt de døde? Siden, da
kvinderne forkyndte apostlene dette, tror de heller ikke.
For Guds høje, ubegribelige gerninger og råd kan ikke så
snart fattes; de er så høje og store, at vi ikke så snart kan
tro dem.
Sådan går det også nu til dags, idet kirken på urimelig
måde plages og forfølges. Muslimerne og papisterne udgyder mange gudfrygtiges blod, og får ingen straf derfor.
I det ydre er der strid, som Paulus siger i 2 Kor 7, 5,
overalt er der fuldt af de værste eksempler; i det indre er
hjertets skræk og frygt, hvilket alt sammen gør os dette
livs lys surt, så vi ganske må hade det.
Men hvad bliver der til sidst deraf? Svar: Efter så megen jammer og trængsel skal der uden tvivl følge en uendelig glæde og den største ære, hvori vi skal glæde os og
triumfere i en underfuld og glædelig sejr, som der i 1 Pet
1, 11 tales om Kristi lidelser og den derpå følgende herlighed, hvorom profeterne havde spået.

1072

Gud give, at kun vor frelses og den yderste doms dag
ville komme snart; for efter denne dag længes jeg langt
mere end efter nogen legemlig frelse. For vi fik så dog alligevel en ny Muhammed og pave. Det var bedre, at alt
på én gang kastedes omkuld og ganske ophævedes tilligemed al dette livs jammer og ulykke, end at der skulle
ske nogen anden forandring i det timelige. For vi véd, at
der for al evighed er beredt og bevaret for os en uudsigelig glæde og uvisnelig krone, som vi nu ikke ser. Vi ser
kun idel suk, gråd, jammer, de armes undertrykkelse og
besvær. Vi ser Djævelen bagfra; Guds ansigt ser vi ikke.
Men lad os tro, håbe, bie, bede, flittig høre ordet og
hænge os ved det. For det mener Gud, når han siger i Sl
55, 23: Kast din bekymring på Herren, og han skal forsørge dig, og som Peter siger i 1 Pet 5, 7 efter den samme
salme: Han har omsorg for jer; ligeså Paulus i Fil 4, 4-6:
Glæd jer i Herren altid; atter siger jeg: Glæd jer! Jeres
sagtmodighed skal blive kendt for alle mennesker; Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget; men i alle ting
lad jeres begæringer fremføres for Gud i påkaldelse og
bøn med taksigelse. Lad ham sørge; vi er alt for tåbelige
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og for usle eller ringe til at bære den tunge byrde af omsorgen i vore egne anliggender endog kun et øjeblik.
Derfor er det det allerbedste blot at forlade sig på
Gud, skønt vi ikke kan være uden tårer, uden sorg og
smerte. Men hvad skal vi gøre? Vort kød er sådan beskaffent, at det ikke kan afholde sig fra suk, gråd, bedrøvelse og klage. Ja, endog de ufornuftige dyr viser, når de
slagtes, ved sine fagter, at det gør dem ondt; endog de
livløse skabninger, såsom træ osv., giver, når de afhugges eller sønderbrydes, en lyd fra sig og brager. Men vi
skal holde os til ordet og troen og ikke tvivle på, at det allerede hos Gud er besluttet, at han vil forvandle den
smerte, den jammer og det kors, der kun varer en kort tid,
hvormed paven, kejseren og Muhammed besværer os, til
en evig, uendelig høj glæde. Ved denne fortrøstning og
dette håb vil vi let formilde noget af vor jammer og bekymring; han skal nok gøre det.
Men Jakob kunne ikke let tro, at dette budskab var
sandt, fordi han i hele 22 år ganske havde mistvivlet om
sin søns liv. For det hænder ofte, at vi blot på ét år glemmer dem, for hvis skyld vi sørger. Sådan kom denne
glæde ham ganske uventet og var ikke vel trolig. Derfor
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var det også fornødent, at Josef så ofte gentog, at han var
sendt af Gud og af ham indsat til herre over Egypten.
Men han byder dem ikke, at omtale at de havde solgt
ham; ellers havde de måttet fortælle faderen, på hvad
måde og i hvad orden alle ting var sket i denne sag. For
en sådan forkert ting er arvesynden, at den ikke vil lade
sin skam ses, men på det omhyggeligste pynter og skjuler
den. Derfor befaler Josef dem ikke at sige, at de havde
solgt eller dræbt sin broder; men han selv hjælper dem
også med at skjule deres synds skam, og byder dem ikke
at bekende synden, men kun at fortælle, at han var en fyrste over hele Egypten og en fader for Farao. Disse Guds
mægtige, underfulde gerninger vil han skulle prises,
nemlig at sønnen af en fattig hebraisk fårehyrde var blevet hævet til sådan stor ære og herlighed.
Men da han godt vidste, at hans fader næppe ville tro
det, som hans sønner fortalte, som man sidenhen ser, så
tilføjede han nogle tegn eller beviser, ved hvilke de
kunne skaffe sine ord tiltro. I skal, siger han, bo i Goshen. Men hvad dette var for et land, véd jeg ikke. Nogle
siger, at det skal have været det samme land, som kaldes
Thebais. Men det er vist, at det ikke lå langt fra Josef,
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som teksten siger: Du skal være nær hos mig. Derfor vil
vi ikke kives om navnet på dette sted, eftersom der ingen
tvivl er om, at stednavnene ofte er blevet forandrede,
både i dette land og i andre lande. Hidtil har vi nu hørt,
hvad han gav dem for befaling; nu tilføjer han også en
bekræftelse, hvormed han beviser og bekræfter, hvad han
havde sagt.
v12-13. Både I og min bror Benjamin kan med egne øjne se, at
det er mig, der taler til jer. Fortæl min far om min anseelse i
Egypten og om alt det, I har set, og skynd jer at bringe min far
herned.«

Han vil, at hans broder Benjamin skal være hans vidne
og ligesom stå inde for ham hos hans fader, så han desto
lettere skulle tro, at Josef endnu levede. Men han styrker
og bekræfter dem med dette tegn, at han taler sit modersmål med dem og nu ikke, som før, bruger tolk. Vi må
ikke tro, at det var forfængelig selvros af ham at tale sådan, da han byder dem at forkynde faderen al hans herlighed i Egypten, sådan som forfængelige mennesker plejer at prale. For vi ser jo, at de højeste og heroiske dyder
beskrives hos ham, sådanne som ikke var hos Achilleus,
Scipio eller Alexander.
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Da Josef stod på sin æres tinde, var han dog ydmyg
mod sine brødre, så han ikke foragtede dem, men tiltalte
dem såre venlig og i sin store glæde begyndte at græde,
da de så og kendte ham; ja, hvad der er endnu mere, han
kysser og omfavner dem venlig. Derfor vil du ikke finde
noget eksempel på større venlighed, mildere væsen og
skønnere skikke end hos Josef. Han tænker slet ikke på
det mord eller de andre synder, som de havde begået
imod ham, deres broder; men de opsluges alle sammen af
Josefs uendelige sagtmodigheds, venligheds og kærligheds hav.
Disse dyder og fortræffelige gerninger lyser hos ham
og beskrives os til eksempel og forbedring, som Paulus
siger i 2 Tim 3, 16-17: Hele skriften er indblæst af Gud
og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettelse, til optugtelse i retfærdighed, at det Guds menneske må blive
fuldkommen, dygtiggjort til al god gerning. For Helligånden, som har ladet dette skrive, bevidner rigelig nok, at
Gud har sin glæde af sådanne simple og kødelige ting,
som vistnok i det ydre synes ringe og foragtelige nok,
men for Guds øjne er såre kostelige, fordi de sker i ånden
og troen.
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v14-15. Så faldt han sin bror Benjamin om halsen og græd, og
Benjamin græd ved hans hals. Grædende omfavnede og kyssede han alle sine brødre. Derefter kunne hans brødre tale med
ham.

Se dog, hvilken stor ømhed og underfuld kærlighed Josef
nærede for sine brødre. For han kysser ikke alene Benjamin, som han særlig elskede, og i hvem han også hædrede sin moder Rakel og sin fader; men også alle de andre kysser han uden forskel. Jeg undres på, hvordan han
var til sinds, da han med kys og tårer kom til Simeon og
Levi. For de havde været de rette anstiftere og hovedmænd for den synd, som de havde begået imod ham; og
dog faldt han dem om halsen og kyssede dem som de andre.
Sandelig, hos denne store fyrste, der var så vis og
hellig, var der sandelig en sagtmodig og ydmyg ånd. For
er det ikke et stort under, at han grædende og så blød om
hjertet kunne kysse Simeon, sin fjende og morder?
Men det kunne ikke være anderledes: Hans hjerte
måtte dybt bevæges, da han faldt sin kødelige broder
Benjamin om halsen og kyssede ham; for ham stod han
nærmere, eftersom han var Rakels søn, end de andre, som
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var fødte af Lea. For vor herre Gud lader denne forret
blive tilbage i kødet, og det med god ret, at de naturlige
følelser er større hos dem, som er fødte af de samme forældre, end hos andre. Sådan elskede Josef Benjamin
mere end de andre og navnlig end de fjender, som havde
stået ham efter livet. Dog foretager han intet ondt mod
dem, tænker heller ikke på at gøre dem ondt, men kysser
dem hel venlig. Alt dette har Helligånden sådan villet
prise, for derved at fordunkle og undertrykke munkenes
afskyelige, selvvalgte gerninger. For eftersom disse gerninger ske efter Guds ord og i Helligånden, er de højere
end alle andre gerninger og dyder hos de allerstørste
helte.
Sådan elskede nu Josef alligevel Simeon, skønt han
var hans morder. Men faderen viser sig noget hårdere
imod dem og tilgiver og glemmer dem ikke så let denne
synd; for han forbander Simeon og Levi.
Og da Moses velsigner Israels børn, nævner han slet
ikke Simeon; men Levi stamme, som han også selv var
født af, velsignede han rigelig; på alle andre steder, hvor
de tolv stammer nævnes, nævnes også Simeon overalt;
men da Moses skal komme frem med velsignelsen over
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dem, er han ganske stum. Hieronymus siger, enten det nu
er hans egen eller andres mening, at Moses ikke ville
nævne Simeon, fordi forræderen Judas skulle nedstamme
fra ham.
Og endnu den dag i dag er Simeons stamme den allerusleste blandt de tiloversblevne jøders usle hob, som
Lyra bevidner ved kap. 49. Af Første Mosebog, hvor han
siger: Hebræerne tilføje endnu noget i anledning af Simeons adspredelse (1 Mos Kap. 49, 7.) Og sige: Der er ingen fattig skriver eller lærer, undtagen af Simeons
stamme. Dette er sagt af den grund, at de af Simeons
stamme løb omkring gennem de steder, som ved loddet
var tilfaldne de andre stammer, for at søge sit livsophold
ved at skrive for folk og lære deres børn, sådan som fattige studenter hos os pleje. Dette siger Lyra på det anførte sted.
Desuden finder man ikke i hele Skriften noget spor
til, at de skulle have udrettet noget særligt. Sådan blev Simeon ikke holdt i ære af Gud, men slænger med blandt
de andre tolv som en stakkels tigger. For Jakob forbandede ham, og Moses tier ganske stille om ham. Sådan var
Josef langt nådigere og mildere end sin fader Jakob eller
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Moses mod sin broder; for han kysser dem alle sammen,
og da han faldt brodermorderen om halsen, græd han
også over ham.
Men jeg tænker, at de ikke alle sammen var ligedan
til sinds, da han kyssede dem. Simeon var vel ganske anderledes til sinds end Juda eller Issakar, idet hans hjerte
var såret, fordi han havde en ond samvittighed over synden, hvoraf han uden tvivl følte bid og stik; denne synd,
som han havde begået, kunne han aldrig glemme. Sådan
kunne de heller ikke sidenhen, da deres fader var død og
begravet, give sig tilfreds, især Simeon. For da de kom
tilbage fra landet Kana’an, bade de ham, at han dog ikke
mere måtte tænke på den synd, som de havde begået
imod ham, og anføre sin fader, at han skulle have befalet
dem at bede ham derom. Derved vise de, at deres samvittigheds sår endnu ikke var ganske lægt, uagtet han dog
havde vist dem så mange tegn, hvori de dog ikke havde
kunnet spore andet end stor venlighed, barmhjertighed og
velvilje.
Judas og Benjamins hjerter var langt fredeligere. Men
Simeon og de andre skælvede stærkt og mente, at det måske kunne være for faderens skyld, han hidtil havde vist
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sig noget sagtmodigere; men når han først var død, da
ville han vel gøre, hvad han også forhen havde vist tegn
til, og straffe, dem for synden. Så elendig og mistænksom
er en ond samvittighed; det falder den langt lettere at
synde, end atter at lade sig læge. Synden går sødt ind,
men surt ud.
Sådan ser du, at Josef i at forlade synder overgår sin
fader og også Moses, eftersom han ille tænker på, at de
havde solgt ham. Men faderen forbander Ruben, Simeon
og Levi, og Moses tier ganske stille om Simeon. Josef
alene tiltaler dem venlig og omgås kærlig med dem. Ak
mine kære brødre Simeon og Levi, sagde han vel, jeg vil
af ganske hjerte tilgive og forlade jer alt. De var dengang
i hans magt, og han havde med al føje kunnet hævne den
skændsel, som de havde begået mod ham. Men det kunne
han ikke gøre på grund af sin store mildhed og sin hjertelige velvilje mod dem; han tænkte ikke på andet end at
forlade dem synden, gøre dem godt og trøste dem. For
deres samvittighed var hårdt såret, og de måtte stedse
kæmpe med store, heftige smerter, hvilket ikke er let at
standse eller forebygge.
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Sådan forbarmede han sig over dem og tænkte hos
sig selv sådan: Nuvel, jeg vil være teolog, læge, alle tjeneres tjener for at vinde dem, som have villet ødelægge
mig; og ikke alene i ord, men også i gerningen tragtede
han efter deres frelse og salighed. Men alligevel følger
der endnu nogle retfærdighedens straffe, som Gud ved
Jakob og Moses lader gå over dem. For vor herre Gud vil
ikke lade sligt gå hen.
Men efter dette herlige bevis på sagtmodighed og
kærlighed hos Josef, begynde de nu at svare sin broder.
For hidtil havde de frygtet og været ganske ude af sig
selv på grund af den store glæde, som uformodentlig var
overgår dem, så de forstummede derover og ikke kunne
sige et ord. Men den store sagtmodighed og velvilje, som
de havde erfaret hos Josef, indgyder dem mod, så de nu
desto trøstigere tale med ham.
Skriften omtaler ikke deres samtale med hinanden,
men man kan let slutte sig dertil af enhvers sindsstemning. De uskyldige iblandt dem, såsom Dan, Issakar,
Benjamin osv., sagde vel som så: Ak min kære broder Josef, vi have af ganske hjerte afskyet den store synd; men
du, Simeon, ved vel, hvor dybt du har bedrøvet vor fader.
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Simeon har vel erkendt dette og med al ydmyghed afbedet det og sagt: Ak kære Josef, jeg er forbryderen; jeg
havde vel fortjent, at du lod mig sætte på stejle og hjul.
Juda og Ruben sagde: Vi havde vel gerne villet frelse dig
og bringe dig til vor fader; men det gik ikke an. Og dog
syndede også de ved at give det råd, at de skulle sælge
sin broder.
De talte vel også ofte om deres faders og mødres, såsom Bilhas og Zilpas, store sorg og svare bekymring,
dertil også deres bitre tårer; hine var imidlertid døde. De
talte vel også om andre ting angående livet i deres hjem.
Kort sagt: Det var et ydmygt skriftemål og en bekendelse
af dem alle, og de bade ham om tilgivelse for, hvad de
havde syndet mod ham.
Han ser vel også selv deres angst og jammer; derfor
tænker han, at han nu må gøre sig umage for atter at oprejse og helbrede de forfærdede, som han ovenfor sagde:
At I skulle blive holdte ved live, har Gud sendt mig hid
for jer. For ligesom et godt mod (som Salomo siger
Ordsp 15, 15.) Er et ideligt gæstebud, sådan er også en
bekymret samvittighed, som ved sig skyldig i synd, et
stadigt Helvede, hvilket heller ikke vil være andet end en
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ond samvittighed. Havde Djævelen ikke en ond samvittighed, så var han i himlen. Men den onde samvittighed
antænder Helvedes ild og opvækker i hjertet den forfærdelige pine og Helvedes smådjævle, hævnånderne. Djævelen frygter ikke for noget udenfor sig, hverken for sten,
ild eller anden pine, hvad slags den så end kunne være af;
men indre, i hjertet, der plages og pines han ret. Guds
vrede er det rette Helvede for Djævelen og alle fordømte.
Hvilken stor glæde og styrke derimod et fredeligt
hjerte har, det ser man vel på de hellige martyrer, som
midt i lidelsen og døden lo og priste Gud; det kunne de
ugudelige ikke gøre på grund af sin onde, skyldige samvittighed; deraf kommer det, at de spotte Gud, er harmfulde på ham og hade ham af ganske hjerte.
Derfor lad os dog lære, også af frygt for pinen og den
store, ulægelige skade, en ond samvittighed, at vogte os
for synder. For det er en over al måde tung kamp, som
man må kæmpe med en samvittighed, som ved sig skyldig i synder. Faldet er snart gjort; men at træde tilbage
igen og få længsel og begærlighed efter den guddommelige godheds og barmhjertigheds trøst, det falder såre
tungt og vanskeligt.
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Vi have flere gange anført Kristi disciples eksempel,
hvilke var forfærdede og bestyrtede, ikke anderledes end
om de selv med egne hænder havde dræbt Herren, fordi
de havde flygtet fra ham. Men hvad gør Kristus dertil?
Han taler med dem i hele fyrre dage om Guds rige, om
syndernes forladelse, om Guds nåde og barmhjertighed,
ligeledes om sin lidelse. I have ikke dræbt mig, siger han,
heller ikke fortørnet mig; men dette var min himmelske
faders råd og vilje, at jeg skulle lide døden og atter opstå,
for at der i mit navn skulle prædikes syndernes forladelse. Og dog fik han derved ikke oprejst dem alle sammen; de var højt bekymrede, uden tvivl fordi de sådan
havde forladt ham. Ak, have de vel sagt, hvor det gør os
ondt! Dog have de efterhånden ladet sig trøste ved Kristi
ord. Men alligevel kunne ikke deres hjerte være så fredeligt og rent, som om de slet ikke havde begået denne
synd.
Da Peter tredje gang blev spurgt af Kristus Joh 21,
16: Peter, elsker du mig? Vogt mine får, da tilføjer evangelisten Johannes, at han blev bedrøvet derover. Og hvorfor det? Fordi syndens brod og hans tanker på den forfærdede ham; skønt Kristus tiltaler ham såre venlig og just
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derved ville opvække hans tro, bringe dog hans tanker på
synden ham til at sige: Herre, du ved, at jeg elsker dig.
Før havde han sagt Luk 22, 33: Jeg er beredt at gå med
dig både i fængsel og i døden, og Kristus havde her vel
kunnet foreholde ham dette.
Men han bærer sig ligedan an mod Peter og de andre
disciple, som Josef her mod sine brødre. Han samler
dem, da de var forfærdede, udøser ganske sin hjertelige
barmhjertighed over dem, syndsforladelsens nådes rigdom, og dog måtte han i fyrre dage forbinde og læge
dem. Sådan søgte også Josef i flere dage at helbrede sine
brødres sår ved de venligste samtaler og omgikkes med
dem på det fortroligste og broderligste, for ved dem også
at fjerne sin faders bekymring, der også lå i tunge kampe,
ikke på grund af nogen synd eller misgerning, som han
skulle have begået, men af sorg og megen anden angst og
nød.
194. Sådan er Josefs eksempel et sandt og skønt, klart
billede på Kristi opstandelse. Og sådanne gerninger ske
endnu daglig i kirken. For det er just biskoppernes og
præsternes embede, at de skulle lære, oprejse og trøste,
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ikke de hårde og ufølsomme, som ikke ville lade sig trøste med noget ord, og som man langt hellere får overgive
til stokmesteren eller skarpretteren; men at de skulle
række og meddele de bedrøvede og bekymrede hjerter
Den Hellige Skrifts balsam og sige til dem: Frygt ikke;
vær frimodig, min søn, dine synder er dig forladte, Matt
9, 2.
Men hvor vanskeligt det falder at give sådan Skriftens trøst plads, det bevidner både min egen og andre
folks erfaring. Jeg har nu i tredive år læst bibelen med
den højeste flid og omhu; og dog er jeg endnu ikke så aldeles helbredet, at jeg med fuldkommet tillid kan holde
mig til det saliggørende lægemiddel, som Gud selv har
åbenbaret os. Jeg ville vel gerne være stærkere og have
en større tro; ville gerne kunne rose mig mere i Kristus;
men jeg kan ikke bevirke det.
Sådan helbredes såret, når der i herberget gydes olie
og vin deri. For kirkerne er intet andet end sådanne almindelige herberger, hvori man helbreder folket, der føler sin synd og døden, dertil også den stakkels sårede
samvittigheds skræk og plage. Her må sandelig kirkens
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tjenere se vel til, al de trolig og flittig helbrede disse sår,
at de gyde olie og vin deri.
For synden er den allerværste sygdom, og samvittigheden er en meget ømskindet ting, ligesom en ringe
træorm, sådan som den gamle bibeloversættelse har oversat Skriftens ord om David. For når en sådan ringe orm
blot såres det mindste i huden, dør den straks. Det samme
lærer det gode gamle ordsprog: Non patitur ludum fama,
fides, oculus: Med ens gode navn og rygte, tro og øje er
det ikke rådeligt at spøge. For ligesom troen, det er samvittigheden, i et lidet øjeblik kan skades, sådan er også
øjet og ens gode navn og rygte en meget ømskindet ting,
som let kan skades eller såres. Det hænder ofte, at der af
et ubetænksomt eller misforstået ord kommer utallig megen bagvaskelse og spot. Sådan begyndtes nu disse brødres forsoning og helbredelse, skønt de endnu ikke er ganske bragte tilrette. Dette er et såre skønt eksempel på den
helbredelse, som sker i kirken ved dens tjenere og lærere.
Men Moses har meget skønt skildret, hvordan Josef
og Benjamin faldt hinanden om halsen. For sådan lyde
tekstens ord: Så, faldt han om Benjamins hals og græd,
og Benjamin græd om hans hals. Sådan hængte også de
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andre, Gad, Naftali, Zebulon osv. Om hans hals, og han
hørte med stor glæde enhvers ord om sin fader, om de afdøde mødre og andre ting. De andre, som var ældre,
turde ikke træde så nær til, skønt også de fortalte noget
om, hvordan det var med faderen, og hvor ængstelig og
bekymret han var.
Men så rygtedes det over hele kongens hof, hvordan
Josef og hans brødre havde genkendt hinanden, hvilke
samtaler de havde ført med hinanden, og den hebraiske
fårehyrde og fattige tigger, som næppe havde en ussel
hyrdehytte i landet, blev højlig prist over hele Egypten.
Forhen havde ingen vidst noget om, hvem denne Josef
var, eller hvem hans forældre var.
Det er forunderligt, at han, da han blev så højt ophøjet og havde fået magten i landet, ikke udsendte bud for
at efterforske, hvordan det stod til med hele hans familie.
Men han angiver selv grunden, hvorfor dette ikke var
sket, idet han udtyder sin søn Manasses navn og siger 1
Mos 41, 51: Gud har ladet mig glemme alt mit faders
hus. For da der var hengået 22 år fra den tid, da han blev
solgt, tænkte han, at hans fader imidlertid var død af bekymring og sorg, og at Benjamin også var omkommet
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ved sine brødres ondskab, så Simeon kunne få magten
alene.
Og hele denne leg, som han leger med sine brødre,
har til hensigt, nøjere at komme efter, hvordan det stod til
med faderen, om han og hele hans hus levede godt. Sådan havde han næsten opgivet alt håb om, at hans forældre og brødre endnu skulle være i live, og tænkte, at hele
hans faders hus måtte være ynkelig forvirret og ganske
opløft. For I hørte, hvor flittig og nøje han spurgte efter
Benjamin, og hvordan han prøvede på, endog ved bånd
og lænker at få ud af dem den sande bekendelse om,
hvordan det egentlig stod til med Benjamin, indtil han
selv kunne få se ham med egne øjne.
v16. Rygtet om, at Josefs brødre var kommet, nåede Faraos palads, og det blev Farao og hans folk glade over.

Rygtet om Josefs brødre kom ud over hele kongehoffet,
og de prises rundt omkring i hele Egypten og i nabolandene tilligemed sin fader Jakob, mens han i det forjættede
land, hvor han dengang boede, var ganske foragtet og
ubekendt. Men i det land, hvori han er en fremmed, bliver han nu stor; der stå hans sager vel. Derfor er det en
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forunderlig ting, at på det sted, som særlig var ham forjættet og bestemt af Gud, er han så ganske foragtet og
ubekendt og ejer ikke et hårsbred af de goder, som han
skulle vente af Kana’ans land. Ja, hvad endnu mere er,
der pines og plages han gruelig ved Bilhas og Dinas
krænkelse, ved Josefs salg og tab og Rakels, hans kæreste hustrus, ynkelige død under fødslen. Der har han ingen ære, men den højeste skam tilligemed stor smerte og
sorg.
Josef havde forhen ikke kunnet omtale sin slægt og
herkomst, fordi han mente, at hans fader for længst måtte
være død af længsel efter ham; derfor havde han kaldt sin
førstefødte søn Manasse og siger kun, at han var en hebraisk mand, der lønlig var blevet bortført og sådan kommet til Egypten. Men nu da han fik at se og genkendte
sine brødre, og da rygtet om dem allerede i nogle dage
var gået over hele riget, nu ophøjes Jakob og roses af enhver rundt om i det fremmede land; ja, hvad endnu mere
er, Farao selv og alle hans tjenere hørte gerne budskabet
derom og fandt behag deri.
Men som årsagen, hvorfor kongen syntes så godt
herom, angiver Lyra, at skønt han elskede Josef på grund
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af de store velgerninger, som han havde vist hele riget,
mente han dog, at det ikke var ham til ære, at en købt
træl, der nylig var sluppet ud af fængslet, skulle være
herre over et sådant stort rige. For vi ser, som Cicero siger, at de mennesker, som kommer i vejret og bliver store
ved sin dyd og dygtighed, hades og foragtes af de fornemme. Derfor siger Lyra, at det var kongen kært, og at
han glædede sig over, at han nu kunne lære at kende Josefs slægt og forældre, fra hvem han nedstammede.
Visselig må både kongen og de fornemme i Egypten
have været fromme, gudfrygtige mænd, der elskede Josef
højt og højlig beundrede hans utrolige visdom, hellighed,
gudsfrygt og øvrige dyder. Dog har der vel heller ikke
manglet på misundere og fjender. For teksten siger ikke,
at dette just behagede alle Faraos tjenere lige meget. Så
er heller ikke hofdjævelen død, og ved kongernes og fyrsternes hoffer hersker de syv dødssynder langt mere, end
i andre, simple folks familier. Hvor stor Djævelens magt
der er, viser ordene i Dan 10, 19, hvor englen siger: Ved
du, hvorfor jeg er kommet til dig? Dog nu må jeg vende
tilbage til at stride mod fyrsten i Persien, og når jeg drager ud, se, så skal Grækenlands fyrste komme.
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Sådan var Djævelen uden tvivl også i Egypten; men
Herrens velsignelse overvandt hans grumme vrede, og
Gud ophøjede højt denne fremmede og gav ham en
konge, der var sagtmodig og venlig, og dertil nogle fyrster og herrer i landet, som også var gode og gudfrygtige
mennesker, der elskede og ærede ham, som man kan se
af Sl 105, 21. Men de andre, som var hans misundere og
avindsmænd, plagede ham også ofte hårdt, som det også
gik Daniel i Babylons rige. For skønt han var en hellig,
from og uskyldig mand, blev han dog til sidst kastet i løvekulen ved falske, uretfærdige anklager og beskyldninger, hvormed hofkrybene havde angivet ham for kongen.
Sådan går det gerne ved alle hoffer, at de fromme undertrykkes ved bagvaskernes løgn og bedrageri. Ovenfor
(kap. 39, 20.) blev den tunge anfægtelse beskrevet, at han
blev kastet i fængsel; men hvad der sidenhen, i hans herskerstilling, møder ham for ulykke eller modstand, fortælles ikke i teksten.
Skønt nu hele fårehyrdernes stand for egypterne var
en vederstyggelighed, er dog kongen så gudfrygtig og
from, at han ikke tog forargelse af denne ringe, foragtelige stand. Lad blot hyrden i fred, har han vel sagt. Han
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var ham kærere end mange andre af adelen og mange
store herrer i det samme rige. Ja, det er Guds hånd, som
oprejser en ringe af støv, som ophøjer en fattig af skarnet, at sætte ham hos fyrster, hos sit folks fyrster, som Sl
113, 7 siger.
Så er der nu ingen tvivl om, at han har fortalt kongen
hele sin slægt, langt tilbage, lige fra Tera og Noa, og at
han har bevist og godtgjort, at han nedstammede fra de
herligste mænds berømmelige slægt. Dette var kongen
meget kært og behageligt. For hvad Lyra tilføjer, at Josefs brødre var så skønne af ansigt, at man af dette deres
ydre let kunne slutte sig til, at de måtte være fornemme
folk, det synes mig ikke at være sandsynligt. For de var
fårehyrder, med det udseende og den dragt, som sådanne
folk plejer at have. Det så kongen og hans adelsmænd
ikke især hen til; men de elskede Josef på grund af hans
dyd og store visdom.
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v17-18. Farao sagde til Josef: »Sig til dine brødre: I skal læsse
dyrene og tage hjem til Kana'an. I skal hente jeres far og jeres
familier og komme ned til mig. Jeg vil give jer alt godt i Egypten, så I kan leve af landets overflod!

Skønt Josef ovenfor (v. 9.) af egen magtfuldkommenhed
havde befalet sine brødre at bringe sin fader til ham fra
Kana’ans land og forjættet dem, at han ville ernære ham
med hans hele hus og slægt, fremstilles det dog her noget
klarere, at han ikke vil gøre dette uden kongens egen indvilgelse og befaling. Derfor var han ikke hovmodig og
hovmodede sig ikke over al måde af sin store herlighed
og herredømmet over hele Egypten; men han forholder
sig smukt ydmygt og beskedent, hædrer kongen og tiltager sig det ikke uden hans vilje. På den anden side prises
her også kongens venlighed, der straks går ind på Josefs
ønske, og hjertelig gerne vil gøre både ham og hans fader
alt godt.
Hos Josef var der ikke sådan stolthed og hovmodighed, som man nu til dags finder hos fogederne og tolderne, som drister sig til at handle ganske på egen hånd i
sine herrers anliggender, ofte uden fyrsternes og herrernes vidende og imod deres vilje. En sådan mand var ikke
Josef. For han var ikke opblæst og stolt over den store
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ære, hvortil han kom, men forstod at holde sig smukt ydmyg og mådeholden, og erkendte, at han var skyldig til al
holde kongen i ære og se hen til ham.
Et sådant hjerte har sandelig stort herredømme over
sig selv, som i lykken ikke hovmoder sig, men opfører
sig ganske med samme mådehold som før det kom til sådan herskerstilling og ære. Men det er en såre sjælden og
underfuld dyd. Sådan klager også de hedenske digtere og
historieskrivere over menneskehjertets store svaghed og
ubestandighed. Virgil siger: Menneskehjertet kan ikke
forud kende sin skæbne og lod, kan heller ikke holde
måde i lykken.
Menneskehjertet kan ikke holde sig tilbage: Det må
hovmode sig i de gode dage, og på den anden side, i
ulykken og genvordigheden bliver det ganske mismodigt
og forsagt, som man kan se af al historie, også de allerstørste mænds. Man fortæller om Cæsar, at når det ikke
gik ham efter hans vilje, skal han bestandig have set sur
ud og ladet hovedet hænge. Sådan er det en stor ting, at et
menneske er standhaftigt og sig selv ligt både i lykke og
ulykke. Dertil kræves der et sådant hjerte, som har en sikker, fuldkommen tillid til Gud alene og ikke glemmer
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Gud, når alt går vel og efter ønske, men heller ikke fortvivler, når det ser og fornemmer, at dets sager ikke få så
godt et udfald, som det gerne ville. Troen er endog stærkere i nød og modgang end i lykke, efter det ord i 2 Kor
12, 9: Min kraft fuldkommes i skrøbelighed.
Derfor var Josef en stor og underfuld mand, der
kunne være ligeså mådeholden i sin store lykke, som han
forhen havde været i fængsel og trældom.
Og denne Farao regnes også rimelig blandt de
fromme, gudfrygtige konger; uden tvivl har Gud også
velsignet ham for Josefs skyld og fordi han også selv
særlig beflittede sig på gudsfrygt, som han da også var
undervist af Josef både i religions- og regeringsanliggender. For Josef var ikke passiv i Egypten, men udbredte
med højeste flid den sande, guddommelige lære og foredrog den for kongen, de fornemste i landet og hele folket.
Herren gav ham en opmærksom konge, der gerne hørte
ham, og dertil mange fyrster, præster og andre fornemme
folk, som var begærlige efter den samme rette lære, at de
måtte høre og lære den.
Det er intet under, om der var nogle ugudelige og
vantro deriblandt. Det er nok, at riget i almindelighed
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havde ordet. Sådan er der også hos os mange onde, forkerte mennesker; men dog er kirken og skolen endnu gudelig, hvad angår det væsentlige, som især hører dertil,
og som der især ligger magt på. For der læres jo i dem
ikke noget, som skulle være ugudeligt eller utugtigt; men
hvad der er gudeligt og hæderligt, det lærer man deri.
Men er der end nogle i hoben, som misbruger disse Guds
gaver og velgerninger, deres ondskab bryder vi os ikke
om, lader os heller ikke anfægte deraf, så vi for den sags
skyld ikke skulle dømme efter kirkens væsen. Sådan
samler der sig i menneskets legeme og udstødes deraf
mere urenhed og skarn af maden og drikken end kød og
blod, og dog siges legemet at være sundt og rent, når dets
væsen er uskadt. For vi bedømmer det ikke efter dets
uhumskhed, men efter dets kerne og rette væsen. Men
når prædikenerne, retten og øvrigheden eller de borgerlige og kirkelige embeder er fordærvede og der findes
mangler deri, da er det det værste, og der kan da let findes en djævelsk uorden, om end alt har stort skin af hellighed, ligesom kætterne højt kan prale af sine gode gerninger.
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Sådan stod kongeriget Egypten dengang i høj og skøn
flor, ikke alene legemlig, men også åndelig; men nu bliver det dog endda større og herligere på grund af patriarken og profeten Josefs ære. Nu samler Gud hele kirken i
dette rige, og denne konge overgår den store ære og herlighed, at han blev en vært og beskytter, der husede og
underholdt hele kirken, al den stund han lod Jakob med
sine sønner og døtre og alle sine husfolk komme til sig i
Egypten.
For Jakob var ikke alene en fårehyrde eller slet og ret
husfar; som sådan alene betragter papisterne ham, der
ikke kan andet end blot foragte ægtestanden og børneavlingen og sådanne ting. Men vi skal holde ham så meget
desto mere i ære, fordi han var en Guds patriark, profet
og engel, der overalt, hvor han blot var, havde Guds ord
med sig, hvilket ikke er andet end at have Gud selv og
hans hellige engle med sig. For hvor kirken er, der er
også de kære engles embede og tjeneste, som Sl 34, 8 bevidner: Herrens engel lejrer sig omkring dem, som frygter ham, og frier dem; ligeså står der også i Sl 125, 2:
Der er bjerge omkring Jerusalem, og Herren er omkring
sit folk fra nu og indtil evig tid.
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219. Sådan var det ikke en simpel, foragtelig gæst, den
fromme, hellige konge Farao optog og husede, da han
gav Jakob og hans børn husly; men han blev en sådan
vært, som husede Guds kirke og de hellige engle, hvilket
sandelig var en stor ære for Egypten. Men sidenhen takker alligevel dette land slet ikke for den velgerning, det
havde modtaget (sådan som den utaknemlige verden plejer at bære sig ad), og takkede ikke sine gæster, som det
rimelig skulle.
Sådan må man hos de hellige fædre ikke så meget se
hen til, at de var fårehyrder, malkede gederne og forrettede andet husligt arbejde, som meget mere til det, der
var det fornemste hos Jakob og de andre, nemlig den
guddommelige forjættelse, der lyder sådan: I dit afkom
skal alle jordens slægter velsignes, 1 Mos 26, 4. Verdens
frelser skal komme af dig. For den fornemste og vigtigste, dyrebareste skat og prydelse i patriarkernes historie
er Guds ord.
Dette lys angående Guds vilje skorter det ganske
munkene på, og at Gud skulle bekræfte deres orden og
finde behag i den, er det langt fra; for de kan ikke rose
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sig af, at deres stand er grundet i Guds ord eller forjættelse. Og hvis du nøje overvejer og betragter det, så vil
du finde, at de er ganske kødelige mennesker, uden Guds
ord. Derfor er der ingen tvivl om, at de må være af Djævelen. Ja, siger de, men jeg sover dog ikke hos nogen hustru; jeg har intet at bestille med de daglige gøremål eller
det huslige arbejde; jeg røgter kun min bøn, læsning og
betragtning. Deri gør du ret; men dog kan du ikke vide,
om din stand er indsat af Gud eller bekræftet ved forjættelsens ord.
Hvor langt bedre ville det være gjort af jer, kære
Franciscus, Dominicus og alle paver og kardinaler, om I
malkede køer, fejede huset eller forrettede alle slags andet husligt arbejde! For en husfar har også en timelig forjættelse, fordi Gud har indsat ægtestanden i det fjerde
bud, idet han siger: Ær din fader og din moder. Sådan er
jo forældrestanden og hele den huslige lydighed med alle
dens gerninger helliget, prydet og indsat i det fjerde bud.
Og desuden er der endnu føjet en særlig forjættelse dertil,
nemlig at de børn, som holder sine forældre i ære, skal
leve længe, hvilket man slet ikke kan sige om dompaverne, paven og kardinalerne.
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Og endelig, når de skal dø og ligge på sit yderste, har
de slet intet ret lys eller varig trøst, men må fortvivle. Sådan kendte jeg før i tiden en domherre i Erfurt, som alene
for sin person havde haft 22 gejstlige len; men da han lå
på sit yderste og ikke vidste, hvorhen han ville komme
efter dette liv, talte han med ynkelig sukken og hylen
disse ord, som er fulde af fortvivlelse: O at jeg dog i min
livstid havde været tjener hos en fattig hyrde eller svinerøgter! For så længe de er friske, lever de ganske råt uden
Gud, uden lys, uden kors og lidelse; derfor dør de også
sådan.
Derfor skal vi beflitte os på at vi i vor stand også kan
have en legemlig forjættelse af Gud, som hjertet kan forlade sig på. Sådan siger Paulus i 1 Tim 4, 8: Gudfrygtighed er nyttig til alle ting, da den har forjættelse for dette
liv, som nu er, og for det kommende, ligesom også fædrene havde forjættelse både for sit huslige og borgerlige
liv og kirken eller det evige liv.
Sådan var det ikke en simpel, ringe mand, Farao optog, en sådan, som alene var husfar eller verdslig regent;
men han optog Guds kirke selv. Den opholder, ernærer
og beskytter han. Dette er en herlig, høj ære og kongelig
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herlighed, hvorved han rimelig fik navn af en hellig, gudfrygtig konge, der var særlig hædret af Gud. For Gud opvakte ham jo til denne store gerning at opholde kirken, at
give den sted, tid og beskærmelse, for at den kunne samles, formeres og opbygges.
Sådan er nu dette en meget skøn tekst på dette sted, at
Farao fandt så stort behag i rygtet om Josefs fader og
brødre. Og uagtet egypterne havde afsky for hyrder, så
højagtede han dog Jakobs og Josefs hus og slægt. For når
jeg betragter din faders hus, sagde han vel, så ser jeg, at
det er såre skønt og herlig prydet og hædret af Gud. Men
du, Josef, er fuld af Helligånden; du overgår i visdom,
gudsfrygt og klogskab alle andre fyrster og store herrer i
hele riget. Vistnok har de afsky for hyrder; og jeg kan
heller ikke dadle, forbedre eller forandre denne borgerlige anskuelse og landets sædvane; men hvordan det end
er dermed, har jeg dog alligevel lyst til at se din fader og
hele din slægt, skønt de er fårehyrder, og optage og huse
dem.
Ak give Gud, at også vi nu til dags havde mange sådanne fyrster! For dette var en stor, herlig dyd hos Farao,
hvoraf man ikke finder mange, og som med rette roses af
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enhver. Og at han var fuld af tro og Helligånden, fremgår
klart deraf, at han så godvillig og ganske for intet ernærede og underholdt kirken. For nu til dags finder du
mange, som også antager sig evangeliets lære og er den
velbevågne, men kun så længe, til de har plyndret og
flået præstekaldene og deres ejendomme, stiftelser og
klostre. Men de er ganske få, som af gudsfrygt og af hjertet er velvillige mod lærerne, præsterne og kirkens tjenere. Men de, der er sådan, følger med rette Faraos eksempel, som sandelig er såre kristent og helligt. For Farao søgte jo ikke sit eget gavn; tager heller ikke hensyn
til andet, idet han ernærer og opholder kirken, end til
gudsfrygt og den rette gudsdyrkelse alene. Han tager eller tilraner sig intet; han giver meget mere sin egen ejendom hen og anvender den på at opholde og ernære Jakobs hus.
Dette er sandelig et sådant eksempel, som rimelig alle
konger, fyrster, øvrighed og adelsmænd skulle indprente
sig og med højeste flid efterfølge, nemlig at ernære og
underholde fromme og gudfrygtige præster, kirkens tjenere og disciple. Men nu til dags sker desværre det mod-
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satte, ikke alene af papisterne, men også af dem, som foretager sig at reformere og forbedre kirken og under dette
påskud berøver kirken de ejendomme, som rimelig skulle
anvendes til ophold for præster og disciple.
Men ved Jakobs hus forstår han ikke træ eller sten;
for han og hans børn boede ikke i huse, men i telte, sådan
som hyrderne i Arabien og de nomadiske folk, der ikke
kunne blive på ét og samme sted, men må søge græsgange på forskellige steder og stedse gå efter dem. Sådan
forstår vi også ved Jakobs hus hele hans slægt, hans sønner og døtre, dertil sønnernes og døtrenes børn, slægtninge og svogre, som alle sammen var hos ham; og uden
tvivl var der mange af dem, som med Jakob drog ned til
Egypten. Sidenhen siges der, at alle sjæle af Jakobs hus,
som kom til Egypten, var halvfjerds. Men hustruerne,
døtre og svigerdøtre, tjenere, piger og svogre med deres
hustruer regnes ikke med; blot hovedpersonerne er her
talte.
Desuden lover Farao, at han vil give dem landets
fedme at spise, det er, at han vil give dem den frugtbareste og bedste del af Egypten. Det hebraiske ord chalab
betyder mælk, men cheleb betyder marv eller fedme, som
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Skriften siger i 1 Mos 4, 4 om Abel: Abel bar frem af sin
hjords førstefødte og af deres fedme, det er af de allerfedeste får; af sin hjords førstefødte udvalgte han det bedste og fineste. Sådan er Farao også så gavmild og velgørende, at han gerne vil give og tilstå dem det allerbedste
og mest udsøgte i hele landet. Kom hid, sagde han; jeg
vil hædre kirken, Gud og hans profeter, og alt godt, som
jeg har, vil jeg give og meddele jer. I skal udvælge jer
den allerbedste græsgang og alt, som er fornødent til jeres kvægavl. I skal få det bedste.
Sådan er dette et såre herligt eksempel, som også profeten Esajas har set hen til, når han siger i kap. 49, 23:
Konger skal være dine fosterfædre. Sådanne konger var
før i tiden Theodosius, Konstantin og mange andre. Vore
fyrster nu til dags raner kun alt til sig og plyndrer kirkerne. Og skønt der er mange kirker, som har rige indkomster, er der dog kun få landsherrer, som udlevere så
meget deraf, at kirkens tjenere og præster til nød kan få
sit underhold deraf. Man giver dem alt for lidt deraf; men
det fedeste og bedste, som klostrene har, tager de bort,
hvilket vi vistnok nu, da fyrsterne har så store udgifter,
nogenlunde må finde os i. Men de skulle dog rimelig
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tænke på dette eksempel, så de, om de end ikke ville give
fedmen eller det allerbedste, dog heller ikke ganske
skulle give avner for brød.
Vi har jo af Guds nåde en såre god, from fyrste, og
der er også andre, som med alvor sørger for kirken og beskytter og ernærer præsterne; men de er dog få. Gerrigheden og hovmodigheden, som råder ved fyrstehofferne, er
en rod til alt ondt, og når præsterne igen får for meget, så
slår de sig også på gerrighed, sådan som det gik før i tiden, og studerer ikke så flittig, som de rimelig skulle
gøre. – Nu vender Farao sig til Josef.
v19-20. Jeg giver dig befaling om at sige: Tag vogne med fra
Egypten til jeres kvinder og børn, hent jeres far og kom herned!
I skal ikke bekymre jer om jeres ejendele, for alt godt i hele
Egypten skal være jeres.«

Dette er en gentagelse af den forrige befaling, hvorved
Farao overgav Josef sin guldring og vogn og satte ham til
herre og regent over hele riget. Sådan omtalte jo også Josef kort i forvejen selv denne magt, som var ham givet,
nemlig at han var sat til at være en fader for kongen,
skønt han intet gjorde uden hans vilje og befaling. Derfor
mener Farao så meget som så: Du véd, at jeg bifalder alt,
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hvad du gør i hele riget; lad derfor også dette være dig
befalet. Du har magt og rådighed over alle ting; sig derfor, at de skal tage vogne, om de måske af armod eller på
grund af andre forhindringer ikke kan komme hid eller
for de små børns og kvægets skyld måtte drager noget
langsommere. Sådan undskylder Jakob sig ovenfor (kap.
33, 13. 14.) for sin broder Esau med, at han måtte drage
afsted langsomt, fod for fod, på grund af sin familie og
sit kvæg, som hindrede ham.
Det samme tænker også Farao her på og betænker af
sig selv, hvad der kunne opholde eller hindre dem på deres rejse. Derfor har han vel sagt: De har små børn, dertil
sine hustruer og måske også nogle, som er svage og
matte, så de ikke kane gå til fods; heller ikke har de
vogne, som venter på dem, og vil vel heller ikke så let
kunne opdrive dem hos sine naboer. Tag derfor vogne
med fra Egypten, så I kan fuldbringe denne rejse så meget desto bekvemmere. Sådan er Moses meget vidtløftig
og bruger mange ord, når han priser kongens gavmildhed, for at afmale og pryde den nøje, os til et eksempel.
Desuden, siger han, véd jeg, at I også har mange
slags og meget husgeråd (som bønder og hyrder plejer at
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have); det vil I ikke kunne føre hid uden skade; derfor
skal I ikke bekymre jer om jeres ejendele, bryd jer ikke
derom. På hebraisk står der egentlig: Jeres øjne have ikke
medynk med jeres ejendele, det er, bryd jer ikke om, at I
må lade noget blive tilbage, som I ikke kan tage med jer;
for det bedste, som er i hele Egyptens land, er jeres.
Ordet keli, et kar, betyder på hebraisk al slags inventar og redskaber eller hvad der bruges i huset. Sidenhen
siges der om Simeons og Levis sværd, at de er volds kar,
dvs. våben, 1 Mos 49, 5. Og i Det Nye Testamente kaldes
også vore legemer vredens eller barmhjertighedens kar i
Rom 9, 22; ligeså siger Paulus i 1 Thess 4, 4: Så enhver
af jer ved at bevare sit kar, dvs. sit legeme i hellighed og
ære, ikke i sanseligt begær. Sådan kalder også Moses på
dette sted hele indboet kar. Farao byder, at hvad de ikke
kan tage med eller få solgt deraf, det skal de blot lade
blive tilbage hos de andre.
Jøderne og deres rabbinere udlægger dette sted sådan,
at meningen bliver ganske den modsatte heraf, idet de tyder det sådan: Se til, at I ikke lader noget blive tilbage efter jer i Kana’ans land. Men dette er ganske jødisk og
stemmer ikke med det følgende. Derfor er det langt bedre
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at udlægge det sådan: I skal ikke bekymre jer om jeres
ejendele, så ikke dette opholder eller hindrer jer. Men
hvorfor det? Jo, fordi det bedste, som er i hele Egyptens
land, er jeres.
Sådan har de nu fået denne befaling først af Josef,
dernæst også af kongen. Dette har Moses omhyggelig beskrevet for derved at prise kongen, fordi han var gæstfri
og viste kirken stor nåde og velgerning. For det var også
en stor, herlig velgerning mod disse fremmede, uagtet
han vel vidste, at indbyggerne i hans rige havde afsky for
dem. Men derved tjener han den kære kirke, for ordets og
gudfrygtighedens skyld, og til Guds ære. Han er en rigtig
hellig konge.
v21-22. Det gjorde Israels sønner, og på Faraos befaling gav
Josef dem vogne og proviant. Han gav hver af dem et sæt festklæder, men Benjamin gav han tre hundrede sekel sølv og fem
sæt festklæder.

Ovenfor (v. 19.) i kongens befaling nævntes alene vogne;
men Josef gav dem desuden også rejsekost med på vejen,
uden tvivl også på kongens befaling, skønt dette ikke udtrykkelig er sagt. Det hebraiske ord zedah, af zaid, betyder rejsekost. Det bruges også i betydningen jagt, sådan
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siges der i 1 Mos 10, 9 om Nimrod, at han var vældig i
jagt; og i 1 Mos 27, 3 siger Isak: Jeg vil spise af dit vildt;
på dette sted betyder det mad, som skaffes ved jagt; men
til denne betydning kan man ikke angive nogen grund eller oprindelse.
For det er skik og brug næsten i alle sprog, at man
bruger ordene i flere forskellige betydninger, uanset hvad
deres oprindelse er. Sådan står der i 1 Mos 3, 7: De
gjorde sig chagaroth; det kan man på dette sted ikke
oversætte anderledes, end som vi har oversat det: De
gjorde sig skørter. For hvis man her ville anvende ordets
egentlige betydning, nemlig krigsrustning, ville det ikke
passe. Og man kan heller ikke søge eller finde ordets
egentlige betydning af dets oprindelse; men brugen viser,
at det må betyde skørter.
På samme måde kalder latinerne krig bellum, hvilket
egentlig betyder: Noget skønt, enten ved den talefigur antiphrasis, fordi krig ingenlunde er skøn eller god, eller
også fordi krigen synes de uerfarne at være en kostelig,
god ting. Unge soldater er ganske tåbelige; de kalde krigen bellum, noget prægtigt. Sådan er der mange flere ord,
som ved brugen har fået denne eller hin betydning, skønt
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den ikke stemmer med deres oprindelse. Men har nu
disse mennesker ernæret sig ved jagt, så er det dog alligevel ikke så rent urimeligt, at de bruger ordet jagt i betydningen af levnedsmidler; sådan står der i Sl 132, 15: Jeg
vil visselig velsigne deres spise, der står der egentlig: Deres jagt; men meningen er: Jeg vil forsørge Kristi rige
med mad, drikke, klæder og alt, som er fornødent for
dette liv.
Men nu ser man også hos Josef især, hvor gudfrygtig
han opførte sig mod sin fader og sine brødre, idet han på
kongens befaling giver dem tilstrækkelig mad og rejsekost med, desuden også penge, dertil foder for deres dyr,
og alt, som var dem fornødent for denne rejse til
Kana’ans land og derfra igen tilbage til Egypten. Ja, han
giver desuden enhver klæder og Benjamin 300 sekel
sølv; men til sin fader sender han ti æsler, belæssede med
korn og andre gode sager fra Egypten. Derfor må man
særlig bemærke teksten på dette sted på grund af det
skønne eksempel på en herlig forplejning for Guds kirke.
Ved de klæder, som omtales og kaldes festklæder,
menes ikke simple, almindelige eller daglige klæder, sådanne som man plejer at bruge, når man forretter dagligt
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husarbejde, men sådanne, som man bruger på sabbatten
eller en helligdag til prydelse, for at legemet kan have en
bedre dragt end ellers.
Sådan står der i Sl 102, 26: Du grundfæstede fordum
jorden, og himlene er dine hænders gerning. De skal
forgå, men du består, og de skal alle blive gamle som en
klædning osv. Himmel og jord skal efterhånden forandres, blive gamle og stedse komme sin undergang nærmere; men sidenhen skal de iføre sig en ny dragt. For
Gud vil gøre ikke alene jorden, men også himlen selv
langt skønnere, når den skal aflægge sin gamle dragt.
Dette er kun deres dagligdragt; siden skal de iklæde sig
sin påske- og pinsedragt. Solens lys har ikke nu en så stor
klarhed og et så herligt skin, som der skal blive efter
dette liv; heller ikke de andre skabninger har så stor kraft,
som de havde i skabningens begyndelse. Dette vidner
også landmændene, at naturen efterhånden ældes, og at
træer, både i skove og i haver, for tredive eller fyrre år siden voksede langt hurtigere end nu, så de nu på seks eller
syv år næppe tage så meget til som før på ét.
Derfor, siger jeg, skal jorden smykkes med en anden
dragt, og himlen og de store lys skal også blive klarere,
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som der står i Es 30, 26: Månens lys skal være som solens lys, og solens lys skal være syvfold.
En gammel klædning, som går itu, må lappes med
nyt. På samme måde renser og lutrer Gud også os for
synder og frier os fra døden; det er de seks dages gerning
i denne verden. Men når de er forbi og vi indgår i hans
hvile, da skal vor sønderrevne og urene klædning ombyttes med den evige sabbatsdragt.
Men hvad dengang værdien var af de sølvsekel, som
Josef gav sin broder Benjamin, véd jeg ikke. På forræderen Judas’ tid kan man nogenlunde udregne, at en sølvsekel gjaldt så meget som en joachimsdaler eller rhinsk
gylden nu til dags. Og Josef hædrede Benjamin fremfor
de andre med denne gave, fordi han var hans kødelige
broder, født af samme fader og moder; iblandt sådanne
brødre plejer venskabet og broderkærligheden at være
størst. Vi kalder dem helbrødre.
v23. Til sin far sendte han ti æsler læsset med alt godt fra Egypten og ti æselhopper læsset med korn og brød og forsyninger til
sin far til rejsen.

Chamor betyder et æsel; deraf kommer det, at det også er
navn på et mål, hvori der går så meget som et æsel kan
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bære, en tønde. Athon er hunkøn og betyder en aseninde,
men dannes ikke af hankønnet chamor, hvilket derimod
er tilfældet på latin og i vort sprog, asen og aseninde.
Hvad der menes med det bedste gods fra Egypten, er ikke
så godt at vide. Uden tvivl sendte han vel korn og andet
af jordens grøde til gave for sin fader, for sådan at vise
ham, at han endnu var i live. Det var ingen ringe mængde
af Egyptens bedste gods, så meget som ti æsler kunne
bære. Josef tænkte vel, som sandt var: Min fader vil
næppe kunne tro, at jeg endnu skulle være i live, især når
han får at høre, at jeg skulle være kommet til sådan stor
ære og herlighed. Derfor laver han en så stor, herlig og
kongelig gave, for at hans fader derved skal forstå, at det
ikke var en gave fra en simpel, almindelig mand (der
næppe ville have sendt ét æsel) men fra en herre eller fyrste i Egypten. Derfor sender han ham ikke alene mad og
klæder, men også de allerbedste og ædleste frugter fra
Egypten.
Moses har tre navne på maden: Først lechem, der
egentlig betyder al slags mad, men her betyder korn eller
bagværk. Dernæst bar, som betyder korn, egentlig udsøgt
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korn, hvede eller rug; for som adjektiv betyder ordet udsøgt, ren. Dette gav han dem til at leve af på vejen og
hjemme hos sin fader; hvad de fik tilovers, skulle de
sælge i Kana’ans land, når de atter drog afsted til Egypten. Ordet mason betyder egentlig en gave, skænk; sådan
bruges det i Sl 144, 13: Vore lagre er fulde og rummer al
slags forråd, hvormed menes alle slags forråd i huset, såsom brød, kød, drikkevarer, smør, ost, æg og mere sådant, som man må have til daglig nødtørft.
Sådan kommer han nu frem med alle slags forråd for
sin fader og sine brødre; for de havde hver sin familie og
kunne ikke alle bo i ét hus og spise ved samme bord som
Jakob. Benjamin havde allerede ti børn; sådan var også
alle de andre husfædre, idet enhver af dem havde sit eget
forråd sammen med sine hustruer, børn og hjorder. Jakob, som var enkemand, havde alligevel også sine egne
tjenere og tjenestepiger.
Hidtil har vi nu hørt om den gave, som Josef sendte
og forærede sin fader og sine brødre. Og Helligånden har
gerne ydmyget sig til at beskrive dette med så mange ord,
skønt det synes at være simple og ringe ting, hvad tingen
i sig selv angår. For hvad kommer det vel os eller hele
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kirken ved, at Josef sendte sin fader Jakob ost, smør og
alle slags forråd? Hvorfor har denne store taler, Helligånden, ikke hellere villet fortælle om disse store mænds
bønner, prøvelser og andre underfulde gerninger?
Men dette er Guds daglige gerninger, hvorom vi nu
ofte har talt, idet han har glæde af sådan at ernære sine
hellige og derved vise og bevidne, at deres gerninger,
som for verden er såre foragtelige, for ham er kostelige,
fordi de alle sammen sker, som Paulus formaner i Kol 3,
17, i Herren Jesu navn. Derfor behager en tro tjeners
daglige husarbejde vor herre Gud meget bedre, end alle
munkes afskyelige gudstjenester og faste kan. For de er
sådanne gerninger, som sker i ånden og ret tro. Og gerningernes værd og velbehagelighed for Gud beror ikke
på deres storhed og mængde; men Ånden og troen kommer det an på.
Sådan forretter også en tjenestepige, som fejer huset
eller malker koen, en Gud såre velbehagelig tjeneste, som
Salomo siger i Præd 9, 7-8: Så gå, spis dit brød med
glæde, og drik din vin med et godt mod; for Gud har allerede velbehag i dine gerninger. Lad dine klæder altid
være hvide osv. Når hjertet er vist på, at Gud har behag i,
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hvad du gør på ethvert sted, så skal du ikke tvivle på, at
det er de allerbedste gerninger. Sådan skal en elev, som
hører på sin lærer i troen, vide, at han derved gør en gylden gerning. Derimod er en munk med al sin særlige
gudsdyrkelse en vederstyggelighed for Gud; for han vandrer uden ordet og uden den lydighed, som Gud har påbudt.
v24. Så sendte han sine brødre af sted og sagde til dem: »Lad
nu være med at skændes undervejs.«

Det hebraiske ord ragasch betyder at larme og kives; det
er det som bruges i Sl 2, 1 og her oversætter den latinske
tekst sådan: Gører ingen larm på vejen. Josef var en vis,
forstandig mand, og vidste godt, at der var kød og blod
hos hans brødre som hos andre mennesker; derfor tænkte
han, at der let kunne udbryde trætte og kiv blandt dem i
et øjeblik, eftersom de alle godt forstod, hvor stor og gruelig denne synd var, som de havde begået, og mange af
dem var uskyldige, såsom Benjamin og de andre yngste
brødre, Issakar, Zebulon og Naftali. Derfor var han bange
for, at de undervejs kunne komme op at trætte med hinanden og kaste hinanden i næsen, hvad der var sket, og
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sådan indbyrdes anklage og udskælde hinanden. For sådan plejer de uskyldige at undskylde og rense sig og
lægge al skyld på dem, som har været hovedmænd for
synden.
Derfor lægger han kærlighedens og tilgivelsens formaning derimellem og siger: Nuvel, jeg har forladt jer
synden og er fornøjet med jeres ydmyghed og bekendelse; jeg har ikke alene tilgivet jer, men har vist jer meget godt og rige velgerninger. Derfor beder jeg jer, at I
efter dette mit eksempel også holder fred med hinanden
indbyrdes og ganske afholde jer fra trætte og kiv.
Dette er et gavnligt og såre nødvendigt bud, hvorved
han afskar og ophævede al årsag til kiv og vil, at alt skal
være begravet og glemt. Simeon var den fornemste anstifter af denne synd; Josef forstod, at alle de andre ville
fare løs på ham; derfor formaner han dem til at skåne
ham og ikke atter få det hårde, sørgelige sår, som allerede
var noget bedret og lægt, til at bryde op igen eller opvække en ny trætte, især nu, da hele sagen skal fortælles
og åbenbares for faderen, der med stor flid vil undersøge
årsagen til hele sagen, indtil han ganske kom på det rene
med, at Josef endnu levede og var kommet til sådan stor
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herlighed; visselig ville han da også spørge efter, hvordan og på hvad måde dog Josef var kommet til Egypten,
og hvem de dog var, som havde fået dette i stand. Derfor
forudså han, at Simeon og Levi ville blive beskyldte og
anklagede fremfor de andre, og at følgen deraf med føje
ville blive, at de faldt i faderens unåde. Sådan ville han
også forebygge dette, for at de ikke ved sin kiv og tvist
skulle forårsage sig selv og faderen nogen ny uvilje og
jammer.
Dette er sandelig et eksempel på den mest fuldkomne
og brændende kærlighed, dertil et såre rent hjerte, at han
så let glemmer, udsletter af sit sind og lader fare al bitterhed og hævngerrighed og blot gør sig al mulig umage for
at forsone dem med hinanden indbyrdes og med sin fader
Jakob. Dette skulle munkene også betragte og beundre
det, de som her ellers ikke ser hen til andet end Jakobs
oste og madforråd.
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v25-26. De drog op fra Egypten og kom til deres far Jakob i
Kana'an, og de sagde til ham: »Josef er stadig i live! Han er
hersker i hele Egypten.« Men hans hjerte stod stille, for han
kunne ikke tro dem.

Uden tvivl kom de alle med stor glæde frem med disse
ord: Josef lever! Josef lever! Men især var det vel dem,
der var uskyldige, som med høj stemme råbte, idet glædestårerne randt dem ned ad kinderne: Josef lever endnu,
og han er en hersker over hele Egyptens land! De kunne
heller ikke tænke sig andet, end at deres fader straks ville
skænke deres ord tiltro. Men Moses tilføjer: Hans hjerte
blev svagt.
Hebræerne tvister om disse ord: Vajjahphag libbo, og
udlægger dem på mange måder. Nogle oversætter dem
sådan: Hans hjerte blev ganske blødt; andre, såsom Hieronymus, forklarer dem så, at Jakob blev til mode, som
om han vågnet op af en tung søvn. Men jeg tror, at jeg
har truffet ordenes rette mening og betydning ved betragtning af og sammenligning med andre steder i Den
Hellige Skrift. For jeg tænker, at disse ord betegner den
sædvanlige mine, som vi sætter op for at vise, at det sagte
ikke synes os troligt, og at vort hjerte er langt derfra, ved

1122

at ryste med hovedet eller blinke med øjnene; når vi tænker, at en ting er ganske umulig, ryster på hovedet og lige
ud siger: Hvad er det for snak; det er ikke sådan. Dette
betyder nemlig det hebraiske ord pug, nemlig at have en
anden mening og antage det modsatte af det, som siges.
Rabbi Salomo nærmer sig meget til denne udlægning
og stemmer næsten ganske overens med den; for han forklarer det sådan: Hans hjerte svigtede ham; han brød sig
ikke derom. Jeg ville på latin gerne gengive det sådan:
Nihilescebat cor ejus, eller nihili faciebat, han agtede
ikke derpå; som der står i Hab 1, 4: Tapuch thora, loven
er svækket; som om profeten ville sige: Hvor findes ret i
verden? Her er den ikke. Derover kunne også vi nu til
dags med føje klage, at uretfærdigheden hersker og har
taget overhånd overalt i verden, som man siger i det tyske ordsprog: Retfærdigheden er død. Tro og love lider
nød. Dette ordsprog er nu til dags blevet ganske sandt, og
juristerne siger også, at retten ikke længere håndhæves.
Den skrevne lov eller ret lærer og formaner vel, hvad
man skal gøre; men retfærdighed bliver der intet af. Og i
Sl 38, 9 siges der også med det samme ord, at det står anderledes til med David end før; vi har oversat det: Jeg er
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blevet svag og hel såre forstødt. Sådan plejer de at sukke
og klage, som kæmper med vantro og fortvivlelse og ikke
kan oprejse sit hjerte eller fatte noget håb. Det samme
ord bruges også i Klages 2, 18: Lad gråd flyde ned som
en bæk dag og nat, giv dig ingen hvile, lad ikke dit øje
finde ro; ligeså i kap. 3, 49: Tårerne bliver ved at løbe,
de hører ikke op.
Da sådan Jakob på dette sted hører budskabet om, at
hans søn Josef endnu skal leve, ryster han på hovedet og
viser derved, at det ikke synes ham troligt, fordi han
havde været borte i hele 22 år; hvis han ikke var omkommet i denne tid, ville han for længst have givet sin fader
det til kende. Derfor tilføjer Moses udtrykkelig: For han
troede dem ikke; det er, han holdt det for en opdigtet
løgn. Hans tanker gik ud på, at det ikke var sådan; for
han troede det ikke. Som også Habakkuk siger i kap. 1, 4:
Loven er lammet, retten sker aldrig fyldest., som om han
ville sige: Loven gælder ikke, al retfærdighed er forbi.
Sådan har heller ikke Jakob noget hjerte for denne
sag, som hans sønner melder ham. Men ordet betyder
ikke at vågne op af søvne, eller at hans hjerte blev blødt
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eller forsagt, sådan som andre udlægger det; men den ligefremme betydning er: Hans hjerte var bortvendt derfra,
han kunne ikke tro det, men mente ganske det modsatte.
v27-28. Men da de fortalte deres far Jakob alt, hvad Josef
havde sagt til dem, og da han så de vogne, som Josef havde
sendt for at hente ham, livede han op. Israel sagde: »Det er
nok! Min søn Josef er stadig i live. Jeg vil tage af sted og se
ham, inden jeg dør.«

Men her var nu en lang beretning eller fortælling fornøden, for at gentage hele historien fra først af, hvordan de
var kommet ned til Egypten. For de åbenbarede nu sin fader alt, som han ikke forhen vidste; hvordan Josef havde
leget med dem og to gange ladet dem sætte i fængsel;
hvordan han havde spået med sit bæger og alt det øvrige.
Heller ikke kunne de tie stille om sin synd. Derfor bad de
sin fader, at han ville tilgive dem deres synd, al den stund
deres salg af Josef alene var bekendt for brødrene selv;
men nu fortalte de det også til sine børn og husfolk, så de
afskyede denne sin synd, ydmygelig bekendte den og lovede og priste Guds store, overstrømmende nåde og
barmhjertighed, som var overgået dem.
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På denne måde fik nu faderen rigtig klarhed over,
hvor sælsomt og underlig det var gået hans søn Josef; og
nu kommer også et øjensynligt bevis dertil, nemlig de
vogne, som Josef havde sendt for at hente ham på, ligeledes de store, herlige gaver, som ingen kunne sende uden
Egyptens herre.
Sådan blev nu hans ånd atter levende, og i sin store
glæde over at høre, at hans søn endnu lever og er kommet
til sådan stor ære, forlader og tilgiver han dem gerne synden, lader al vrede fare, forsoner sig med dem og tager
dem til nåde for Josefs skyld. Dog glemmer han ikke
ganske den synd, som hans sønner havde begået, som
man sidenhen kan se, idet han forkynder dem, som fortrinsvis havde været skyldige deri, tung straf. For det er
en guddommelig regel: Synderne skal og må vi forlade
hinanden, for at også Gud kan forlade os; men at eftergive straffen er ikke altid fornødent.
Men når jeg griber Guds ord sådan, at jeg véd, at Gud
er mig så nådig, at han ikke vil fordømme mig for syndens skyld, så gør det mig intet, om jeg, andre til eksempel, alligevel tugtes eller straffes derfor, som Sl 118, 18
siger: Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke i døden.
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Sådan gik det Moses. Skønt han var en hellig mand,
kom han dog ikke ind i det forjættede land og måtte tåle
dette Guds ris, at han sagde til ham: Du skal ikke komme
ind i det gode land, skønt du har gjort store undere, som
han selv fortæller i 5 Mos 3, 23-26, hvor han siger: Dengang bønfaldt jeg Herren: »Du, Gud Herre, har vist din
tjener din storhed og din stærke hånd – ja, hvilken gud, i
himmel eller på jord, kan gøre den slags vældige gerninger, som du gør? Lad mig få lov at komme over og se det
herlige land på den anden side af Jordan, dette herlige
bjergland og Libanon.« Men Herren var vred på mig på
grund af jer og ville ikke høre på mig; han sagde til mig:
»Nu er det nok! Tal ikke mere til mig om den sag! For det
er en stor nåde og velgerning, at Gud forlader synden og
lover mig, at han vil være mig gunstig og nådig. Jeg vil
ikke gøre dig noget ondt eller nogen skade; men for at du
stedse skal have en erindring om din synd for dine øjne,
og for at også andre kan få lærdom ved dette eksempel,
må jeg tugte dig på denne måde.
Det samme lærer vi også af Paulus’ eksempel i 2 Kor
12, 7, der klager over den torn, som var givet ham i kødet, og over den Satans engel, som slog ham på munden;
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om denne, siger han, bad jeg Herren tre gange, at han
måtte tage den fra mig; og han sagde til mig: Min nåde
er dig nok; hold kun op med at bede mig derom; denne
trængsel er god for dig; for min kraft fuldkommes i skrøbelighed; jeg er dig ikke unådig. Den, der nu tror dette
fast i sit hjerte og kan være vis på, at han har en nådig og
gunstig Gud, han vil let foragte al Djævelens magt og alverdens grumme vrede.
Sådan viste og åbenbarede nu Jakob sit faderlige
hjerte derved, at han forlod sine sønner deres synd; men
dog må de ikke glemme den. Derfor vredes han siden på
dem og straffer dem ovenikøbet, skønt han nu skåner
dem, idet han efter Josefs eksempel var blevet noget mildere, fordi de nu alle sammen havde erfaret hans venlighed og nåde. Og nu er han blevet overvundet ved deres
grunde og de beviser, som de har anført, så han er tilfreds
og siger: Det er meget, Josef, min søn, lever endnu. Jeg
begærer i dette liv slet ikke mere end blot at se Josef, for
hvis skyld jeg nu i hele 22 år er blevet hårdt plaget og
korsfæstet.
For sådan prøver Gud sine hellige på underfuld måde.
Han tilskikker dem vel anfægtelse og alle slags fare; dog
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sådan, at han atter vederkvæger og oprejser dem med
stor, rig trøst. Sådan havde Jakob nu opgivet alt håb om,
at hans søn Josef endnu skulle leve; og da han kort i forvejen havde mistet Rakel, og Lea og Bilha også var døde,
tilbragte han som enkemand livet hjemme i sit hus med
stadig veklage og forvaltede sit hus ved fremmede folks
hjælp. Det faldt ham surt nok i de 22 år.
Derfor følger nu også efter denne langvarige plage en
stor, herlig trøst, nemlig at Josef ikke alene var i live
endnu, men også var en stor hersker. Det kan vor herre
Gud gøre. Ja dette er vor herre Guds gerninger, som man
ikke kan forstå i forvejen, fordi han ikke straks i begyndelsen lader os se, hvor rigelig han kan og vil trøste os,
men, som han siger til Moses i 2 Mos 33, 20: Du skal se
mig bagfra; men mit ansigt kan ikke ses; for mennesker
kan ikke se mig og leve.
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Seksogfyrrende kapitel
v1. Så brød Israel op med alt, hvad han ejede. Han kom til Be'ersheba, hvor han bragte slagtofre til sin far Isaks Gud.

I dette kapitel står ikke andet end Jakobs slægtsregister
og hvordan han drog ned til Egypten; derfor synes det
denne verdens vise ikke at være særlig værd. For de anser dette for simple ting og ikke værdigt til, at Helligånden skulle have ladet det skrive og til at læses i kirken
fremfor profeter og apostle. Men de gudfrygtige, som lidt
nøjere og flittigere betragter Skriften og Helligåndens
gerninger, de ser især hen til og undres over, hvordan
hele de helliges liv føres og ledes i troen på Gud, der har
forjættet sin søn. For sådan levede Jakob i troen på Kristus; derfor var også hans gerninger, hvor foragtelige og
urene de end var, velbehagelige for Gud, fordi forjættelsen helliger alt og gør alt kosteligt og dyrebart for Gud.
Her kan intet være så ringe, som sker i et kald eller en
stand, som Gud har indsat, uden at det alt sammen behager Gud vel; sker det i troen og ordet, så overgår det
langt alle pavers og munkes undergerninger.
Dette var også de hellige patriarkers lære, som herlig
og vel forstod alt dette, dertil også flittig og ofte lærte
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derom i sine kirker. Sådan beskrives i begyndelsen af
dette kapitel det offer, som Jakob forrettede, hvorved han
uden tvivl også prædikede og lærte om Guds forjættelser
og om sit hele liv. Men ligesom munkene og papisterne
foragter fædrenes huslige gerninger, sådan véd de heller
ikke noget af deres åndelige øvelser, som de holdt i kirken. For når Moses skriver, at Jakob ofrede til sin fader
Isaks Gud, tænker de ikke på andet end at han slagtede
okser og får og opbrændte kødet på alteret; for de foragter Den Hellige Skrift og er derfor ved denne foragt også
selv blevet foragtelige og forkastede, så de ikke er værdige til at læse og forstå Skriften.
Men af det, som ovenfor blev sagt, er det åbenbart,
hvad det var for altre og ofre, som Adam og Noa og de
andre efterfølgende fædre havde; nemlig at de var ligesom vore skoler og kirker, idet de der kom sammen for at
lære, bede og takke; de slagtede og ofrede ikke alene okser og andet kvæg, sådan som ordene lyder, og som en
verdsligsindet tænker sig det, at de nemlig bar sig ad som
andre kokke eller slagtere; men de var husfædre, profeter
og præster, der havde denne skik, at bygge altre, når de
kom sammen, og derpå ofre okser eller får; men dette
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skete ikke uden undervisning og prædiken. For samtidig
dermed prædikede de også, underviste sit hus og sine naboer, som hørte ordet, om forjættelsen af den kommende
frelser, Kristus, og Abrahams afkom. De holdt ganske
den samme prædiken, som også vi nu til dags holder for
Guds kirke; kun at de lærte om den Kristus, som først
skulle komme, mens vi nu siger: Kristus er kommet; de
derimod sagde: Han skal komme.
Derfor prædikede Jakob ovenfor i kap. 35, 2 sådan
for sit hus: Bortkast de fremmedes guder, som er iblandt
jer, og rens jer og skift jeres klæder; det er: Gør bod, vær
fromme, hør ordet, tro på Gud, påkald ham og tak ham.
For Jakob var en ypperstepræst, fuld af Helligånden, der
flittig underviste sin kirke og menighed og holdt helligdage for sit hus, sine naboer og andre, som kom til og
ville deltage i gudstjenesten, høre prædikenen og være
med i bønnen.
Når nu Moses siger om Jakob, at han ofrede til sin fader Isaks Gud, må man forstå dette sådan, at han prædikede evangeliet om Guds søn og formanede sine tilhørere
til at frygte Gud, tro og håbe på ham, fremdeles til at føre
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et helligt og ærbart liv, bede og takke Gud og håbe på et
evigt liv.
Men til hvilken Gud var det, han sådan ofrede? Svar:
Han ofrede ikke til nogen selvgjort eller selvlavet afgud,
men til sin faders Gud. For dette har Moses sat med eftertryk. Det er: Han ofrede til den Gud, som havde givet
forjættelsen, hvem Isak, Abraham, Sem, Noa også havde
tjent. For det er den sande Gud, som har forjættet at velsigne alle folk i det velsignede afkom, som skulle knuse
slangens hoved. Ham tjente han, om ham prædikede han
og ham påkaldte han; derfor var det også den højeste gerning efter den første tavle.
Men hvorfor lod han det være sig så hårdt magtpåliggende sådan at ofre og påkalde Gud, da der dog ikke er
nogen nød eller fare for hånden? For både Farao og Josef
havde jo indbudt ham til Egypten med hele hans hus, og
vognene er allerede kommet; ligeså er der jo også nok af
rejsekost og korn? Det ser ud, som om han var forfærdet
over et eller andet, eller han måtte har en eller anden bekymring, siden han bad så omhyggelig. Han tvivlede nu
ikke længere på sin søns liv, heller ikke på kong Faraos
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nåde, og var ganske villig og rede til denne rejse; dog begyndte han vel alligevel hos sig selv at tænke efter, om
dette råd også tækkedes vor herre Gud. For det var ikke
nok, at han var indbudt af sin søn Josef og af kongen af
Egypten selv; men der spurgtes også, om det behagede
Gud, at han foretog denne rejse. Her har han vel anstillet
en nøje prøvelse med sig selv, og måske samtalte han
også med sine sønner derom, da han kom henimod
Be’ersheba, og sagde: Se til, kære sønner, hvad vi gør.
Kana'ans land er jo forjættet os som det, hvori Gud vil
velsigne os; end om dette nu blot er en fristelse af Gud, at
jeg sådan skulle drage ud derfra og dø i Egypten? For jeg
drager derhen uden Guds ord, ja, imod ordet, efter eget
råd og vilje, uden kald fra Gud. Jeg ser vel, at jeg handler
imod forjættelsen, der jo gælder Kana’an og ikke Egypten.
Med disse tanker synes hans og hans sønners hjerter
at have været noget bekymrede, så han sagde: Her vil vi
dvæle lidt, og jeg vil påkalde Gud og sige: O du kære
barmhjertige fader! O Gud, du som er underfuld i dit råd:
Jeg ønsker jo at se min søn Josef, før jeg farer her fra
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dette liv; men jeg er endnu uvis på, om jeg synder deri eller om det er dig velbehageligt sådan: Led og beskik derfor du mit forehavende og mine gerninger; hjælp mig,
kære herre Gud!
Sådan ser man, at han havde en ren, hellig samvittighed, og at han alene så hen til Guds ord og hans vilje, i
hvis frygt og ærbødighed han stedse vandrede. Men han
kan ikke bestemme sig til, hvad han skal gøre, om han
skal vove det eller ikke. For det er jo en vigtig sag, sådan
at opgive forjættelsen om det land, hvori Abraham og
Isak, Jakobs fader, havde levet; derfor tænkte han: Se,
dette land er blevet givet Abraham og mig, og jeg forlader det nu med hele mit hus; hvad jeg dræbtes i Egypten
tilligemed alle mine børn og efterkommere?
Dette er de helliges anfægtelser, og alt dette foreskrives os til et eksempel, nemlig at de ofrede, og at faderen
og hans sønner endrægtige bad: Kære herre Gud, styr os,
så vi ikke følger vort kød og blod, nu da vi drager ind i et
fremmed land! O kære herre, lad os ikke omkomme, og
lad ikke mig (sagde vel faderen) forsynde mig deri og
komme i fordærvelse, fordi jeg så såre længes efter min
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søn og elsker ham så højt! For at han havde disse tanker
og talte sådan, kan man slutte af den efterfølgende tekst.
Beer og seba er to forskellige ord. Men af stedernes
indbyrdes beliggenhed kan man se, at Jakob, når han
ville drage til Egypten, måtte komme til Betel; men han
vendte sig for meget mod nord, da han dog skulle være
draget mod øst. Derfor tænker jeg, at han drog den nærmeste vej til Jerusalem, gennem Etham, hvorigennem
Gud ikke ville føre Israels folk, da det drog ud af Egypten, men førte dem gennem ørkenen.
v2-4. Gud sagde til Israel i et nattesyn: »Jakob, Jakob!« Da
han svarede ja, sagde Gud: »Jeg er Gud, din fars Gud. Du skal
ikke være bange for at drage ned til Egypten, for dér vil jeg
gøre dig til et stort folk. Jeg vil selv drage med dig ned til Egypten, og jeg vil selv bringe dig tilbage, og Josef skal lukke dine
øjne.«

Heraf kan man nu tydelig se, hvad det var for en anfægtelse, Jakob havde. For med den guddommelige forjættelse og trøst forholder det sig så, at de ikke gives ubetinget, men betinget, så man derved må mærke, at de altid
og visselig bringe med sig kors og anfægtelse, som man
må være belavet på derved. For Gud taler om de største
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ting og er ingen unyttig snakker, som taler om alt letfærdig og på slump; men når han taler, foreholder han os de
største ting. Da han nu siger til Jakob: Frygt ikke for at
drage ned til Egypten, så følger deraf nødvendigvis, at
Jakob må have været højlig forfærdet og såre bange, ellers havde han jo ikke tiltrængt den trøst, at Gud byder
ham være trøstig og forbyder ham at frygte. Der er ingen
tvivl om, at det, han frygtede for, var, at han kunne miste
forjættelsen, eftersom denne gjaldt Kana’ans land, som
han nu ville forlade og drage ud fra, og derfor sagde han
vel, idet han blev meget betænkelig derover: Ak mine
kære sønner, vi forsynder os! Bed heller min søn Josef
komme til os! Ved denne anfægtelse og frygt forskrækkede han hele huset, så de ikke længere vidste, hvad de
skulle sige om rejsen. Derfor sagde han: Lad os komme
sammen, lad os ofre, bede og påkalde Gud, for at styrke
og trøste os med ordet om Guds nåde og forjættelse, og
lad os bede, at han vil styre og lede vort forehavende efter sin vilje.
Derfor åbenbarer nu Gud sig for ham i et syn og siger: Frygt ikke og forsag ikke, som om du skulle synde
imod min forjættelse; jeg befaler dig at rejse fremad og
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vil herved bekræfte din rejse til Egypten. Jeg vil velsigne
dig, så du skal se din søn Josef, og hans hånd skal trykke
dine øjne til.
Men heraf kan man nu slutte, at skønt Gud ikke kan
lyve eller fejle i sine forjættelser, så forbeholder han sig
dog at opfylde dem og gøre dem til virkelighed og at udføre sin forjættelse på den måde, at alt synes at gå stik
imod ordet. Derfor kræves der et sådant hjerte, som er
klogt og kan forstå Guds sind og råd. For Gud holder trolig sine forjættelser, kan heller ikke nogensinde forandres, og dog lader han det modsatte hændes for at prøve
os.
Dette er vor herre Guds underfulde styrelse, hvorom
Paulus med stor forundring udråber i Rom 11, 33. 34: O
rigdoms dyb både på Guds visdom og kundskab! Hvor
uransagelige er hans domme og hans veje usporlige! For
hvem har kendt Herrens sind? Eller hvem var hans rådgiver? For jeg er døbt, er absolveret fra mine synder i
Guds kraft. Matt 16, 19: Hvad du binder på jorden, det
skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden,
det skal være løst i himlene. Jeg har en sådan forjættelse,
som ikke kan slå fejl for mig. Præsten eller sjælesørgeren

1138

trøster mig og siger: Du er af Gud modtaget til at være
hans barn, ja, en arving til det evige liv. Men ikke desto
mindre kaster Gud mig måske i en tung anfægtelse, gør
mig tvivlsom, bekymret og forsagt, idet han lader sådanne ting hændes mig, som er ganske imod hans forjættelse. Ligesom han hos profeterne siger: Jeg vil opvække
kongen af Babel imod jer, sådan kæmper Satan mod os
med alle slags våben og list; da føler og ser jeg, at Gud
straffer mig og lader mig komme i såre stor, tung nød og
fare; dog forbarmer han sig over mig; for jeg har hans
forjættelse. Men hvem kan forstå disse ting, som er ganske imod hinanden, og rime dem sammen? Jeg skal håbe
på det evige liv, og må ynkelig omkomme og dø; synes
da Gud dig på denne måde at opfylde sin forjættelse?
Derfor må man omhyggelig mærke, at man må lære
på en anden måde om Gud efter hans forjættelser, end
når man lærer om lovens retfærdighed. Evangeliet prædiker sådan: Du skal dø og dog leve i døden; du skal leve
og dog dø i livet. Dette er en egen visdom, som langt
overgår fornuften og den menneskelige visdom, og som
juristerne og papisterne ikke forstår. Sådan giver Gud
Abraham tilligemed forjættelsen sønnen Isak, i hvem alle

1139

jordens folk skal velsignes; men straks efter befaler han
ham: Gå hen og slagt din søn; den samme Gud, som har
givet ham sønnen, fratager ham nu sønnen igen.
Dette er nu en ejendommelig lærdom for kirken, at
man nemlig skal vide, at Gud er en almægtig skaber, der
skaber for dette liv og derpå atter sønderbryder, hvad han
har skabt, for atter at levendegøre det til det andet liv.
Forjættelsen siger: Du skal leve. Men erfaringen er stik
imod forjættelsen og siger: Du skal dø. Er da dette at opfylde sin forjættelse? Det er sandelig meget vanskeligt at
lære og tro sådanne ting, som er stik imod hinanden, og
der er ingen, som kan blive standhaftig i denne tro, uden
den, der forstår Herrens sind, som Paulus siger i 1 Kor 2,
16: Hvem har kendt Herrens sind, at han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sind.
Derfor er det meget rimeligt, at Jakob ved denne sin ofring og bøn har tænkt på og foreholdt sig selv sin fader
Isaks eksempel, og sagt: Herre Gud, ligesom du reddede
min fader Isak fra asken og brændofret, sådan led og
hjælp også mig! Se, jeg går her i stor angst og bæven,
fordi jeg ikke har noget bestemt kald. For det er en vovelig sag, på egen hånd og efter eget hoved at foretage sig
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noget imod forjættelsen. Og denne undskyldning havde
ikke været nok, at han havde sagt, at han gjorde det i en
god mening, af faderlig kærlighed og længsel efter sin
søn, siden han ikke havde nogen befaling dertil af Gud.
Derfor åbenbarer nu Gud sig for ham, idet han ofrer, og
siger til ham: Frygt ikke! Hvorfor frygter du? Drag ned;
jeg vil frelse dig og føre dig op igen.
På denne måde ser vi, at den guddommelige trøst er
sådan beskaffen, at hvor den skal gives, der må gå sorg i
forvejen, og man kan heraf med vished slutte, at Jakob
har været bedrøvet indtil døden. For han oprejser, styrker
eller trøster ingen, uden dem, som er dybt bedrøvede,
som er nær ved at dø, og med hvem det ganske er ude.
For livets og frelsens ord tilhører dem, der er i angst og
fortvivlelse, til hvem der med rette kan siges: Du frygter,
og din samvittighed piner dig; Djævelen med sin brod og
kødet plager dig; men vær trøstig, forsag ikke, Gud er
ikke vred på dig.
For sådan formaner Gud på dette sted ikke alene Jakob til at drage ned til Egypten, trøster ham og frier ham
fra hans samvittigheds angst; men han overøser ham også
ligesom med en rig forjættelse og udlægger herlig den
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forrige forjættelse for ham og siger: At jeg har lovet dig
Kana’ans land, må du ikke forstå så strengt og nøje, som
om det derfor just var fornødent, at du altid måtte opholde dig deri. Jeg er ikke alene jødernes, men også hedningernes Gud; jeg vil også samle mig en kirke af egypterne. Sådan blev også folket sidenhen adspredt i Babylonien og blandt assyrerne, for at mange kunne blive kaldet
til evangeliet. Dér, siger nu Gud, vil jeg samle mange
folk ved dig og dit afkom og vil bringe dem til at bekende sig til kirken og holde sig til jer. For forjættelsen er
ganske vist blevet givet jer alene; men I skal ikke tilegne
jer den alene. For det går ikke an at sige for jer: Vi alene
er omskårne; derfor er også vi alene Guds folk. Jeg vil
kalde hedninger lige så vel som jøder. Derfor synder du
ikke ved at drage ned til Egypten; men drag kun afsted,
for at også egypterne og andre folk kan blive salige; for
jeg vil gøre dig til et stort folk.
Men dette strider nu ikke mod den forrige, forjættelse, hvori Gud havde sagt: Jeg vil give dig dette land;
for dette kan ikke forstås om Kana’ans land alene, eftersom Gud er hele verdens herre. Og dette var sandelig et
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underfuldt råd af Gud, at ved de hist og her adspredte jøder hedningerne også skulle forsamles og omvendes til
Gud. For sådan omvendte Daniel perserkongen, Josef
Egypten, Kristus og apostlene alverden, som Paulus siger
i Rom 11, 11: Ved deres fald er frelsen kommet til hedningerne; ligeså i v. 12: Deres fald er verdens rigdom. Så
ofte Gud har straffet jøderne for deres synds skyld, har
denne straf og synd været en anledning til frelse for
mange andre folk.
Mens sådan Jakob mener, at forjættelsen og hans kald
alene gælder Kana’ans land, hører han Herren sige til sig:
I Egypten vil jeg gøre dig til et stort folk; som også Kristus forjætter sin kirke, når han i Matt 28, 20 siger: Se,
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende; dog ikke
uden anfægtelse. Og Gud siger fremdeles til Jakob: Vær
ikke bekymret for, hvordan forjættelsen kan opfyldes, når
det befales dig, at du skal drage ned til Egypten til din
søn, som du i så mange år hjertelig har længtes efter; for
jeg vil atter føre dig ud derfra; det er lige meget, enten
jeg fører dig død eller levende op derfra. For i Egypten
skal du leve, om du end dør, eftersom jeg er de levendes
Gud og ikke de dødes. Og til slut skal Josef lægge sine
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hænder på dine øjne; du skal få en skøn død, skal dø i
god ro, en skøn, stille og rolig død.
Men det er en forunderlig ting, at han byder ham
drage ned til Egypten, hvor hans søn skal lukke hans øjne
til, når han er død, og at han dog alligevel vil føre ham ud
igen med sine efterkommere efter hans død. Derfor er
Gud en Gud for patriarken Jakob, der lever, selv når han
er død; om Jakob end farer bort fra dette liv, dør han dog
ikke alligevel.
Men af denne store og såre rige forjættelse fremgår
det, at Jakob må have haft mange slags tanker på denne
rejse, ja må have været gruelig bedrøvet. Derfor forjætter
Gud ham, at han vil gøre ham stor i Egypten og vil være
hos ham, hjælpe og regere ham, og at han endelig skal dø
en skøn, stille død, sådan at Josef skal lægge hænderne
på hans øjne.
For når mennesker dør, plejer deres øjne at være
brustne og stå åbne; da plejer de venner eller slægtninge,
som er til stede, at lukke deres øjne til. Hos fædrene pålå
dette de fornemste i slægten, ikke de gamle kvinder eller
andre koner, som lejedes til at holde sorg over de døde;
men fædrene eller mødrene lukkede sine børns øjne til på
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grund af den forestående opstandelses håb og ære. Og det
var en skøn, priselig og hæderlig skik og en skøn ceremoni, at enten forældrene skulle lukke børnenes øjne til
eller børnene, og især den førstefødte, forældrenes. Det
var en særlig tjeneste, den sidste, som kan vises de døde.
Uden tvivl er denne skik kommet fra fædrene, og i den
kristne kirke bør man rimeligvis beholde den, på grund af
håbet på den os forjættede udødelighed og de dødes opstandelse. sådan er det endnu skik og brug på nogle steder i Tyskland, at når de døde begraves, kaster de nærmeste slægtninge først jord ned i graven; ved dette tegn bevidner de sit håb på og sin forventning om opstandelsen.
På denne måde beskriver Moses omhyggelig ikke
alene Jakobs huslige gerninger, men også hans gudstjeneste og åndelige øvelser, hans bøn og hvordan han priste
og takkede Gud. Disse øvelser overgår langt de papistiske helgeners undergerninger.
Men vi får af dette eksempel den lærdom, at man i
den kristne kirke ikke må foretage sig eller begynde noget imod eller uden Guds ord. Derfor skal vi indrette vort
liv sådan, at vi kan være visse på, at vi vandrer efter det
guddommelige ords regel, enten vi våger eller sover, kort
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sagt, at vi véd, at alt, hvad vi gør, sker på Guds befaling,
som har kaldet os dertil og velsignet os. For menneskers
liv her på jorden er såre elendigt, er underkastet Djævelen, døden og utallig mange anfægtelser, og er fuldt af
den tungeste jammer, møje og arbejde. Derfor må de
gudfrygtige være rustede med Guds ord imod Satan, synden og alle slags nød og fare. Havde papisterne forholdt
sig efter denne lære, så var verden ikke blevet så fuld af
menneskesætninger, der nu har oversvømmet den som en
syndflod; heller ikke var kirken blevet så besmittet med
så mange gruelige vildfarelser.
Derfor er det en stor Guds gave, at man lever i ordets
lys og et guddommeligt kald. For det er den rette skønne,
gyldne krone, der stråler på de helliges hoved, som man
sædvanligvis plejer at afmale dem; ordet nemlig, der dag
og nat styrer vort livsløb, som David siger i Sl 119, 105:
Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti, og 2
Pet 1, 19: I gør vel, når I giver agt på ordet som på et lys,
der skinner på et mørkt sted, indtil dagen fremstråler
osv.
Fornuften ligger ganske i mørket, derfor tiltrænger
den det guddommelige ords lys, der kan føre og lede den.
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For sådan gør Jakob: Da han er bange for at foretage
denne rejse imod Guds befaling, bliver han en tidlang i
Be’ersheba for at ofre, bede og høre Guds ord; nu, da han
har hørt det, er han glad; for han véd nu, at denne rejse er
velsignet og bekræftet ved Guds ord.
Dette må vi omhyggelig mærke for at vide, at man
ikke må gøre, råde eller foretage noget i letfærdighed,
uden Guds ord, enten det nu er skrevet i bogen, eller, hvis
man skal foretage sig noget særligt, at dette da er befalet
af forældrene eller øvrigheden, så vi ikke gør noget mod
den lydighed og ærbødighed, vi er Gud skyldige. Man
må ikke bede Djævelen til gæst.
v5-7. Så forlod Jakob Be'ersheba. Israels sønner hjalp deres
far og deres kvinder og børn op i de vogne, Farao havde sendt
for at hente ham. De tog deres kvæg med sig og al den rigdom,
de havde samlet sig i Kana'an, og så kom Jakob og hele hans
slægt med ham til Egypten. Han bragte sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, ja hele sin slægt med sig til
Egypten.

Hvordan Jakobs bøn bønhørtes og Guds ord opfyldtes,
beskrives her. Men her opstår flere spørgsmål angående
det sproglige og angående flere beregninger. For Moses
fortæller, hvordan Jakob kom til Egypten med alle sine
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husfolk, alt, hvad han ejede og havde, som han havde erhvervet i Kana’ans land. På samme måde siges der også
kap. 12, 5 om Abraham og Lot: Så tog Abram Saraj, sin
hustru, og Lot, sin broders søn, og al deres ejendom, som
de ejede, og de personer, som de havde skaffet sig i Karan osv. Men her forstår Moses ved hans gods ikke alene
hans ejendom, men også hans tjenere og tjenestepiger,
som man dengang brugte at købe og sælge, som endnu
bruges i Tyrkiet. Det synes sandelig ikke at have været
nogen ringe hob. For de tolv patriarker havde børn, børnebørn, tjenere, tjenestepiger, måske også slægtninge
med sig.
Men her spørges, hvorfor Moses siger, at Jakob tog
med sig sine døtre og sine sønners døtre, uagtet der dog i
det følgende slægtsregister kun nævnes to døtre, nemlig
Dina og Sera, Assers datter, Jakobs sønnedatter. Hvordan
kan han da om én datter tale som om flere, uagtet der dog
ikke var mere end én i hele skaren? Svar: Det er undertiden Den Hellige Skrifts vis, at den undertiden bruger enkelttal, hvor den taler om flere, som der står i 2 Mos 4,
22: Israel er min søn, min førstefødte, eller: Efraim syn-
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der og dyrker kalve; hvilket dog må forstås om hele Efraims stamme og folk. Sådan siger man også på latin: Romeren sejrede, i stedet for: Romerne.
Men det andet er noget sjældnere og hænder ikke så
ofte, nemlig at man taler som om mange og dog kun mener én, sådan som her nedenfor står: Dans børn Hushim,
hvor han kun nævner én, uagtet han siger at ville nævne
flere. Sådan står der også på dette sted: Hans sønners
døtre, uagtet han kun mener Sera. Dette er en almindelig
skik og særlig frihed, som Den Hellige Skrift bruger,
nemlig at den undertiden taler som om en hel linje eller
et helt slægtsregister, uagtet der kun nævnes én.
Augustin mener, at man derved må forstå Jakobs sønners hustruer; men denne opfattelse stemmer ikke med
teksten, der jo udtrykkelig taler om hans døtre og hans
sønners døtre. Nu følger navnene på Jakobs børn; dem vil
vi kort fare over.
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v8-15. Dette er navnene på Israels sønner, der kom til Egypten,
Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte var Ruben. Rubens
sønner var: Enok, Pallu, Hesron og Karmi. Simeons sønner
var: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul, der var søn af
en kana'anæisk kvinde. Levis sønner var: Gershon, Kehat og
Merari. Judas sønner var: Er, Onan, Shela, Peres og Zera.
Men Er og Onan døde i Kana'an. Peres' sønner var: Hesron og
Hamul. Issakars sønner var: Tola, Puvva, Job og Shimron. Zebulons sønner var: Sered, Elon og Jakle'el. Det var de sønner,
Lea havde født Jakob i Paddan-Aram, foruden datteren Dina,
i alt treogtredive sønner og døtre.

Saul nævnes her for sig selv alene, en søn af en
kana’anæisk kvinde. Jødernes rabbinere har opdigtet
mange slags årsager hertil. Men jeg skænker ikke deres
opdigtelse nogen tiltro, heller ikke véd jeg, hvad man
skal sige hertil. Nogle siger, at denne kana’anæiske
kvinde skal være Dina, som var blevet skændet af Sikem,
Hemors søn; hun skal dernæst være blevet gift med en
kana’anæisk mand; men til slut skal Simeon have taget
hende til hustru, for at hun skulle styre og forestå hans
hus. Men dette synes mig at være usandsynligt.
Hvis man endelig skal digte noget derom, så ville jeg
hellere sige, at denne kana’anæiske kvinde var en hæderlig, skøn kvinde, som Simeon elskede og agtede, enten
efter hans forrige kones død eller i hendes levende live,
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og at hun forhen med en anden mand havde haft denne
søn Saul, sådan at han var fremmed i denne stamme og
begge hans forældre var kana’anæer. Hertil har jeg især
den grund, at Saul ikke regnes med iblandt disse treogtredive sjæles antal; for hvis du ville regne dem alle sammen, fik du fireogtredive personer.
Heller ikke kan jeg være enig med Lyra her, idet han
ganske udelukker Dina, imod tekstens klare ord. Desuden
var Dina, Jakobs datter, en israelitisk og ikke en
kana’anæisk kvinde. Skal man udelade og forbigå én, så
mener jeg, at det meget mere må være denne Saul. Dog
vil jeg ikke sige noget bestemt derom; for der er i hele
Første Mosebog intet sted, som sådan er blevet tydet hid
og did af udlæggerne på mangfoldige måder, som just
dette, der har voldt dem alle sammen megen møje; sådan
Lyra, Augustin, Burgensis og Hieronymus.
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v16-18. Gads sønner var: Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri,
Arodi og Ar'eli. Ashers sønner var: Jimna, Jishva, Jishvi og
Beria, og Sera var deres søster. Berias sønner var: Heber og
Malkiel. Det var de sønner, Zilpa havde født Jakob, i alt seksten. Det var hende, Laban overlod til sin datter Lea.

Sera er en datter af Asher. I denne slægtslinje nævnes
kun to kvinder, og enhver af dem kaldes døtre, som om
man talte om flere. Dette er Skriftens sædvanlige vis. Når
man til de forrige fireogtredive lægger disse seksten med
den anden hustru, får man halvtreds sjæle. Nu kommer
Rakels, Jakobs fornemste hustrus, sønner og sønnebørn.
v19-27. Jakobs kone Rakels sønner var: Josef og Benjamin. I
Egypten havde Josef fået Manasse og Efraim med Asenat, datter af Potifera, præsten i On. Benjamins sønner var: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Na'aman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim og
Ard. Det var de sønner, Rakel havde født Jakob, i alt fjorten.
v23 Dans sønner var: Hushim. Naftalis sønner var: Jakse'el,
Guni, Jeser og Shillem. Det var de sønner, Bilha havde født
Jakob, i alt syv. Det var hende, Laban overlod til Rakel.
v26 Tallet på Jakobs efterkommere, der kom med ham til Egypten, var seksogtres; dertil kom hans svigerdøtre. De sønner, Josef havde fået i Egypten, var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs
slægt til Egypten.

Her ser du, hvordan Helligånden viser Rakel den store
ære at kalde hende Jakobs hustru, hvilket han ikke sagde
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om Lea, Bilha eller Zilpa. For hun var den rette frue i huset, som også Jakob først elskede, begærede og trolovede
sig med; men Laban bedrog ham, idet han på en ugudelig
måde byttede om, som vi hørte ovenfor (kap. 29, 23.).
Men her siger han nu atter: Dans børn, uagtet han
dog kun havde den ene søn Hushim, fordi i Den Hellige
Skrift ens afkom betegnes i flertal, om der end kun nævnes én.
Så langt går nu opregningen af de personer, som drog
ned til Egypten. Men beregningen er så uklar, at ingen
udlægger har kunnet greje den. Dog har Lyra truffet det
nærmest; kun at han udelukker Dina, som dog teksten
klart og udtrykkelig regner med. For hvis du vil lægge
sammen alle, får du én person tilovers, eftersom der i teksten menes 34, uagtet Moses kun angiver tallet til 33.
Men jeg tror, at man hellere skulle udelade Saul end
Dina, som jeg også ovenfor sagde.
Nu følger der også et andet tal, som heller ikke er
mindre forvirret, idet han siger, at der kom seksogtres
sjæle med Jakob til Egypten. Men for at greje og forstå
denne beregning, er det allerbedst, at man deler denne
beregning og skelner sådan, at den første beregning angår
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de sjæle, som nedstammede fra Jakob, Josef og hans sønner deri indbefattede, men at den anden angår dem, som
drog ned til Egypten, hvor da Josef og hans børn udelukkes, så vel som også Er og Onan, så der kun bliver 65
personer tilbage.
43. Fra Lea nedstammede 32 sjæle, når man udelader
Saul; fra Zilpa 16; fra Rakel 11 (for Josef og hans to sønner var allerede i Egypten); fra Bilha 7. Lægger man nu
disse sammen, så får man 66 personer. Men hvorfra skal
vi tage de andre, for at få tallet 70 fuldt? Tilføjes Josef og
hans to sønner, så får man 69; men Jakob, den sidste, bliver det 70.
Sådan må man forstå teksten på den måde, at man
både skelner og sammenføjer. Alle sjæle, som var udkommet af Jakobs lænder, ham selv ikke medregnet, er
66. For Jakob kom jo ikke ud af sine egne lænder; men
Josef og hans sønner, som vistnok nedstammede fra ham,
drager ikke med ned til Egypten; ligeledes døde Er og
Onan i Kana’ans land, og Saul kom i deres sted. Men han
udelades i den første beregning, og de to regnes med,
fordi jo også de hører med til Jakobs efterkommere.
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De halvfjerds fortolkere have oversat det ved 75
sjæle, og Stefanus anfører i ApG 7, 14 derefter det
samme antal. Men dette er en åbenbar vildfarelse eller
ondskab, at de har understået sig til, i stedet for de to
sjæle, som fødtes Josef i Egypten, at sætte ni. I 5 Mos 10,
22 nævnes også udtrykkelig kun halvfjerds sjæle. Augustin søger at undskylde dem og mener, at der stikker en
særlig hemmelighed eller hemmelig visdom derunder.
Men jeg kan ikke vide, om denne vildfarelse skriver sig
fra oversætterne eller fra uvidende afskrivere eller nogen
anden forfalskning. Teksten taler klart om de sjæle, som
kom til Egypten. Og skønt Efraim blev født i det andet
overflødighedsår, men Jakob i det andet hungersår drog
ned til sin søn, så er det dog umuligt, at en dreng på 8 år
skulle have hustru eller børnebørn, hvortil dog de har sigtet.
Sådan synes de halvfjerds fortolkere at have været alt
for dristige i sin oversættelse, eller også har en ond forbryder forfalsket deres bog. For man må ikke tie stille til
denne vildfarelse; der er også flere steder, hvori de har
fejlet, enten af uvidenhed eller af ondskab. Derfor har jeg
ikke megen agtelse eller ærefrygt for dem.
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Men vi vil beholde det almindelige antal, som stemmer med 5 Mos 10, 24. Og for desto lettere at kunne
hjælpe os ud af dette spørgsmål, har jeg sagt, at man skal
gøre to slags beregninger, én der så at sige angår fødslen,
idet to dør, nemlig Er og Onan, som dog regnes med,
uagtet de ikke drog ned til Egypten, skønt også de var
kommet af Jakobs lænder. Den anden regning derimod er
med de 66 og 70 sjæle, idet Jakob og Josef med sine to
sønner regnes med.
Münster følger jødernes rabbinere og siger, at man
skal regne endnu en person med, som skal være født i
Egypten, nemlig Jochebed, Levis datter, Moses moder.
Men dette er en dristig og fræk løgn af rabbinerne, som
vi ikke bryder os om.
Men hvortil behøvede man sådan at forkorte dette
slægtsregister? Hvorfor har Gud villet, at vi sådan skulle
øve og bemøje os med dette tal? Det synes jo at være
ganske unyttigt; for hvad kommer det mig ved, enten der
drager 60 eller 70 sjæle til Egypten? Jeg har ofte sagt, og
det skal også bestandig indprentes folk, at Gud har villet,
at det israelitiske folk skulle have en sikker og tydelig
herkomst eller slægtsregning, for den herre Kristi skyld,
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som skulle fødes af dette folk. Derfor fortælles med sådan flid fædrenes herkomst eller slægtsregister i hele Den
Hellige Skrifts historie, i dommernes, kongernes og profeternes bøger, for at enhver skal vide, hvem der er den
herre Kristi forfædre, at han ikke er født af ubekendt eller
upåagtet byrd, men sendt og kaldet af Gud selv til i denne
verden at forkynde den himmelske lære og udføre guddommelige undere. For han er jo ikke født i en slægt af
uhæderlige, løse folk og landstrygere, sådan som paven
og Muhammed, men af det allermest navnkundige folk.
Dernæst er dette skrevet for vor skyld, så vi skal lære,
hvor flittig Gud sørger for sine hellige og troende, så han
end ikke undlader, med højeste flid og omhu at melde om
enhver enkelt person. Sådan siger Kristus om os alle og
enhver enkelt af os: Også jeres hovedhår er talte, Matt
10, 30.
Sådan er Kristus den fornemste årsag, hvorfor denne
regning så nøje beskrives. Men den anden er, at de gudfrygtige derved skal trøstes, idet Gud vil indgyde dem
mod, så de ikke frygter for paven, muslimerne og kejseren, al den stund de er så nøje tegnede i Guds hænder, at
de ikke alene ikke skal miste en finger, et øre, men ikke
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engang et hår mod sin himmelske faders vilje. Som det
skønne, liflige sprog i Es 49, 14-16 lyder: Zion sagde:
Herren har forladt mig, og Herren har glemt mig; da
svarer Gud: Nej, jeg har ikke glemt dig; kan også en
kvinde glemme sit diende børn, at hun ikke forbarmer sig
over sit livs søn? Det vil hun dog ikke; naturen tilsteder
det ikke. Eller, om hun end var en hore eller et ugudeligt
menneske, om nogen af dem kan glemme dem, da vil jeg
dog ikke glemme dig. Se, jeg tegnede dig på begge hænder; dine mure er altid for mig. Som om han sagde: Alt,
hvad jeg gør i himlen og på jorden, skal alt sammen sigte
til dit bedste. Jeg kan og vil ikke glemme jer; jeg har så
stor omhu for dig, og har dig så kær, at endog når du ligger i jorden og fortæres af ormene, skal dog ikke ét hår af
dig komme bort.
Sådan siger også Sl 34, 21: Han bevarer alle hans
ben, at ikke ét af dem skal blive sønderbrudt, om så end
verden larmer og raser mod de gudfrygtige med ild og
sværd. Da sådan Johann Huss blev brændt af papisterne
på konciliet i Konstanz, samlede dog Gud alligevel alle
hans ben, endog de allermindste lemmer og hår, i et
knippe, så de ikke blev sønderbrudt af fjenderne. Lad
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dem kun brænde, lad kun hud og hår fortæres; alt er dog
samlet i et knippe, så det ikke skal ødelægges. Ja, han
samler endog klovene af kvæget, ikke blot de gudfrygtiges hår, som der står i 2 Mos 10, 26: Der skal ikke blive
en klov tilbage. Endelig tæller han også deres tårer, som
Sl 56, 9 siger: Du fører bog over min elendighed, mine
tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog.
Men er ikke det en stor ære for de hellige og troende,
at alt, hvad vi gør og lider i Kristi navn, ligesom er opskrevet på en tavle og bestandig for Guds øjne? For sådan opregnes Jakobs slægt, fordi den var kaldet af Gud,
og styredes af ham, så omhyggelig, at dens ihukommelse
vedvarer den dag i dag. Stedse at holde fast ved denne
lære og flittig indprente den i den kristne kirke er såre
nyttigt til derved at styrke og opretholde i os troen og håbet på det kommende liv og den evige herlighed.
Men jeg vil nu med flid ikke tale mere om dette
spørgsmål om de 70 sjæle, som var kommet af Jakobs
lænder, hvoraf Lyra og de andre gør så meget væsen; heller ikke om, at et flertalsord tilføjes ved et enkelttalsord,
sådan at her egentlig står: Halvfjerds sjæl. For dette er
meget almindeligt i Den Hellige Skrift, og det hebraiske
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sprog har ikke så bestemte regler om, at to ord, som er
forbundet med hinanden, skal stå i samme tal. Dette er
nemlig tilfældet ved talord. Dette hører hjemme i grammatikken og er i sig selv så simpelt, at enhver kan forstå
det.
Det hebraiske ord nefesch betyder overalt i Den Hellige Skrift en sjæl, og bruges som betegnelse for hele
mennesket, der, som vi udtrykke det, består af legeme og
sjæl, hvorfor vi enten kalder det et besjælet legeme eller
et levende væsen.
Men her vil vi ikke tale om, enten sjælen kommer fra
legemet, det er fra faderens sæd, hvorom de pavelige teologer taler meget, nemlig om sjælen forplantes på samme
måde som legemet; de plager sig meget hermed, uagtet
jeg ikke kan forstå, med hvad frugt eller nytte de sådan
kives med hinanden derom. Derfor vil vi opsætte dette
spørgsmål til et andet sted. Nogle mener, at sjælen ikke
forplantes tilligemed legemet; men at sjælen, når legemet
er beredt og skabt med alle sine lemmer, i et øjeblik indgydes deri, og at den skabes i samme øjeblik, som denne
indgydelse finder sted. Augustin har ingen bestemt mening herom og bekender rent ud, at han ikke véd det.
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v28. Jakob sendte Juda i forvejen til Josef for at få vist vej til
Goshen, og så kom de til landet Goshen.

Juda sendes af sin fader i forvejen til Josef, hvilken ære
dog rimelig havde tilkommet en af de tre ældste sønner,
Ruben, Simeon eller Levi. Men han foretrækker ham, ligesom også han ovenfor (kap. 44, 18. ff.) alene tog ordet
for Josef fremfor de andre og udrettede deres sag. Sådan
kan man af denne fortælling se, at faderen holdt meget af
ham, og at han stod i særlig anseelse hos ham; for han
tog sig også med særlig flid og ånd af ham, som man sidenhen ser af den velsignelse, som faderen udtalte over
ham, hvori han forudsiger, at Kristus skulle komme af
hans stamme.
Juda var dengang omtrent 42 år gammel, og var fader
til to børn, født i blodskam; han var også konge og præst
i patriarken Jakobs hus, imod den rette fødselsrang, og
forestod og underviste den kirke eller menighed, som var
forsamlet i Jakobs hus. Sådan sender Jakob den mest ansete af sine sønner i forvejen til Josef le horoth, som der
står på hebraisk, det er for at melde (for jarah betyder at
lære, undervise, deraf komme ordene marah, en lærer, og
thorah, lov), nemlig for at Juda skal melde og berette sin
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broder, at hans fader nu kommer og beder ham komme til
Goshen; for dér ville faderen bie og vente på sin søn. For
Josef måtte få underretning om sin faders komme, for at
han kunne bestemme stederne og ordne herberget.
Men nu synes også dette at være en såre ringe ting,
og der synes ikke at have været nogen grund for Jakob til
at sende bud til sin søn Josef. Men de hellige fædre var
såre vise og fulde af Helligånden. Forhen hørte vi også,
at Jakob var såre ængstelig, da han skulle rejse til Egypten. For disse folk var ikke så fremfusende og ubetænksomme i råd, handling og gerninger som vi; de busede
ikke sådan på, som vi gale narre gør. For efter at Jakob
havde forladt Kana’ans land med hele sin familie og det
med stor glæde, dvælede han dog undervejs i Be’ersheba,
idet han var såre ængstelig og bekymret over, at han uden
forjættelse, uden guddommelig befaling og vidnesbyrd
skulle drage til et fremmed land. Men da han der var blevet oprejst og styrket med Guds ord, var han dog endnu
ikke ganske fri for al frygt, men hans hjerte bekymres på
ny. Og hvorfor det? Jo, fordi der står skrevet i Sl 146, 3:
Forlad jer ikke på fyrster. For af den trøst, han havde fået
ved Guds svar, kunne han endnu ikke med vished vide,
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hvordan Farao og egypterne var til sinds, skønt han nu
ikke længere tvivler på Guds vilje; han havde jo også ofte
forhen i gerningen erfaret, hvor underfuldt Gud plejer at
opfylde sine forjættelser.
For fra ungdommen af og fra den tid, da han havde
fået velsignelsen, var han blevet øvet og prøvet på mange
slags vis. Han havde måttet forlade sin faders hus af frygt
for sin fortørnede broder Esau, havde i hele tyve år levet i
landflygtighed, og havde i denne sin landflygtighed dertil
endnu båret den tungeste trældom under sin svigerfar Nabal, som var en ugudelig og gerrig mand. Dertil kom
også, at Bilha, hans hustru, og hans datter Dina var blevet
skændet; så Rakels død og endelig den søns salg og bortførelse til Egypten, som han især elskede af hjertet.
Denne Guds underfulde styrelse kan fornuften ikke
begribe; kan heller ikke forstå Guds vis, tid, vej og råd;
kødet kan ikke andet end til slut fare frem og sige: Gud er
en løgner. For er det at holde eller opfylde sin forjættelse,
at bortføre den søn, som er forjættelsens arving? Og den,
der så ofte er blevet brændt, bliver til slut klog af skaden,
lærer at vogte sig og bliver let mistænkelig, som man siger: Brændt barn skyer ilden.
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Skønt nu Jakob havde et såre bestemt svar af Gud angående sin rejse til Egypten, i hvilket det også var blevet
ham forjættet, at Gud atter ville føre ham ud og gøre ham
til et stort folk, hvilket jo alt sammen er sikkert og vist og
ikke kan slå fejl for ham, så tvivler han dog endnu noget
på Farao. Derfor tænker han: Hvordan skal det vel gå
med landets konge og øverster? Hvor mange slags og
mange vanskeligheder vil der vel ikke endnu forefalde og
indtræffe, fordi mennesker har så mange slags sind og er
så ubestandige i dette fremmede land og store, herlige
rige, hvori de ikke let ville tåle fremmede folk, især hvis
de skulle få at se, at disse tog til og blev de mægtigste.
For dette bevidner alle tiders historie, og erfaringen lærer
det også.
63. Josef havde vistnok hidtil været herre og lærer for
fyrsterne og præsterne i landet, ja for kongen selv, og har
uden tvivl båret megen frugt. Han beskikkede og ordnede
her og der mange kirker, men kunne dog ikke omvende
hele riget; for størsteparten er dog altid afguderisk og tilhører Djævelen. Sådan er der heller ingen tvivl om, at
Daniel og hans venner i Babel, Mordokaj og Ester har
omvendt mange. Men hele rigerne har de dog alligevel
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ikke altid kunnet forbedre. Sådan omvendte Jonas kongen og fyrsterne i Nineve, men dog ikke alle, og størsteparten faldt sidenhen atter tilbage i de gamle synder og
laster.
Sådan er det nok, om vi kan omvende en del af folket
og det vel endog den ringeste, så de forbedrer sig og bliver fromme. Imidlertid regerer Gud på en underfuld
måde og lader afguderiet bestå. Men han sender sine fiskere, sådanne mennesker som Daniel, Josef, Ester, Mordokaj, der er ligesom usle orme, og dog samler han undertiden ved dem konger og andre store herskere til sin
kirke. Men denne verdens rige forbliver Djævelens rige.
Cyrus kom ikke til riget ved Guds ord; men efter at han
var blevet en konge og stor hersker og herre over Babylon, da først hørte han Daniel og hans venner og antog
deres lære, som Herren siger i Es 45, 4: Jeg nævnte dig,
endog du kendte mig ikke.
Sådan var nu også kongen og fyrsterne i Egypten
fromme, men dette kan man ikke sige om dem alle. For
kun den mindre del blev omvendt ved Josef eller ved Jakob og hans sønner.
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Sådan har også vi nu til dags det ord, som profeterne
og apostlene havde, omvender derved mange fyrster og
herrer, og vel også en og anden konge; men dog forbliver
størsteparten ugudelig og vedbliver i sin larm, indtil Gud
endelig kommer og tilintetgør alt. For det ord, som udgår
af Herrens mund, skal ikke komme tomt til ham igen, men
det skal gøre det, som behager ham, som der står i Es 55,
11. Men papisterne og ordets andre modstandere og foragtere skal til slut omkomme. De skal gå til grunde derved.
Derfor har vel Jakob tænkt sådan: Se, vi drager ned
til Egypten; der vil vi finde nogle fromme fyrster, som
hidtil har hørt Josef prædike; men hvad om de atter var
faldet fra hans lære? Hvem véd, om han også endnu står i
nåde hos kongen og fyrsterne? Hvordan skal det gå efter
hans død? Hvad om de andre mægtige herrer, rådmænd
eller præster atter havde forført den fromme konge? Sådan vil han undersøge alle ting i forvejen, og sender derfor Juda i forvejen for sig og befaler ham at underrette
Josef om alle ting og indrette og forberede alt på det omhyggeligste hos ham og Egyptens indbyggere. For skønt
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han har forjættelsen, kan han dog ikke derfor slutte, at
han nu kan rejse derhen ganske uden videre.
Sådan skal også vi lære at bære os ad. Om vi end er
visse på, at Gud sørger for os, skal vi dog vide, at man alligevel derhos skal bruge de ting og midler, som Gud har
forordnet, så vi ikke skal friste Gud. Vi skal ikke buse på
og sige: Ej, det må dog vel gå, siden jeg har Guds forjættelse; derfor vil jeg kaste mig blandt løver og ulve, eftersom jo Gud har lovet mig, at han vil opholde mig. Jeg vil
ikke spise; for Gud vil nok alligevel ernære mig. Nej,
Gud vil, at vi skal bruge den hjælp, som er bestemt til
dette livs ophold og styrelse; men når vi intet udretter
dermed, skal vi alligevel ikke fortvivle derfor, men holde
os fast til Guds hjælp, som han har lovet os.
For sådan bar også fædrene sig ad. Skønt de havde
bestemte forjættelser, foragtede de dog alligevel ikke de
ordentlige midler, men brugte sin duelighed og forstand
til at vogte sig for fare og ellers styre hele sit liv. Men
derhos havde de tillige altid ordet for øje og forlod sig på
det, når deres arbejde og kundskab ikke strakte til.
For vor herre Gud regerer os på den måde, at han dog
ikke vil have, vi skal være passive. Han giver os næring
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og klæder; dog sådan, at vi alligevel skal pløje, så, høste
og koge. Han giver os også børn, som fødes og opvokser
ved Guds velsignelse, men dog må ernæres, forsørges,
opdrages og undervises af sine forældre. Men når vi har
gjort, hvad vi kan, da skal vi overlade Gud resten og kaste vor omsorg på Herren, han skal nok gøre det, som der
står i Sl 55, 23.
Sådan kan Gud også styre kirken ved Helligånden
uden det ydre kirkelige embede; men han vil ikke gøre
det uden ved midler. Derfor siger han til Peter i Joh 21,
16: Vogt mine får, gå hen, prædik, døb og absolver folk. I
den borgerlige statsorden siger han til øvrigheden: Du
skal våge, beskytte, bruge sværdet. Derfor kalder Paulus
apostlene Guds medarbejdere i 1 Kor 3, 9. Vistnok arbejder Gud alene, men han gør det dog ved os.
Sådan havde han også kunnet skabe børn uden Adam,
ligesom jo Adam selv intet bidrog hertil, da han blev
dannet af jordklumpen, heller ikke Eva, da hun blev
skabt af Adams ribben; men siden sagde han til dem i 1
Mos 1, 28: Bliv frugtbare og talrige, som om han ville
sige: Jeg vil nu herefter skaffe jer børn ved jeres egen
medvirkning.
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Sådan forholder det sig også i alle andre dette daglige
livs gerninger. Jeg skal ikke fælde træet med næsen, men
skal bruge en økse eller sav, og derfor har Gud givet
mennesket fornuft, sanser og styrke; dem skal du bruge
som Guds midler og gaver.
Dette må man stedse gentage og indprente i Guds
kirke, for at vi kan holde os på den rette middelvej og
ikke afvige hverken til højre eller venstre. For man må
hverken tvivle på forjættelsen, ej heller friste Gud ved at
forsømme eller foragte de midler, som Gud har forordnet.
På denne måde lod nu Jakob, da han ikke kunne være
så ganske vis på kongens hjertelag, sin ankomst melde
hos sin søn Josef, for at han kunne komme ham i møde til
Goshen, hvor han havde bedt ham forblive med sin familie. Uden tvivl havde han vel fået at vide, at Josef ikke
spiste ved samme bord som de stolte egyptere, der, som
vi hørte, var såre stolte og opblæste af kongeriget Egypten, der stod i så stor flor ved alle slags rigdomme, magt
og utallige andre Guds gaver. De var afguderiske og meget hovmodige mennesker, som foragtede andre i sammenligning med sig selv og blot havde store tanker om
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sig selv. De anså grækerne og israelitterne for rå folk. Sådan kalder også de letfærdige italienere nu til dags af
særlig stolthed og medfødt ondskab tyskerne, spanierne
og andre nationer rå, uforstandige folk.
Men de af egypterne, som blev omvendt, var uden
tvivl herlige, fromme mennesker, sådan som det gerne
plejer at gå, når de omvendes, som i forvejen har været
rigtig onde.
Det var forresten en underlig og vanskelig regering,
at en fremmed mand, for hvem det hovmodige folk havde
afsky, regerede i Egypten. Men hans dyd og profetiske
visdom og det held og den lykke, han havde med alle
sine planer og gerninger, skaffede ham anseelse og yndest. Derfor kunne de godt finde sig i hans regering og
hædrede ham på grund af de særlige og herlige gaver,
som de så hos ham, skønt de derfor ikke opførte sig ydmygere, men holdt på sit lands skik.
Hvor det sted lå, som her kaldes Goshen, kan jeg ikke
vide. Geograferne tvister derom. Det synes at have grænset til Kana’ans land. Hieronymus skriver, at dette sted
på hans tid kaldtes Ptolemais; men dette overlader jeg til
geograferne. Det er sikkert, at det ikke lå langt fra
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Kana’ans land, og ved floden Nilen. For de drog endnu
ikke ind i selve Egypten, men forblev øverst i landet, der
hvor man først kommer hen, hvor sidenhen Ramses blev
bygget, og hvorfra man drog til Palæstina gennem Det
Røde Hav og ørkenen.
Sådan forbliver de så længe i Goshen, indtil Juda
kom til Egypten. Sådan vogtede Jakob sig meget omhyggelig for at friste Gud, idet han var bange for, at der måske ved efterladenhed eller forsømmelighed kunne ske
noget, som kunne bringe ham skade; derfor vil han, at Josef med omhu skal beskikke og ordne alle ting. Dette er
et gudfrygtigt, godt og helligt råd, ligesom alle de hellige
fædres gerninger er hellige og gode. For så sandt de vandrer i troen, har Gud velbehag i deres dygtighed og fornufts visdom. På den anden side hader og afskyer Gud de
ugudeliges gerninger, selv når de i det ydre synes at være
meget hellige.
Uden tvivl har både fader og søn heftig længtes efter
at få hinanden at se. Hvor bankede vel ikke deres hjerte!
Denne deres stærke længsel og uendelige glæde kan man
se af det, som følger i teksten.
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v29-30. Josef lod spænde for sin vogn og kørte op for at møde
sin far Israel i Goshen. Da han så ham, faldt han ham om halsen og græd længe ved hans hals. Så sagde Israel til Josef: »Nu
kan jeg dø! Nu har jeg set, at du stadig er i live.«

Det er rimeligt, at Jakob næppe kendte sin søn igen, da
han traf ham; for hans ydre er vel blevet adskillig forandret i 22 år, især da han havde den kongelige dragt og
prydelse på. Deres store længsel efter hinanden afmales
derved, at de sådan faldt om hinandens hals; Josef omarmede sin gamle fader og hang længe ved ham; han blev
ganske opfyldt af glæde, så han ikke straks slap sin fader,
efter at han havde omfavnet og kysset ham. Og faderen,
som hidtil havde tilbragt sit liv i den største sorg og
smerte, opvækkes nu ligesom fra Helvede og døden til livet.
Sådan var dette en legemlig glæde, men fuld af rigtig,
hjertelig og øm kærlighed, der behagede Gud over al
måde vel; der er ingen, som med ord kan nå og udsige eller forstå, hvor stor denne hjertelige kærlighed var, medmindre han selv engang erfarer det.
Faderen siger: Jeg vil nu gladelig og gerne dø, sådan
som den latinske oversættelse har gengivet det: Jam lætus
moriar; som om han ville sige: Jeg ville gerne dø i denne
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stund eller dette øjeblik, hvis Gud vil det så. Det er såre
rørende ord, at han siger: Jeg er rede til straks at dø; for
mit arme hjerte er hidtil i hele 22 år ynkelig blevet plaget
med jammerlig klage og sorg, idet jeg ganske havde opgivet håbet om, at du skulle leve; nu derimod, da jeg atter
får dig at se levende og frisk, synes det mig, at jeg er
kommet fra døden til livet og ganske blevet kvit al jammer og besvær.
Endnu lod han ikke Josefs ære og herlighed anfægte
eller bevæge sig. For da han så, at hans søn endnu levede,
var hans kærlighed til ham så stor, at han ikke brød sig
om Josefs store herlighed og kongelige magt, men blot er
fornøjet med, at hans søn endnu lever. Ja, hvad endnu
mere er, han tænker sådan: Om jeg end var det allerelendigste menneske og ganske forladt, så havde dog det været nok for mig at se, at du endnu lever og er sund og
frisk; jeg bryder mig ikke om hverken Egyptens eller al
verdens herlighed og rigdom; for jeg vil nu gerne forlade
verden og villig og glad skilles fra dette liv.
Sådan talte uden tvivl Jakob af et faderligt hjerte,
hvilket Moses kun har beskrevet ganske kort. Sådan tier
han også stille om alt andet, som taltes eller tildrog sig,
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da de kom sammen. sandsynligvis har de talt længe med
hinanden og samtalet om mange begivenheder og mange
forandringer. Josef har vel udførlig fortalt sin fader, hvordan han i et og alt havde det, og hvor underfuld hans
skæbne havde været. Denne aften blev de i Goshen, og
spiste sammen. Endelig blev også hele Jakobs hus og alle
hans husfolk glade og samtalede med hinanden om alle
de ting, som forhen var sket, om brødrene og deres hustruer, men især om faderens store sorg i den lange tid.
Alt dette har Moses kun antydet ganske let, og anderledes
kan det ikke ske. For det gør såre godt, når man kan ihukomme jammeren som overstået og den forgangne anstrengelse og møje. Sådan siger digteren: Det vil måske
engang gøre os godt at ihukomme denne nu forhåndenværende nød. Her spurgte man da hinanden om mødrene
Bilha, Zilpa, Lea osv. Men den anden eller næstfølgende
dag sagde Josef til sin fader og sine brødre: Jeg vil nu
drage op til kongen osv.
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v31-34. Josef sagde til sine brødre og sin fars slægt: »Jeg går
til Farao og siger: Mine brødre og min fars slægt er kommet til
mig fra Kana'an. Mændene er fårehyrder; de holder kvæg, så
de har taget deres får og køer og alt, hvad de ejer, med sig. Når
så Farao tilkalder jer og spørger, hvad jeres levevej er, skal I
svare ham: Dine tjenere har holdt kvæg fra ungdommen af ligesom vores forfædre. Så kan I bo i landet Goshen, for alle fårehyrder er afskyelige for egypterne.«

Josef vidste godt, hvor hovmodige egypterne var og hvad
der var deres vis, nemlig at foragte hebræerne, ikke alene
fordi de var fremmede, men også på grund af deres stand
og levesæt. Men da han også godt véd og erkender, at
den højeste magt var hos kongen, bruger han atter menneskelig klogskab og betænksomhed og viser sin overherre den skyldige ære, ligesom han jo også forhen intet
gjorde uden kongens vilje og befaling. Denne klogskab
var også fornøden på grund af de mange slags besværligheder og ærgrelser, som plejer at forefalde for regenterne
i sådanne vidtløftige riger.
Derfor siger han til sine brødre og sin faders hus: Jeg
vil drage op og høre, hvad der er kongens mening og
vilje. For I kommer nu til et stort rige, hvor alt folket har
afsky for jer på grund af jeres kvægavl; derfor er det fornødent, at jeg skaffer jer adgang til kongen. Desuden må
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I også huske på, med højeste flid at rette jer efter egypternes vis og manerer, der skal huse jer, så de ikke skal forarges ved rå, bondeagtige skikke hos jer; I må vænne jer
til omgængelighed, venlighed og høflighed; I må vænne
jer til dette hovmodige lands måde og manerer, så de
ikke straks i begyndelsen skal finde noget at dadle og
revse hos jer.
I vil blive stillet for kongen og fyrsterne i Egyptens
rige; der må I beflitte jer på at opføre jer smukt ydmygt
og tugtig; I skal sige sådan: Vi er mænd, som holder
kvæg. Ved dette ord vil egypterne forarges; men det er
bedre, at I åbent og ærlig bekender, hvorfra I er kommet
og hvad der er jeres stand og stilling, end at I skal foregive noget andet eller skjule dette. På denne måde kommer I bedst igennem.
Desuden vil jeg også sige til kongen, at I har bragt jeres hjorder og kvæg med jer. Og dette minder jeg jer om i
forvejen, for at I kan have et bestemt udtrykt svar, når
kongen kalder jer for sig; for I skal ikke skjule noget for
ham, men sige: Dine tjenere er mænd, som holder kvæg
fra vor ungdom indtil nu osv. Bekend det lige frem, så I
desuden også må beholde dette sted Goshen, som ikke
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ligger midt i riget, men på grænsen af Kana’ans land. For
hvis jeg eller kongen selv for min skyld ville anbringe jer
på et bedre sted, der kunne være noget hæderligere, så
ville det være fyrsterne og undersåtterne i Egypten imod,
og de ville bærer misundelse mod jer derfor. Men jeg ønsker, at I skal forblive på et sådant sted, hvor I har gode
græsgange og ikke behøver at frygte for, at egypterne
skal krænke eller misunde jer. For alle fårehyrder er dem
en vederstyggelighed, ikke som om de selv ikke har nogen, men fordi de foragter dem. Sådan anses også hos os
kvæghyrderne for de simpleste folk eller henregnes, ligesom fangevogtere, slagtere og skarprettere, efter vor skik
ikke til de hæderlige stillinger eller håndteringer. På
denne måde var fårehyrderne de foragteligste blandt alle
stænder i dette rige.
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Syvogfyrrende kapitel
v1. Josef gik til Farao og fortalte ham, at hans far og hans
brødre var kommet fra Kana'an med deres får og køer og alt,
hvad de ejede, og at de nu var i landet Goshen.

Se dog, hvor nøje Josef bestandig iagttager at tage hensyn til kongen og holde ham i ære. For sådan ære viste
han ham, at han aldeles ikke tænkte på at foretage sig eller begynde noget på egen hånd, men lod alt først komme
for kongen selv, fordi han slet intet ville gøre uden hans
vilje.
Men dette er en såre herlig dyd, der er meget sjælden
hos alle embedsmænd, fogeder og skatteopkrævere, som
nu til dags ikke følger dette Josefs eksempel, men ofte
dumdristig og frækt overtræder grænserne for sin stilling
og befaling. Deraf kommer også så megen uorden i regeringen, på landet og i byerne, og følgen deraf må engang
også blive den, at de ganske omstyrtes og forgår. For embedsmænd skal holde tro og love, udrette sine fyrsters befaling, og skal slet ikke foretage sig eller begynde på noget uden deres vilje og befaling. Gjorde de det, så ville
der her og der i staterne og herskaberne være så meget
mindre af ulykke, jammer og nød.
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Sådan var uden tvivl Egypten et såre skønt rige, der i
alle måder stod i flor, ikke alene i henseende til rigdom,
hvilket var det mindste, men i henseende til god orden og
retfærdighed. Og Josef var en såre herlig mand, der ordnede dette rige på det bedste og selv foregik de andre embedsmænd og undersåtter med skønne eksempler på dyd
og lydighed, eftersom han intet gjorde uden kongens vilje
og befaling.
Nu til dags er der næsten ved alle fyrstehoffer mere
klage over fogedernes og andre embedsmænds vold og
flåning end over borgernes og bøndernes mod hinanden
indbyrdes. Men man kan dog ikke lade ethvert kivsmål
mellem embedsmændene og undersåtterne komme for
fyrsterne, eftersom disse også uden dette har en byrde på
sig, som er tung nok, nemlig at de skal befale, byde og
forbyde, hvad man skal gøre og ikke gøre. Men desuden
må de også høre mangfoldige klager over deres utroskab,
som de har sat til embedsmænd over andre. Vi har i vore
egne og almindelige statssamfund ikke sådanne mænd
som denne Josef, lige så lidt som vi nu i kirken har mænd
som Paulus eller Peter; eller i al fald gives der kun få af
dem, og de er meget sjældne.
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Ved derfor så højt at rose dette eksempel vil Moses
antyde, at Josef ikke alene underviste andre, men også
foregik dem med et godt eksempel på lydighed mod kongen, som han så var from og gudfrygtig. Og dette er sandelig et skønt billede på en from fyrste, som man stedse
bør komme i hu, der for sin person forestod sine undersåtter godt og var dem nyttig, og også gjorde det ved andres eksempel, så de andre rådmænd eller embedsmænd
også opvaktes og formanedes til at være tro og holde sig
inden for de rette grænser i sit kald. For efter at hans fader og hans brødre var kommet, ordnede han alle ting på
den måde, at de alligevel ikke skulle bo i Goshen land
uden kongens vilje. Og skønt han allerede med velberåd
hu havde bestemt at anbringe dem der, vil han dog ikke
lægge beslag på landet eller gøre noget deri uden kongens befaling; men byder dem at dvæle der, indtil de udtrykkelig få kongens vilje at vide.
Han misbruger hverken den magt, som var givet ham
af kongen, eller hans gunst og nåde; men træder smukt
ydmygt og med tilbørlig underdanighed frem for kongen
og siger: Min fader og mine brødre er kommet fra
Kana’ans land; dette melder jeg dig nu, for at dette må
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behage dig at angive os, hvad du vil indrømme dem for
en del af landet til bolig. Dette er en skøn ydmyghed og
lydighed, hvormed Josef underkaster sig selv og sin faders hele hus under Farao. Hvis denne ydmyghed og lydighed også iagttoges nu til dags, da ville der sandelig
være langt mere lykke og salighed i alle stænder i dette
liv, end der nu er.
v2. Han havde udtaget fem af sine brødre, som han forestillede
for Farao.

På hebraisk står der egentlig: Af sine brødre tog han fem
fra enden eller yderpunktet, og dette kan da forstås enten
om de fem ældste eller fem yngste brødre. Men jeg overlader her enhver hans dom og mening; for herved er der
ingen fare for troen eller religionen; heller ikke gælder
det noget kætteri.
Min mening er det, at Josef stillede sine yngste
brødre for Farao. For det ord ”ende” betegner jo det sidste af en ting, ligesom blandt disse brødre Dan, Naftali,
Issakar og Zebulon var de sidste. Men andre kan uden
fare have en anden mening og følge den.
Men her spørges nu atter, hvad dog Josef havde for
en årsag til at gøre dette? Jødernes rabbinere kommer
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frem med meget snak og tøv, nemlig at han skal have
valgt dem, som var mindst anseelige af person; for havde
han forestillet dem, som så mandigst og kraftigst ud,
kunne Farao måske have brugt dem i krigen. Men når du
betragter alles alder, var ingen under tredive eller fyrre år
gammel, og ti år mere eller mindre kunne ikke gøre stort;
det kunne ikke bevirke nogen særlig forskel blandt brødrene. Det måtte da være på Benjamin alene, der var den
yngste; på de andre kunne man næppe opdage nogen forskel, der skulle være stor og åbenbar, når man så hen til
deres ydre og sammenlignede personerne med hinanden
indbyrdes. For de var næsten alle født i løbet af ti år. Og
især hos voksne gør dette ikke stort. Men Benjamin
havde allerede ti børn.
Derfor tænker jeg at han tog de yngste for derved at
hædre sin broder Benjamin, som han særlig ville prise for
kongen, for at anbefale ham til hans bevågenhed fremfor
de andre; til ham føjede han da de andre fire yngste
brødre, Leas og Bilhas børn.
Men jødernes indbildning om, at Josef bestemte sig
til dette af frygt eller bekymring for noget, er blot løst
snak. For hvorfor skulle han vel frygte for, at kongen
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ville bruge dem til krig, da det jo nu ofte er blevet sagt, at
egypterne havde afsky for alle kvæghyrder? Derfor var
der ingen fare for, at de skulle anvendes til krigstjeneste,
eftersom han vidste, at adelen i Egypten og befalingsmændene eller anførerne i krigen ganske foragtede alle
kvæghyrder. Og kongen selv siger jo siden: Hvis du véd,
at der er duelige mænd iblandt dem, så sæt dem til forstandere over mit kvæg. Han véd, at de er så foragtede
hos hans undersåtter, derfor sætter han dem til at vogte
sit store og små kvæg.
Deraf kan man nu se, at egypternes afsky for kvæghyrder må forstås sådan, at de kun foragtede dem i forhold til andre stænder og stillinger, nemlig i sammenligning med de store, herlige stænder, de fornemste, højeste
embeder, så de ikke anvendte dem dertil, men ganske
slog vrag på dem i denne henseende. Sådan omgås også
nu til dags adelen og borgerne i byerne ikke stort med
bønderfolk, og bønderne igen foragte fåre- eller svinehyrderne og anser dem for ringere end sig. Sådan går det
også med mange slags nationer og folkefærd fra forskellige lande. Franskmændene agter sig for bedre og højere

1183

end tyskerne; og især foragte italienerne alle andre til
hobe på en hovmodig måde og har afsky for dem.
Men dog kan og skal der være forskel på stænder og
embeder i dette ydre og borgerlige liv. For en officer har
én stilling, en simpel soldat en anden; en borger er af en
anden stand end en fårehyrde. Hvis derfor egypterne ikke
havde forsyndet sig med hovmodighed, havde de uden
synd kunnet agte fårehyrderne ringere end generaler eller
andre, som ved sin høje stilling og adel var højere og
større end disse.
Josef gik også fri for denne afsky, skønt hans herkomst og slægt var egypterne en vederstyggelighed. Vistnok ville egypterne ikke spise ved samme bord med ham;
men han holdt dog sit måltid for deres øjne og i deres
nærværelse, og han var på grund af sin dyd og herlige
gudsfrygt kommet og hævet til sådant stort herredømme.
Sådan skal kejser Justinus fra kvæghyrde være blevet
krigsøverste og til slut have fået kejserværdigheden.
Sforza, hertug i Mailand, skal have været en bondesøn og
først kok i krigen; men da han var stærk af legeme og
dertil havde et stort, frejdigt og krigerisk mod, kom han

1184

til hertugværdigheden og ægtede den forrige hertugs datter. Sådan kom også Matforas, konge af Ungarn, fra
fængslet på tronen. Salomo siger også i Præd 4, 14: Der
er en kommet af fangernes hus til at regere.
15. For det er særlige Guds gerninger, hvorom der siges i
Sl 113, 5-7: Hvem er som Herren, vor Gud, der har sat
sig højt, han som fornedrede sig til at se i himlen og på
jorden, som oprejser en ringe af støv, som ophøjer en fattig af skarnet. Dertil har Gud magt, og dog holder han
over forskellen mellem embeder og stillinger i dette liv,
såsom bønder, borgere, fyrster, adelsmænd osv. Skønt
det også nu til dags går, som det gamle vers siger: Penge
gør folk både fornemme og skønne, så forbliver dog den
almindelige forskel inden for det menneskelige samfund,
at enhver skal have og forvalte sit bestemte embede, der
er tillagt ham af Gud, enten han nu er fyrste eller bonde.
Dette være sagt imod jødernes unyttige snak og opdigtelser.
For Josef ville vise kongen, at han og hans familie alligevel var af hæderlig herkomst, skønt de var af simpel
og ringeagtet stand. Skønt de derfor var fårehyrder, så
var de dog alligevel fromme, hæderlige mænd, som han
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uden al fare kunne bruge i sit rige. For denne omsorg påligger også regenterne, at have flittigt tilsyn med, hvad
for fremmede gæster de modtager og huser. Derfor forestillede nu også Josef disse fremmede for kongen, for at
han skulle se, at han og hele hans rige intet havde at
frygte af dem, ja, hvad mere er, for at vise, at de var sådanne folk, der er Gud velbehagelige og kan være kirken
gavnlige og tjenlige for hele Egyptens rige.
Jakob synes at have givet dette råd, at Josef ikke
skulle stille sine ældste brødre for Farao, nemlig Ruben,
Simeon og Levi, som han havde adskilligt imod. Dog véd
jeg ikke, hvordan han var til sinds mod Juda. Man kunne
måske også forstå teksten sådan, at han tog nogle af de
ældste og nogle af de yngste. Jeg kan intet bestemt sige
derom, og, som ovenfor sagt, det har ingen fare, hvordan
man end tyder det. For skønt de ældste af disse brødre
havde fået sine synders forladelse, så måtte de dog endnu
vente på straffen, som vi siden skal hører.
Men uden tvivl forefaldt der mange flere samtaler
mellem kongen og Josefs brødre, end der fortælles her i
teksten. Kongen har vel spurgt dem om Josef, hvordan
han var blevet slæbt bort fra sin faders hus og ført ned til
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Egypten; hvordan det var gået til dermed osv.; men på
dette sted fortælles alene hovedsagen.
v3-4. Farao spurgte brødrene: »Hvad er jeres levevej?« De
svarede: »Dine tjenere er fårehyrder ligesom vores forfædre.«
Og de sagde til Farao: »Vi er kommet for at bo som fremmede
i landet, herre. Der er intet græs til vores får, for hungersnøden
i Kana'an er knugende. Giv derfor dine tjenere lov til at bo i
landet Goshen.«.

Farao spørger efter deres stand og håndtering, og de svarer ham: Dine tjenere er fårehyrde (for sådan står der
egentlig på hebraisk; ligesom vi også ovenfor havde eksempler på, at ikke ordene altid sammenstilles efter
grammatikkens regler). De omtaler også sine fædre. Som
om de ville sige: Vi er ikke sådanne folk, som først nylig
har slået os på denne håndtering; men hele vor slægt og
alle vore forfædre har været kvæghyrder. Derfor kane vi
ikke sige andet om os eller udgive os for andet end at vi
kan røgte får.
Sådan giver de dermed at forstå, at de ikke vil tragte
efter fornemme stillinger eller høje embeder blandt egypterne. Derfor er jødernes opdigtelse en unyttig, tom snak,
at de skulle have talt sådan af frygt for, at de skulle blive
tvunget til krigstjeneste; de mener kun: Skønt vor broder
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er den højeste regent i dit rige, tragter vi dog slet ikke efter dette eller lignende herredømme; for vi har nok i vor
broders ære og den store herlighed, hvortil han er kommet.
Jeg tvivler ikke på, at Josef bad dem svare sådan,
ikke alene for at være ydmyge, men også til deres eget
bedste. For den, der kan slippe for at komme til fyrstehoffer, han er sandelig en lykkelig mand, ikke blot nu til
dags, men altid. Vistnok ser det prægtig ud, og hoflivets
herlighed er vel skøn og nødvendig, og mennesker har
stedse mere lyst til det skønne og prægtige end til det
nyttige og gavnlige; for de tragter kun efter guld og gods
og sin egen fordel og et mageligt liv, som kan bringe dem
ære og herlighed. Men stillingens arbejde og det besvær,
som den medfører, tager ingen sig af og ønsker man at
slippe for; ja, arbejdet hader alle og flyr derfor på enhver
mulig måde. Derover har til alle tider alle fyrster, konger
og kejsere klaget. Sådan fortæller man, at da engang adelen beklagede sig for kejser Maximilian og irettesatte
ham, fordi han til alle embeder og bestillinger brugte en
mand af simpel herkomst, som blot var præst (sidenhen
blev han kardinal og biskop af Salzburg), skal kejseren
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have svaret: Ja hvorfor gør da ikke I det? Jeres pligt
havde det været at påtage jer disse embedspligter og forvalte dem med omhu. Jeg må have en flink og duelig
mand om mig, ved hvis hjælp jeg kan udføre min embedspligt; men I flyr for sådanne embeder; derfor har jeg
måttet udvælge og antage denne skriver, for at han kan
påtage sig og udføre det arbejde, som forefalder ved mit
hof. Når adelen ikke vil gøre det, så må skriveren eller
præsten til. Riddere kan jeg nok skaffe mig; men mænd,
der er dygtige til statsposter og kan bære rigets arbejde
og byrde, dem kan jeg ikke skaffe mig. For regeringen er
sandelig en såre vanskelig sag.
Derfor var det en betænkt og klog formaning, Josef
gav sine brødre. Han var måske selv for sin person ked
og led af den tunge, møjsommelige byrde, som hidtil
havde ligget på ham, og vil ikke, at noget sådant nu også
skulle lægges på hans brødre eller at de måske skulle
blive tvunget til den store fare, som følger med en overordnet stilling.
Og den, der kan vogte sig derfor, han bør sandelig
gøre det. Men ikke på den måde som Diokletian og
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mange andre konger, også den tyrkiske tyran Muhammed, som har begivet sig ud i ørkener og trukket sig bort
der, ligesom munkene og eneboerne, for på den måde at
undfly regeringens besvær, omsorg og arbejde og blive
befriet derfra. For de handler ikke ret, som er ordentlig
kaldede og indsat til at regere og derpå afstår derfra og
forlader sit embede, når de bliver mismodige og forsagte
på grund af den store byrde og de sorger, som er forbundet dermed. Langt hellere skulle de forblive i sit embede,
hvortil de er kaldet og beskikket af Gud, og vise sig som
kække og standhaftige mænd, der ikke straks fortvivler
og bliver mismodige over den fare og møje, som ofte de
almindelige regeringer plages med. For det er fornødent
for dette liv at have regeringer og overordnede stillinger,
og dertil kræves der flittige, arbejdsomme og duelige
folk. Der hører også en vis ydre pragt, ære og anseelse til
ethvert sådant embede, enten det er verdsligt eller kirkeligt; men det vil ikke have dovne folk.
Vor landsfyrste, hertug Johann Frederik, kurfyrste af
Sachsen, har så meget at bestille med sine mange store
embedspligter, at man i sandhed kunne sige om ham:
Issakar er et stærkbenet æsel, 1 Mos 49, 14, nemlig til at
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have liggende på sig og bære den umådelige byrde af det
meget arbejde. For rigerne og staterne må på alle måder
bestyres og regeres. Sagerne og kivsmålene må påkendes
og afgøres for retten og på rådhuset, hvilket ikke kan ske
uden stor fortræd, besvær, møje og arbejde. Derfor var
det rigtig og godt sagt af kejser Maximilian, at han langt
lettere kunne skaffe sig riddere end skrivere. Jeg kan gøre
en mand til ridder, sagde han, men ikke til skriver. Vore
adelsmænd og store herrer duer ikke til noget hverken i
krig eller fred; enten slår de sig på umættelig gerrighed
eller også på drik, sus og dus; den byrde og fare, som følger med den overordnede stilling forstår de smukt at
vogte sig for, og når det i krigen kommer til slag, passer
de nok på, at de ikke kommer til at stå i spidsen.
Ovenfor sagde vi også, at det er en såre vanskelig
ting at regere, hvilket de folk nok véd, som har lidt
øvelse og erfaring og ikke er ærgerrige, men på enhver
måde flyr for høje stillinger.
Men derfor handler ikke de ret, som forlader sit embede og sin stand, hvortil de er ordentlig kaldede. Vistnok følger der besvær nok med at være præst, en samvit-
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tighedsfuld husfar, eller at beklæde en anden stilling trofast og gudelig; men man må alligevel ikke fly for arbejdet, men gå lige løs derpå, tage det på sig, og hvad der
kan indtræffe for besvær, det må man overvinde med et
stort, stærkt mod. Den, der ikke vil gøre det, kan holde
sig derfra. For Gud har ikke indsat og forordnet sine embeder i den hensigt, at de, som forvalter dem, skal være
ledige derved. Paulus siger i Rom 12, 7: Har vi en tjeneste, da lad os tage var på tjenesten til vor næstes gavn.
De, som kaldes og beskikkes til embeder, må ikke være
dovne vandbier, der kun vil leve af andre folks arbejde,
men skal gøre, hvad der er dem befalet i deres embede og
vide, at de ved Guds kald og ordning er sat i embedet, for
at de skal være stærke og modige og ikke straks tabe modet, når der forefalder fare eller besvær, hvorved regeringerne anfægtes og plages. Og det skal de også af den
grund gøre, for at de i sandhed må være sådanne folk,
som de kaldes, nemlig strenge herrer, ædle, højærværdige, højhed osv., så de er kraftige og bestemt i alt, som
er hæderligt. For alle, som skal regere, må lægge vind på
gudsfrygt og dyd.
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27. Sådan rådede Josef sine brødre indtrængende og trolig til at forblive i sin stilling og stand, som de havde haft
hidtil; at de i det fremmede land ikke blot ikke skulle
tragte efter stor ære og herlighed, men være fornøjet med
sin stand og håndtering og ikke finde på, at også de på
grund af den store, høje ære, som de så sin broder sidde i,
også måtte tragte efter lignende herlighed.
Heller ikke dette iagttages nu til dags hos os, og man
ser nu ingen eksempler på dette. For blandt hoffolkene
ser du nu mange, som, når de blot er kommet til en ærespost, straks prøver på at hæve også sine slægtninge og
slægtninge i vejret og gør dem rige. Men Josef byder sine
brødre være fornøjede med sin stand, og skønt de havde
forjættelsen om Kana’ans land, dog ikke at foregribe den
tid, som Gud i forvejen havde bestemt, sådan som der i 1
Krøn 8, 20 fortælles om Efraims børn, at de blev udryddet, da de før den rette tid ville indtage Kana’an.
Sådan talte nu Jakobs sønner på den måde med kongen, at de gav ham at forstå, at de havde afsky for alle
høje embeder, og at de ved den høje nød var blevet tvunget til at bede om at få lov til at forblive endog på det ringeste sted i Egypten og kun passe sin kvægavl. Vi er,
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sagde de, ikke kommet hid for at herske eller foretage os
noget andet stort, så du ikke må nære nogen mistanke
imod os; vi begærer kun at må blive her en tidlang, eftersom vi i vort land, som vi har forladt, ikke længere har
nogen græsgang eller føde. Sult og kummer og mangel
på alt nødvendigt har jaget os ud derfra. Vi er blevet fattige og landflygtige, derfor beder vi om, at det blot må
tilstås og tillades os at have vor bolig på et sted i dit land,
i al fald i landet Goshen, for en tid. Alt dette har Moses
kun antydet med få ord, men der blev uden tvivl talt meget mere; de har vel også svaret vidtløftigere på kongens
eller de andre herrers spørgsmål.
Men du ser, at Josefs dyd og fromhed atter her roses,
idet han styrede og ordnede alt med højeste visdom og
troskab. For disse skønne, ridderlige dyder anstår vel en
sådan stor fyrste. Dette eksempel er langt større end
mange store heltes, hvem de nu end kan have været, i alle
slags verdslige regeringer. Hvor viselig og med hvilket
højt mod og dyd udrettede han dog alle ting, og hvor
gudfrygtig var han dog derhos bestandig! Hvilken skøn
erkendelse af den rette himmelske lære fremlyste hos
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ham, så han med rette kan kaldes en duelig statsmand og
derhos en fortræffelig teolog.
Men her opstår nu et andet spørgsmål, nemlig hvordan der dog kunne være græsgang i Egypten, uagtet der
ikke længere var nogen i Kana’an og de nærmest omkringliggende steder, ja vel ikke i Egypten selv på grund
af de ufrugtbare år? På dette spørgsmål svarer jeg sådan:
Jeg tror ikke, at hele Egypten skulle være blevet så udtørret, at der jo var blevet nogle agere og enge tilbage på
hvilke der endnu kunne være græsgang, idet de blev
oversvømmet af Nilen, hvor lidt det nu end var, sådan
som der ovenfor blev talt om den forskellige størrelse af
oversvømmelsen. Dog synes dette også at hjælpe lidt her,
og vi kan ikke med vished vide, hvor de hele tiden igennem fik græsgange fra til kvæget. Men landet Goshen lå
måske nær ved Nilen, på et lavt sted, så det kunne oversvømmes så meget desto mere og længere. Det er meget,
at de havde græsgange der, mens det manglede derpå i
hele det øvrige Egypten. Sidenhen siges der, at indbyggerne af Egypten endnu havde kvæg, som de nu gav for
korn, hvoraf det synes at fremgå, at der dengang endnu
må have været græsgange tilbage for kvæget, og at
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ufrugtbarheden sådan alene må forstås om mangel på
korn eller på foder for storkvæget.
Men nu til dags er Egypten ganske forandret, som Sl
107, 33 siger om Guds straffedomme og forandringer af
landene: Han gjorde floder til en ørk, og vandløb til et
tørstigt sted, et frugtbart land til et salt land, for deres
ondskab, som boede deri. For når Gud straffer et land, så
berøver han det ikke alene dets indbyggere, men også
dets jordbunds frugtbarhed. Sådan går det nu til dags
også tilbage med frugtbarheden i Italien og i vort Thüringen, som før i tiden næsten var den frugtbareste del af
hele Tyskland. For man siger, at syv års afgrøde nu
næppe beløber sig til så meget som fordum tre års. Dette
sker på grund af menneskers ondskab, især på grund af
den åger og gerrighed, som ingen nu til dags kan holde
styr på. For denne forlokkende gerrighed vover alt, hvad
den blot vil, og udsuger ganske disse lande.
Goshen synes, som jeg også ovenfor sagde, at have
været den egn, hvor de siden byggede Ramses, og hvorfra de også drog ud. Det lå på den yderste grænse af
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Egypten, henimod Kana’an og Arabien, ved Nilens østligste udløb i havet, der kaldes Pelusium. Det synes at
have været et meget frugtbart og fedt land.
v5-6. Farao sagde til Josef: »Din far og dine brødre er kommet
til dig. Egypten ligger åbent for dig. Lad din far og dine brødre
bosætte sig i den bedste del af landet; de kan bo i landet Goshen. Og hvis du ved, at der er dygtige mænd blandt dem, så
sæt dem til at have opsyn med mit kvæg.«

Kongen svarede Josef hel nådig og mildt; de er dine
brødre, sagde han; du kan gøre med dem, som det behager dig. Er der duelige mænd iblandt dem, så sæt dem
over mit kvæg. For om end mine undersåtter foragter
dem, vil jeg dog ikke forskyde dem, eftersom jeg har ophøjet dig så højt, du som dog også er af samme herkomst.
Men som de selv beder om, skal de forblive simple folk
og ikke komme i nogen overordnet stilling. Du skal beholde dine forrettigheder; for du er ved en særlig frihed,
som alene angår din person, fra en fårehyrde blevet en
fyrste. For ved Guds gaver gælder der undtagelser, som
Gud alene forbeholder sig at bestemme; det tilkommer
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vor herre Gud. Derfor skal enhver forblive i sin stand eller stilling, så længe indtil skæbnen af den almindelige
orden udtager dem, som Gud vil have ud.
Kongen vil have duelige og flinke hyrder. En brav
hyrde, som forstod sig godt på sin dont, og som tillige er
påpasselig og nøje gør, hvad der befales ham; en sådan
hyrde vil han man skal udvælge for ham.
Her ser du, at også hyrderne kunne kaldes duelige
mænd, det er arbejdsomme, flittige og tro, som passer sin
dont. Sådan tales der også i Ordsp 31, 10 ff. om en dydig
hustru, det er en sådan, som udretter sin husmorgerning,
er en flink og stræbsom husmor, der flittig passer huset
og opdrager børnene vel, så hun med flid og troskab gør,
hvad der sømmer sig for en from, gudfrygtig husmor. Sådan kaldes også Boas i Ruth 2, 1. for en hæderlig mand.
Sådan skal enhver forholde sig i sin stand og stilling.
Sådanne fromme, tro hyrder og tjenere ønsker nu til
dags konger, fyrster og husfædre sig også, og næsten alle
klager over, at man nu til dags blandt alle tjenere ikke
finder nogen, som er from og tro. Måske var også dette
grunden, hvorfor Farao sådan bad om at få en god, duelig
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og tro hyrde, at der selv dengang, under en sådan lykkelig konge og i et sådant velordnet rige dog alligevel kun
fandtes meget få fromme og tro tjenere.
v7. Derefter førte Josef sin far Jakob hen og forestillede ham
for Farao, og Jakob hilste Farao.

Ovenfor hørte vi, at Jakob ikke af sig selv drog til Egypten, men at han var meget ængstelig derfor, og at den
høje nød tvang ham til at drage derhen. Han blev ikke
gerne i Egypten, ville heller ikke begraves der. For Helligånden har en god hukommelse og ihukommer endnu
den forjættelse, som var givet Abraham i 1 Mos 15, 1314: Du skal visselig vide, at dit afkom skal være fremmed
i et land, som ikke er deres, og de skal tjene de fremmede
og disse skal plage dem fire hundrede år; men jeg vil
også dømme det folk, som de skal tjene. Sådan har nu
også troen en såre god hukommelse. For med troen og
forjættelserne har det sig sådan, at den ene ikke kan være
uden den anden, og den ene stedse holder sig til den anden. Derfor drager Jakob ud af Kana’ans land, men med
frygt, indtil han får trøst i Be’ersheba. Var denne trøst
ikke kommet, så var han aldrig draget afsted.
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Men da han nu kommer til Egypten, skikker han sig i
tiden og bærer sig ad sådan, som den nærværende nødvendighed kræver; han tænker sådan: Se, her kommer jeg
til et fremmed land, hvori jeg og min slægt skulle plages.
For eftersom teksten i 1 Mos 15, siger: I det fjerde slægtled skal de komme hid igen, gjorde han denne regning:
Den første slægt var Abrahams, den anden Isaks, den
tredje er min; den fjerde min søn Josefs. Derfor går jeg
nu hen ligesom til skærsilden og Helvede, véd ikke,
hvordan det vil gå mig, og hvornår jeg kommer tilbage.
Vistnok hædrede han kongen, og dog tvivler han ikke på,
at han vil forfølge hans afkom eller i al fald hans efterkommere.
Men hvad skulle han gøre? Gud bød ham drage ned
og forjættede ham, at Josef skulle lukke hans øjne til, når
han var død. Dermed er han fornøjet, og tænker nu på,
hvordan han jo før jo hellere atter kan føres ud af Egypten, om det end først skulle være efter hans død, såfremt
det ikke skulle overgå ham i hans liv.
Efter at nu Josef har stillet sine brødre for Farao, fører han nu også sin fader ind til ham. Uden tvivl ville
kongen det sådan og befalede det; for han var from og
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gudfrygtig, forstod Guds gaver i Josef, efter sin omvendelse og efter at han af ham havde lært den rette lære og
himmelske visdom. Men den anden konge, som regerer
efter denne, han kender ikke Josef og plager hårdt hans
efterkommere. Da han altså nu havde set hans brødre, begærer han også at få hans gamle fader at se og at tale med
ham, der havde en sådan søn, som af Gud var benådet
med så store gaver, en stor profet og fuld af Helligånden.
For jo forstandigere og visere en er, desto mere ønsker
man at se en så from, hellig søns fader.
Derfor følger nu Jakob med sin søn Josef og kommer
for Farao; men han siger intet, beder heller ikke om noget, men velsigner ham kun og hædrer den verdslige og
kongelige majestæt, som han véd er Guds orden. Uden
tvivl har vel kongen talt meget mere med ham gennem
sin tolk og spurgt om mange ting, såsom hvem der var
hans fader og bedstefar, og hvordan de havde levet, hvilken jammer, møje og besvær de havde haft og lidt. Dette
fortæller Moses ikke, der alene skriver, at Jakob velsignede kongen, det er, han ønskede ham held og lykke, påkaldte Gud og bad ham om at opholde kongen og hele
det kongelige hus.
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Ellers sømmer det sig vistnok, at den større velsigner
den mindre, som der står i Hebr 7, 7: uden al modsigelse
velsignes den ringere af den højere, sådan som når Melkisedek velsigner Abraham i 1 Mos 14, 19. Men dette må
forstås om den guddommelige velsignelse. På andre steder betyder at velsigne så meget som at ønske en lykke
og alle slags velsignelse. Undertiden betyder det vel også
at prise og love, såsom i Sl 103, 1: Min sjæl, lov Herren;
Sl 117, 1: Lov Herren, alle hedninger, det er tak ham.
Sådan velsigner Jakob kongen som den ringere den
større og priser hans nåde, takker ham for hans velgerninger, som han havde nydt, nemlig at han sådan havde ophøjet hans søn Josef og så nådig modtaget ham og hans
andre sønner og indrømmet dem et eget sted i landet til
bolig; desuden at han også havde sendt dem korn og næring i Kana’an osv. Dette var sandelig vel en skøn og herlig tale. For vi må ikke tro, at Jakob var et barn eller en
ulærd bonde; han var en profet, biskop og lærd i ånden.
Derfor kunne han vel tale om sine anliggender, og takkede i en herlig, lang tale kongen for alle hans velgernin-
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ger, hvormed han ligesom havde overøst ham; dertil føjede han også en bøn, nemlig at kongen også fremdeles
ville vise ham og alle hans efterkommere samme nåde.
v8-10. Farao spurgte Jakob: »Hvor mange år har du levet?«
Jakob svarede: »Jeg har levet hundrede og tredive år i fremmed land. Få og ulykkelige har mine år været. De når ikke de
år, mine fædre levede i fremmed land.« Så tog Jakob afsked
med Farao og forlod ham.

Dette er nu en anden tiltale af kongen til Jakob, idet han
spørger ham om hans alder. Uden tvivl talte de dog også
om andet, som det plejer at gå ved sådanne venlige samtaler, og måske syntes kongen på hans grå hår og rynker
at se, at han var meget ældre, end han forhen havde hørt
af hans sønner eller selv havde tænkt sig. Derfor spørger
han ham og siger: Jeg ser, at du er en meget gammel
mand; kære, sig mig, hvor gammel er du af år? Derpå
svarede Jakob: Jeg er ikke så gammel, som jeg efter mit
ydre synes at være; jeg er kun 130 år, ikke mere. Mine
fædre levede længere; Isak nåede sine 180 år; Abraham
blev 175 år gammel. Så vidt er ikke jeg kommet, skønt
jeg nu er en kummerfuld og meget gammel mand.
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Farao synes at have taget anledning til at spørge ham
om hans år deraf, at han så hans lange grå hår og furede,
rynkede ansigt. Men grå hår kan være af to slags. Nogle
kommer af alderdom, nogle af sorg og trængsel. Man siger om folk, at de bliver grå af sit hjertes sorger og bekymringer, efter talemåden: At sætte en grå hår i hovedet. I Sl 6, 8 står der: Mit øje er sløret af sorg, det er udslukt, for mine fjender er mange; som om han ville sige:
Jeg er sådan omgivet af fjender og alle slags plager, at
der straks den ene er borte kommer tre andre, som er
langt tungere. For ulykker komme aldrig alene, som det
latinske ordsprog lyder.
Men sådan trængsel og elendighed bevirker, at mennesket også så meget desto før får grå hår og rynker, og
at han også så meget desto før må dø. Deraf kommer de
ynkelige klager af de bedrøvede og kummerfulde: Du
sætter mig grå hår i hovedet, du dræber mig. For tunge
anfægtelser krænker og dræber sandelig mangt et menneske. Derfor formaner også Salomo i Præd 11, 9: Glæd
dig, du unge, i din barndom, og lad dit hjerte være vel til
mode i din ungdoms dage. Et ungt menneske skal være
glad, skal ikke fortære eller plage sig selv med angst og
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nagende sorger, der fortærer hans kraft og udsuger hans
livs saft. Begynd ikke for tidlig at plage dig selv; når alderdommen kommer og alle slags sager forefalder, da
kommer der nok også sorger og jammer nok. For når alvorlige sager indtræffer, så kommer det andet nok af sig
selv.
Derfor siger nu Jakob: Vistnok er jeg gammel, men
dog ikke så meget af år som af megen ulykke og jammer,
der dræber mennesket langt før end årene. Og når vi betragter tiden nu om stunder, hvor mange folk er der da
vel, som nå 60 år? Hvor mange tusinde mennesker dræber ikke sværdet? Hvor mange dør ikke før den rette tid
af pest eller af sorg og trængsel? Nu til dags er det en høj
alder, når folk blive 50 eller 60 år gamle. Men om sorgen siger Salomo i Ordsp 17, 22: Et nedslået mod udtørrer ben. For af hjertets kummer forsmægter også legemet, og når hjertet er angst og bange, berøver dette en al
livssaft. Herover klager også Jakob her, når han siger: Få
og onde har mit livs dage været; for jeg har lidt megen
elendighed og jammer, og mit hele liv har intet andet været end en udlændighed. Dette kan man også se af hans
historie, at han har været en såre ulykkelig, kummerfuld
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mand næsten lige fra han var 74 år. Da han endnu var
ung, blev han forstødt af sin faders hus af broderen Esau,
og også før den tid havde han bestandig været foragtet;
derfor havde han afholdt sig fra ægtestanden ligetil han
blev 75 år. Men efter at have fået velsignelsen, tjente han
endnu 20 år i Mesopotamien. Ak hvilken stor urimelighed måtte han ikke der tåle af sin svigerfar Laban! Da
han så drog fra ham til Sikem, ramtes han der af endnu
langt tungere ulykker. For der krænkedes hans datter
Dina; Simeon og Levi dræbte Hamor og sikemitterne;
Rakel og Debora dør. Jeg vil ikke engang tale om den
kamp, han havde med englen. Alt dette er sådanne ting,
som nok kunne gøre en grå før den rette alderdom. Endelig krænkede også Ruben sin faders hustru; Josef blev
solgt, og da han på denne måde var kommet af vejen,
vidste faderen ikke andet, end at hans kæreste søn nu var
omkommet. Dette var sandelig den tungeste ulykke af
dem alle sammen. Dette er nu onde dage, som forkorter
ens liv og gør mennesker grå, furede, rynkede og gamle.
For da bryder de onde dage ud over en og udfylder, hvad
der af år mangler på den egentlige alderdom.
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Men at han kalder sine år eller dage min udlændigheds år, det er ord af ånden og troen, der tænker på et andet liv. For dette usle, elendige liv, som er ganske fuldt af
kors og jammer, vil han ikke engang agte værdigt til at
kaldes et liv; han kalder det kun en udlændighed, en tung
vandring, som man dog må foretage sig, fordi Gud har
befalet det og det er hans vilje, som deri bestemmer for
ethvert enkelt menneske hans bestemte plads og tid, for at
han sådan må opholdes og regeres så længe det behager
den kære Gud. I øvrigt er dette liv så ynkelig, besværligt
og kummerfuldt på grund af så megen trængsel og plage
fra alle djævle og alverden. Der er ingen tvivl om, at også
Jakob har lidt endnu mere trængsel, end her er beskrevet.
Sådan er dette liv intet ret liv, men en dødelse og plage
for livet. Men dette håb opretholder os endnu bestandig,
nemlig at vi véd, det kun er en udlændighedstid. Hebræerbrevet udlægger i kap. 11, 8-10 såre skønt både denne
tekst og flere andre lignende steder: I tro adlød Abraham
kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle
få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom
hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land som i et
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fremmed land og boede i telte sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for han ventede
på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud.
I dette håb om et bedre liv tålte de den tungeste udlændighed. Derfor kalder ikke Jakob sit liv et fast ophold,
en hvile eller en lykkelig tilstand, om han så end havde
haft et rige i besiddelse. Sådan siger også David om sig
selv i Sl 39, 13: Jeg er en fremmed hos dig, en gæst som
alle mine fædre. For dette liv er for dem, som tror og har
Guds forjættelse, kun en udlændighed, hvori de opholdes
ved håbet om et kommende bedre liv. Og det lader til, at
David af disse Jakobs ord: Min udlændigheds dage har
ikke nået til mine fædres års dage i deres udlændigheds
dage har taget disse salmens ord: Som alle mine fædre.
Sådan er vi nu alle for Gud borgere i håbet; men for verden er vi kun fremmede i virkeligheden.
Dette må de gudfrygtige med flid betænke og indrette
sit liv derefter. For de er få, som ret vil tage hensyn dertil. De fleste er de, som følger denne verdens fordel og
lyst og søger den, som anser den for Paradiset og for sit
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Himmerige og giver håbet om det andet, bedre liv en god
dag.
Dernæst kan man også af denne tekst beregne tiden
for Josefs fødsel. For det er ikke uden grund, Helligånden har villet, at fædrenes år skulle angives; men det er
sket, for at de troende skulle have en bestemt orden og
beregning af tiden. Derfor sættes årstallene så nøjagtig og
eftertrykkelig i teksten. Sådan er Josef nu 39 år, Jakob
130; deraf kan man let beregne, hvornår Josef blev solgt,
sådan som vi har vist i vor tidsregning. For det er Gud
velbehageligt, at man på denne måde nøje kender tiden;
og skønt vi ikke kan vide tid og time for den yderste
dom, viser dog Gud os selv ved de tegn, som Kristus angiver i Luk 21, 25 ff., tiden for dens nærmelse.
Endelig går Jakob ud fra kongen med taksigelse, ligesom han også i begyndelsen hilste ham venlig og takkede
ham af hjertet for hans kongelige mildhed, som han
havde vist mod ham og hans familie. Han velsigner ham
ikke som den større, men som den mindre. Det er ikke en
sådan velsignelse, som giver noget, men en sådan, som
ønsker ham noget. For vi beder Gud velsigne; men selv
giver vi dermed ikke noget bestemt; for det tilkommer
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alene Gud. Sådan velsigner Jakob derimod siden sine
sønner med en sikker, virkelig velsignelse, hvori han bestemmer, angiver og forkynder dem noget bestemt.
v11. Josef lod sin far og sine brødre bosætte sig og gav dem
ejendom i Egypten, i den bedste del af landet, i landet Ramses,
som Farao havde befalet.

Her slutter nu Moses beretningen om, hvordan Jakob
drog ned til Egypten, og vil nu atter vende tilbage til hungersnøden, som dengang endnu herskede i hele riget. For
Josef udretter Faraos befaling og anbringer sin fader og
sine brødre i et frugtbart land, nemlig Ramses, som geograferne siger er det samme som Goshen, hvorfra de også
atter drog ud, som man kan se af Anden Mosebog, efter
at de havde spist det første påskelam; der boede nu Jakob
og hans sønner tilligemed sit kvæg ved kongens og Josefs mildhed.
v12. Josef forsørgede sin far og sine brødre og hele sin fars
slægt efter antallet af børn.

Dette til de små børns mund er en egen måde at tale på i
det hebraiske sprog. Her må vi da søge at gætte, hvad der
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egentlig menes dermed. Først står nu her på hebraisk ental i stedet for flertal (små børn). Men han mener dermed,
at Josef forsørgede sin fader og sine brødre på samme
måde, som man plejer at bespise små børn, sådan som det
går i det huslige liv, idet de små børn nyder godt af sine
forældres arbejde, spiser deres brød; selv arbejder de
ikke, fortjener ikke brødet, men hjælper kun til med at
spise det; de dyrker ikke jorden, forretter heller ikke noget andet arbejde, men er med til at spise, hvad de andre
har erhvervet med sit arbejde og sin flid. Og når Paulus
siger i 2 Thess 3, 10: Hvis nogen ikke vil arbejde, bør
han heller ikke spise, skal vi vide, at dog de små børn
heri er undtaget, idet de spiser med, uagtet de ikke arbejder; ja, hvad mere er, de gør vel endnu dertil sine forældre al slags fortræd for, at de så trofast og med så stor
møje og arbejde opdrages af dem.
Sådan betyder denne talemåde at bespise eller forsørge en uden hans arbejde. For Jakob og hans sønner
med alle deres familier havde her ingen agre, som de
kunne dyrke; de var kun fårehyrder, men fik af Josef kornet for intet, efter kongens befaling og mildhed. Sådan
forsørgede og ernærede han nu sin fader og sine brødre,

1211

sådan som man plejer at ernære de små børn, uden at
disse til vederlag behøver at forrette noget arbejde.
Men nu var Jakob kommet til Egypten, ikke fordi han
elskede dette land og gerne drog derned, men fordi hungersnøden tvang ham, og han gerne ville se sin søn. For
han tænker på den profeti, at Israels børn hårdt skulle
plages i dette land, og ved, at den fjerde slægt nu just er
for hånden. Vistnok blev han modtaget med glæde, ligesom også Kristus på palmesøndag blev modtaget med jubel i Jerusalem; men siden behandlede man ham også på
samme måde som Kristus på langfredag. Derfor ønsker
han ikke at forblive længe med sine i Egypten, men ønsker med det allerførste at kunne vende tilbage igen til
det forjættede land.
v13-14. Der var ikke brød på hele jorden, for hungersnøden var
meget knugende. Egypten og Kana'an vansmægtede på grund
af hungersnøden. Josef samlede alle de penge, der fandtes i
Egypten og i Kana'an, de penge, som var indkommet ved salg
af korn; dem bragte han til Faraos palads.

Moses vender nu tilbage til skildringen af hungersnøden.
Men det er nu ofte blevet sagt, at i hele denne bog Guds
underfulde styrelse prises, at der nemlig altid har været
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de hårdeste dyrtider, når de største fædre og profeter har
levet, som man kan se af Abrahams, Isaks og Jakobs historie, fordi Gud straffer verden med hungersnød, når ordet har sin gang i kirken. Dog gør han det sådan med
straffen, at han alligevel ernærer og opholder sine, som
der står i Sl 37, 19: De skal mættes i hungers dage. Dette
viser også dette eksempel. Sådan var der også stor, forfærdelig sult i Elias’ og Elisas, ligeledes også i Davids
dage.
Derfor er det en underlig ting, når Gud skænker mennesker den højeste gave, idet han sender dem sit ord, idet
verden ikke har nogen kosteligere skat end dette, at han
da alligevel samtidig med dette ordets klare lys også sender dyrtid, pest og utallig mange andre plager eller
straffe.
Men derved prøver han sine hellige og troende og
styrker deres tro, og straffer tillige derved verdens utaknemlighed. Vi benådes nu til dags rigelig med forkyndelsen af det kære gudsord; men hvordan de utaknemlige tilhøre tager derimod, det ser vi nok. For udover kirken
strømmer med magt fyrsternes tyranni, åger, bedrageri,
røveri, som folk øver mod hinanden indbyrdes, og som
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også drives offentlig. Ved sådant flåning og røveri udsuges og udpines hele Tyskland, og hvis folk bliver sådan
ved at give sine egne lyster tøjlen og øve sådan urimelighed mod hinanden indbyrdes, så vil der uden tvivl følge
en gruelig forandring herefter. Det vil komme til at se anderledes ud i Tyskland, skal det længe blive sådan ved.
For det vil engang komme derhen, at de mange markeder
og den store overdådighed i bygninger, klædedragt, mad
og anden pragt vil afskaffes; men det vil ikke ske uden
stor skade og ødelæggelse i Tyskland.
Verden forstår det ikke, takker heller ikke Gud for de
uendelige og utallige velgerninger, hvormed den daglig
overøses af Gud, og menneskers synder er, desværre, alt
for mange og for uendelig store. For man synder nu ikke
længere af uvidenhed, sådan som under pavedømmet. Vi
véd og erkender nu til dags sandheden. Derfor ligger
skylden ikke i erkendelsen, heller ikke mangler det på
kundskab; men trods al erkendelse ville folk ikke lade sig
overtale til bod og bedring, hvor trolig de så end undervises og formanes dertil. For vi arbejder jo daglig på at
undervise dem ved lærdom og formaning i dette evangeliets skønne lys og store rigdom og opvække dem til at
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gøre bod. Men det nytter ikke; jo længere man prædiker,
desto værre bliver det.
Papisterne forfølger uden ophør sandheden, som de
må erkende, og raser mod de gudfrygtige, som om de var
gale, ligesom det også gik på profeternes tider; de er optændt af afsind og dårskab; derfor bliver de stedse mere
afsindige i sit forehavende og sin tragten. Sådan vil Tyskland gå til grunde, og det følger heri efter Israels og Judas
rige. For skønt profeterne i disse riger arbejdede på det
troligste med Guds klare ord, udrettede de dog intet dermed. Det hjalp intet. Denne gruelige afsindighed foreholder Herren dem og revser dem derfor i Jer 2, 23-24, hvor
han siger: Se på din færd i dalen, erkend, hvad du gjorde,
en letfodet kamelhoppe, der strejfer omkring, et vildæsel,
der hører hjemme i ørkenen og snapper efter vejret i
brunst. Hvem kan holde hendes begær tilbage? Du løber
afsted som en gal hund. Gud gentog ofte dette ord hos
dem: Omvend dig dog og synd ikke sådan; hør dog mit
ord! Men alt dette ville de ikke høre på, indtil kongen af
Assyrien kom, der satte en pind for deres ville løb. Sådan
vil også vore tyskere nu til dags ikke ophøre at synde, før
der kommer en fjende fra fremmede lande, der vil hindre
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og afskaffe deres ugudelige væsen og deres larm og raseri.
Men vi, som har og elsker ordet, skal bede og sukke
om, at Gud vil forbarme sig over os eller i al fald samle
hveden i sin lade, og at han dog ikke vil kaste os med avnerne i den evige ild og opbrænde os. Gud har allerede
nu begyndt at tærske og rense sin lo. Men hvad det vil
tage for en ende med avnerne, det skal nok til sidst de få
at føle, som nu ikke vil lade sig sige og slet ikke tænker
på at bedre sig. Vi er undskyldt.
Sådan havde kongeriget Egypten på den tid en såre
herlig profet, der skønt ordnede alle ting, der angik præstedømmet og de borgerlige embeder; der lærte hele riget
at bede og påkalde den sande Gud, dertil gav dem love
for et rigtigt og hæderligt liv. Men denne lære antog de
uden tvivl på den måde, som verden plejer. Dette viste
også udfaldet, idet den store og tunge hungersnød indtraf.
Men dette er en underlig skildring, som jeg ikke ganske forstår. For vi var ikke nærværende, så heller ikke for
vore øjne anordningen og indretningen af Egyptens rige.
Jeg kan ikke tænke mig, at et sådant rige eller en sådan
statsorden kunne komme i stand her i Tyskland. For først
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samles alle pengene, dernæst alt kvæget, for det tredje
gøres folkene til kongens livegne. Derfor må det have
været et meget velordnet rige, eftersom i hungersnøden
penge, kvæg, jorder og folk solgtes. Det var en tung trældom, og, som sagt, jeg for min del kan ikke forstå, hvordan man i Tyskland skulle få sat en sådan ordning igennem, uden oprør af pøbelen.
Deraf fremgår det, at Josef med særlig flid og alvor
må have holdt over god orden, tugt og lydighed, og at
han gennem præsternes og lærernes embede har holdt
folket i den rette lære og gudsfrygt. For dette var en meget tung skat.
Hebræerne er ikke enige med hinanden i udlægningen af ordet thelah. Nogle har på latin oversat det insaniebat, andre affligebat. Vi tror, at den rette betydning på
latin er tabescere eller defatigari, sådan som vi derfor
også har oversat det: Landet forsmægtede for hungerens
skyld. Og hungersnøden synes ikke at have været så gruelig og stor i andre lande som i Egypten og Kana’an,
hvilke lande havde ordet, som Jakob og Josef havde forkyndt dem.
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Da der nu manglede på korn i hele riget, samlede Josef alle penge, som fandtes i hele Egypten; for undersåtterne bragte dem for at købe korn dermed og sådan frelse
sit liv. For den hungersnød, som varer i hele syv år, borttager alt korn, hvor stort forråd deraf man så end har. De,
som havde samlet noget for sig selv i sine lader, havde
måske dengang allerede tømt disse og fortæret deres forråd, så de måtte købe korn af Josef. Sådan blev efter tre
eller fire års forløb også næsten alle penge brugt af de
simple undersåtter i Egypten og Kana’an til hjælp mod
hungeren.
Disse penge samlede Josef ikke ved åger, røveri eller
en urimelig, uretfærdig skat; men blot derved, at han i de
foregående år i hele Egypten havde samlet kornet i kornhuse, som blev opbyggede her og der i hele riget, ikke
alene af kongens agre, men også af de simple undersåtters, hvilke i de frugtbare år havde solgt det korn, som de
ikke havde behøvet til sin familie. Dertil brugte og udgav
Josef kongens penge, hvilke han nu atter fik ind igen, idet
han solgte folk korn.
70. Dette var sandelig en stor, forunderlig tyngsel, hvorved der blev lagt beslag foruden på landets grøde også på
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undersåtternes penge. Vi har i vore tider intet sådant set,
vore forfædre heller ikke. Og dog var der i Egypten folk,
som levede meget mådeholdent, som førte et nøje, sparsomt og karrigt hus; de var ikke fråsere og drankere, sådan som vi tyskere, af hvilke én på én dag sætter overstyr
så meget mad og drikke, som hundrede egyptere til nød
havde kunnet hjælpe sig med.
For, kære, se dog, hvordan det går til i denne vor lille
by, hvor borgerne efter opgjort regnskab har udregnet, at
der årlig udgives mere end 4000 gylden for byg. Hvorfor
skal man dog sådan kaste pengene bort? Vi drikker nat og
dag og fylder bugen med øl. Havde vi lyst til sparsommelighed og mådehold, ligesom vi har til overdådighed, så
kunne vi hvert år spare og lægge til side 2 eller 3000 gylden. Men hvor meget vin drikker ikke drankerne foruden
øllet? Hvor meget går der ikke med til den overdådige
dragt og andre unyttige ting, som vore købmænd bringer
hid til vort land fra fremmede lande? Ja hvor mange
penge sluger ikke frankfurter markederne, idet der, som
man fortæller, på ethvert af dem udføres fra Tyskland
henved 3 millioner gylden? Ikke at tale om markederne i
Leipzig og andetsteds; og dog synes alt dette ikke at
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kunne sammenlignes med den store overdådighed i klædedragt, med vin, øl og andre ting, som vi på en skændig
måde bortkaster uden al nytte.
Ågerkarlene har sandelig fået i stand en såre hård reformation, og hvis vor herre Gud bliver ved med sådan at
vredes på os, vil de så ganske udsuge og udpine os, at vi
næppe vil beholde det tørre brød. Dertil kommer også de
skatter, som den verdslige øvrighed pålægger undersåtterne. Sådan bliver Tyskland nu til dags sandelig udsuget
og udmarvet, mens det hidtil har haft mere frihed end andre riger og lande, såsom Frankrig, Spanien, Italien osv.
Men nu bryder skatter og pålæg med magt ud over os.
For folk vil ikke længere lade sig straffe for syndens
skyld, og når synden sådan frit går i svang, er det umuligt
at opholde straffen og hindre den fra at tage overhånd.
Derfor må vi tåle straffen og bære skaden, siden vi ikke
vil afstå fra synderne og bedre os.
Sådan siger Augustin meget herlig i sin udlægning af
Sl 85, 11, retfærdighed og fred skal kysse hinanden: Vær
from og øv retfærdighed, så skal du have fred, for at retfærdighed og fred på denne måde skal kysse hverandre.
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For elsker du ikke retfærdigheden, får du heller ikke freden. For disse to elsker og kysser hinanden, så den, der
øver retfærdigheden, også skal få den fred, som kysser
retfærdigheden. De er to gode veninder. Du vil måske
gerne have den ene, men bryder dig ikke om den anden;
for der er ingen, som ikke gerne vil have fred; men ikke
alle vil være fromme og øve retfærdighed.
Eftersom det nu sådan er vor lyst at synde frit og
ustraffet, og sådan larme og rase mod Gud, så må vi også
bære straffen derfor. For uretfærdighed og ufred kysser
også hinanden. Synden og straffen følges ad, som Paulus
siger i Rom 6, 23: Syndens løn er døden; og: Dødens
brod er synden, 1 Kor 15, 56. Efter vor onde lysts og begærligheds raseri må vi også lide straffens raseri.
Sådan er der nu til dags slet ingen tugtighed, ingen
retfærdighed eller skam længere blandt folk. Vi prædiker,
råber og skriger, bliver ved i tide og i utide, som Paulus
siger i 2 Tim 4, 2. Men øvrigheden tier stille dertil og ser
igennem fingre med lasterne. Derfor må straffen følge
derpå. Da vil vi begynde at råbe til Gud; men han hører
os ikke, når vi råber til ham under straffen; for vi ville
ikke høre ham i vore synder, da han kaldte på os ved sine
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tjenere. Vi ville give synderne ud, så må vi også tage
straffen ind.
Sådan var dette en stor tyngsel, at Josef sådan efterhånden samlede alle undersåtternes penge, vistnok ikke
som afgift, men ved at sælge dem korn, som de selv
havde samlet, delt og solgt. Og denne af Josef foretagne
samling af pengene var rimelig og retfærdig; for han
solgte kongens korn og krævede rimelig penge derfor.
Desuden havde han længe i forvejen forudsagt dem
denne dyrtid og forordnet, at enhver af dem skulle samle
så meget, at han kunne have nok til dagligt brug i syv år.
Nogle troede vel også hans forudforkyndelse; men andre
foragtede den ganske. Og dog var det endnu en stor nåde,
at de kunne få korn for penge, idet Josef uden tvivl solgte
dem det tilbage for samme pris. Dette var en ordentlig og
retmæssig købekontrakt, at han sådan solgte dem kornet
på lempelige vilkår og ikke hver måned belæssede dem
med nye skatter og flåning; han gjorde det sådan, at folk
kunne klare sig. Men efterhånden blev dog de simple undersåtter forarmede, fordi hungersnøden varede så længe.
Og anderledes kunne det ikke gå til; for i sådan nød
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måtte man jo hjælpe de stakkels undersåtter, så de ikke
skulle sulte ihjel.
v15-17. Da pengene slap op i Egypten og Kana'an, kom alle
egypterne til Josef og sagde: »Giv os brød! Hvorfor skal vi dø
for øjnene af dig? Der er ikke flere penge.« Josef svarede:
»Kom med jeres kvæg, så vil jeg give jer brød for jeres kvæg,
siden I ikke har flere penge.« Så kom de med deres kvæg til
Josef. Og Josef gav dem brød for deres heste, deres får og køer
og deres æsler. Det år forsynede han dem med brød for deres
kvæg.

Da nu sådan pengene var kommet ind for det korn, som
Josef solgte til kana’anæerne og egypterne, da havde
kongen en herlig skat. Men om folk beholdt noget tilbage, véd jeg ikke; for jeg kan ikke tro, at undersåtterne
ganske blev blottede for penge, og så udarmede, at de intet havde tilbage, hvormed de havde kunnet lønne sine
arbejdsfolk og andre, som de havde benyttet til dagligt
arbejde. Eller også måtte man forstå det sådan, at det var
talt ved den talefigur, som kaldes synekdoche, sådan
nemlig, at han samlede alle penge, med undtagelse af,
hvad de trængte til sin daglige nødtørft, til at købe klæder, sko og andre nødvendige ting med. Eller måske lønnede de sine jordbrugere og arbejdsfolk af det korn, som
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de havde købt. Sådan kommer de nu med sit kvæg, for
hvilket Josef forsørgede dem med korn i et år.
Men teksten siger ikke, hvilket år dette var, men kun
at de, efter at pengene i det foregående år var sluppet op,
nu også kommer med kvæget; dog ikke som om kongen
lod samle deres store og små kvæg på ét sted, men den
taler om de penge, som de måtte give af kvæget, hvilket
de selv beholdt og røgtede. Sådan plejer det også at gå til
ved vore kontrakter; sådan når man sælger indtægterne af
en fast ejendom, som årlig kaster noget af sig, men dog
selv beholder ejendommen. Sådan opbrugte de i dette år
sit kvæg ved at give afgifter deraf. Jeg formoder, det var
det sjette og næstsidste år, efter at pengene var sluppet op
i det femte. De to første år kunne de måske leve af det
forråd, som de havde samlet i sine egne lader, ligeledes
også det tredje, kun at det da gik noget knappere til; men
i det fjerde år begyndte dette køb og salg.
Dette var sandelig en gruelig dyrtid og en underlig
ordning af Josef, at han sådan fik al ejendom, dertil også
folkenes egne personer i hele riget bragt i kongens magt,
så de alle blev hans trælle og ikke havde nogen ejendom
længere, hverken inde eller ude, heller ikke kvæget. Dog
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synes denne armod og mangel på alle ting ikke at have
varet længe for dem. For sidenhen bliver de atter så store
og rige, at de havde meget guld og sølv, dengang da Israels folk drog ud af Egypten og tog det fra dem. Sådan varede denne nød ikke bestandig; kun at i Egypten den skik
forblev, at de måtte afgive femteparten af sin ejendom.
v18-20. Da det år var forbi, kom de året efter og sagde til ham:
»Vi vil ikke skjule for dig, herre, at pengene er sluppet op, og
vores kvæg har du jo fået, herre. Vi har intet andet at give dig,
herre, end vores krop og vores jord. Hvorfor skal både vi og
vores jord dø for øjnene af dig? Køb os og vores jord for brød,
så vi bliver trælle for Farao sammen med vores jord. Giv os
såsæd, så vi kan leve og ikke dø, og så jorden ikke ligger øde
hen.« Så købte Josef al Egyptens jord til Farao. Hver egypter
solgte sin jord, for hungersnøden var hård. Sådan kom landet
til at tilhøre Farao,

Det andet år er ikke det, som fulgte på det første, men
det, som fulgte på det, hvori de gav Farao kvæget. Men
det var en stor, tung, ja den alleryderste nød, at de klager
over, at de ikke har mere tilbage end sine legemer og sin
jord. Også dette tager Josef, og dog er det intet røveri,
men de solgte det, og det var en retmæssig handel. Heller
ikke mistede de brugen af sin jord, men måtte kun afgive
til kongen femteparten af dens afgrøde. Dog synes jorden
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at være blevet ligefrem solgt, så kongen brugte dem, der
dyrkede jorden, som sine tjenere, så de måtte dyrke den
for ham.
Denne foranstaltning er vistnok hård og tung nok,
men dog retfærdig og ikke voldelig; der skete ingen uret.
Det var Guds vrede og straf over deres synder, at Gud sådan tugtede folket med hungersnød og gjorde dem til
trælle; denne trældom måtte de bære for syndernes skyld.
For når man synder, må man vide, at man også skal lide
straf. Sådan havde de nu ingen ejendom længere, hverken penge eller kvæg, hverken jorden eller engang sine
egne legemer; kongen tog alt; ikke som om han røvede
det fra dem med vold, men han solgte undersåtterne korn
derfor. Dette hændte i det næstsidste og sidste hungersår.
v21. og folket gjorde han til trælle i hele Egypten fra den ene
ende til den anden.

Dette er nu noget nyt og særligt, som Josef tilføjede som
et segl til bekræftelse af købet og salget, nemlig at undersåtterne i riget sådan måtte flytte fra det ene sted til det
andet, så de skulle vide, at al deres ejendom tilhørte kongen på grund af den handel, som de havde sluttet med
hinanden. Han lader folket flytte fra den ene by til den
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anden til et vidnesbyrd og en offentlig besegling på folkets trældom; sådan som om nu Wittenbergs indbyggere
måtte flytte til Thüringen, og thüringerne til Sachsen. Der
tildelte han dem de jorder og det kvæg, som nu tilhørte
kongen, dog sådan, at de måtte afgive til kongen femteparten af indkomsterne som af hans faste ejendomme.
Dette var sandelig et forunderligt og tungt segl, hvorved de mindedes om, at de havde tabt ejendomsretten til
alt, hvad de havde, ikke ved nogen brøde af Josef eller
kongen, men på grund af det køb, som de havde sluttet.
Ja det var endog en stor nåde og særlig velgerning, at
han, skønt de nu var hans livegne trælle, ikke lod dem dø,
men ernærede og underholdt dem, dertil også overlod
dem benyttelsen af de kongelige jorder og agre. Derfor
stod det dengang sådan til i dette rige, at det for sine synders skyld måtte bære og tåle Guds straf og tugtelse, som
Josef længe i forvejen havde forudforkyndt dem og ved
præsterne og fyrsterne formanet dem til at lide denne
trældom med tålmodighed.
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v22. Kun præsternes jord købte han ikke, for præsterne fik deres faste ydelse fra Farao. De levede af den faste ydelse, Farao
gav dem; derfor solgte de ikke deres jord.

Dette er en herlig tekst, som man særlig vel må mærke
sig. For hvad vi tyskere nu til dags tænker på, eller hvad
for slags folk vi er, det véd jeg ikke. Det er jo vist, at det i
den naturlige og guddommelige ret er sådan forordnet, at
de, som tjene ved alteret, også skal leve af alteret, som
Paulus siger i 1 Kor 9, 13-14: Véd I ikke, at de, som tjener ved helligdommen, spiser af det hellige? De, som tager vare på alteret, dele med alteret? Sådan har også
Herren forordnet for dem, som forkynder evangeliet, at
de skal leve af evangeliet. Og på dette sted er det med
stor flid skrevet og gentaget to gange, at præsterne i
Egypten havde sin bestemte og beskikkede løn, så de
ikke behøvede at sælge sin jord.
Sådan er dette en såre skøn tekst, men vi følger den
ikke efter og lader den ikke få indpas i Tyskland. I andre
embeder plejer man vistnok at overholde, at de, som forvalter embederne, såsom tjenere, fængselsvogtere, soldater og høvedsmænd, lever på fast løn. Sådan tager også
fyrsterne skat og told af sine undersåtter. Men hvordan
det går til med lærerne og ordets tjenere, det ser vi for
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øjne. Var der ikke blevet noget tilbage af det rov fra
Egypten, som vi har frataget paven, så måtte vi vel alle
dø af sult. For der er nu ingen by og intet fyrstendømme,
som ernærer eller underholder sine præster og lærere,
idet de ikke bryder sig om de fromme, gudfrygtige præsters og sjælesørgeres trofaste flid og tjeneste; og skulle
de leve af den simple mands bidrag, blev det sandelig et
ynkeligt og kummerligt liv. Derfor siger jeg atter, at vi
nærer os af det rov fra Egypten, som er blevet samlet under pavedømmet, og hvad der er blevet tilovers af det, river også øvrigheden til sig; præsterne og skolerne udplyndres, som om man ville lade os dø af sult. Man skal
nok få at se, om det går på denne måde.
Farao, kongen af Egypten, skal på den yderste dag
opstå og fordømme fyrsterne og øvrighederne i Tyskland,
fordi han holdt sine præster i ære og ernærede dem, heller ikke forgreb sig på deres ejendom, uagtet han dog ved
dette kontraktmæssige salg med al retfærdighed havde
kunnet tilvende sig den, men han giver dem frihed derfor
og forordner dertil en bestemt del korn og mad for dem,
hvoraf de kan leve uden nogen udgift. Hvem vil I nu give
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mig blandt alle tyske konger og fyrster, der skulle være
denne Farao lig?
Vor landsfyrste ernærer os ikke af sit, men af rovet
fra Egypten; han ville heller ikke kunne ernære og underholde os af sit. Men at man er skyldig at ernære præsterne og kirkens tjenere, derom er der ingen tvivl, og giver vi intet dertil, så vil denne tekst fordømme os, hvoraf
vi da vil have stor skam. Gud vil, at den, som undervises
i ordet, skal dele alt godt med den, som underviser ham.
Gal. 6, 6. Og Paulus tilføjer endnu et i v. 7 og siger: Far
ikke vild, Gud lader sig ikke spotte. Sådan siger også Kristus til sine apostle i Luk 10, 7: Bliv i det samme hus,
spis og drik, hvad de sættes for jer, for en arbejder er sin
løn værd. Men hvad skal vi gøre? Det er kun ugerne, de
har og hører os; om vi end ville betale vore tilhørere derfor, så ville de dog kun nødig både høre og tåle os.
Derfor modnes også synderne i Tyskland, og straffen
vil ikke dvæle; den vil ikke udeblive. For allerede nu udsuges fyrsterne ganske af ågerkarlene, og hver dag kommer der op en ny flåning. Hvad man ikke giver vor herre
Gud, det giver man Djævelen; som man siger. Giver du
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ikke den trængende discipel, så giv de høje herrer og junkere, som sætter det overstyr i mængde og tager ti, tredive, halvtreds gange så meget. Når man til Guds ære og
vore sjæles salighed kun nødig vil give en fattig discipel
eller ordets tjener en skilling, må man siden give en ugudelig soldat, ja Satan selv, tusinde daler.
Derfor, siger jeg, skal man flittig mærke denne tekst,
nemlig at denne fromme konge, trods landets tunge byrder, alligevel sådan hædrede ordet og opretholdt gudstjenesten, idet han fritog præsterne fra dyrtidens og trældommens store nød og tunge byrde. Han opholder deres
børn og familier og skænker dem ikke alene friheden,
men bestemmer også for enhver hans beskikkede del
korn, for sådan at ernære dem. Det var sandelig en såre
gudfrygtig konge, hvis lige vi ikke nu til dags har. Nej,
vore fyrster røver og raner alt, hvad de finder i klostre og
præstekald, og det er de allerfærreste, som give noget til
at opholde præsteembedet med eller til en eneste elevs
underholdning. Derfor vil det også gå sådan, at de atter
vil komme i trang. Det vil gå sådan; du skal selv engang
kun få lidt.
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v23-25. Josef sagde til folket: »I dag har jeg købt jer og jeres
jord til Farao. Her har I såsæd, så I kan tilså jorden. Af afgrøden skal I give Farao en femtedel. De fire femtedele skal I have
til såsæd og til brød til jer og jeres familier og børn.« De sagde:
»Det er takket være dig, at vi lever! Måtte vi finde nåde for dine
øjne, herre. Vi vil være Faraos trælle.«

Heraf fremgår det nu, at der, da de seks år var forbi, indtrådte en lettelse i noget, idet man nemlig gav folket agrene tilbage, dog på det vilkår, at de skulle give kongen
femteparten deraf. Dette ville man her til lands let finde
sig i, især hvis jorderne tilhørte kongen. Vi bortforpagter
nu til dags vore jorder til andre mod den halve afgrøde,
dog sådan, at brugerne må stå for omkostningerne og udføre alt arbejdet. Dette er endnu tungere, at man sådan
kræver halvdelen af grøden; dog sådan, at ejermanden
beholder retten til sin jord. Nogle tager endnu mere end
den halve del eller tredjedelen. Skønt nu Josef på en ganske retfærdig måde havde lagt beslag på undersåtternes
jorder for kongen, så tilstod han dog egypterne brugen
deraf, så de ikke afgav mere end femteparten til kongen.
91. Dette var sandelig en stor velgerning og særlig nåde,
som også Lyra roser. For jorderne tilhørte jo nu kongen,
og dog lagdes der ingen anden byrde på dem end en af-
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gift af femteparten, hvilket var lidt, især af sådant frugtbart land. Uden tvivl kunne de på denne måde atter indløse sine agre og blive velstående igen, især de som levede lidt mådeholdent og sparsommelig og ikke satte alt
overstyr ved fråseri og svir, sådan som vi tyskere plejer
at gøre, hvorfor vi heller ikke kan klare afgifterne, når
der befales os at erlægge femte- eller fjerdeparten.
For nogle år siden var det skik at lægge tyvendedelen, så man af tyve daler eller skilling gav én. Jøderne
brugte at give tiendedelen; romerne gav også tiendeparten. Hos jøderne var det præsterne, man gav tiendeparten
til, og man måtte næsten give niendeparten. Men at man
hos os gav tyvendeparten, det var lempelige vilkår. Gud
give, at vi kunne lade det blive derved, især da folk her
ejer sine jorder og ejendomme selv. I Egypten var det ingen urimelig byrde, at de måtte give femteparten, især da
de var livegne. Ja, det var en særlig klogskab og mildhed
hos Josef, at han sådan uddelte jorderne blandt undersåtterne og gav dem jorderne tilbage på det vilkår, at de selv
skulle beholde de fire dele og give kongen den femte.
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Sådant vil nu til dags ingen af vore konger eller fyrster gøre. For allerede nu begynder man med mange andre skattelægninger foruden afgiften af tyvendeparten, så
jeg ikke véd, om vi kommer til at måtte give halvparten
eller tredjeparten, eller om man ganske vil tage fra os,
hvad vi har. Ølskatten har nu stået længe på, og der er ingen ende på flåningen.
Ågeriet tager til over al måde; sådan har jeg nylig
hørt om en ågerkarl, som af hundrede daler tog firs. Dette
er jo næsten endnu mere end at tage alt. I Leipzig er det
almindelig regel, af ti gylden at kræve fire. Sådan må
Tyskland ganske udarmes; for fyrsterne og adelen og
borgerne udsuges efterhånden ved ågerkarlenes flåning.
Dernæst har vi de røveriske, tyvagtige og grådige tjenestefolk, som også næsten tage tredjedelen, om ikke halvparten, af vort gods. Derfor ville vi have det meget bedre
og stå os bedre, hvis denne regel overholdtes i Tyskland,
at man skulle afgive femteparten, sådan som det dengang
brugtes i Egypten.
Og vi klager ikke alene over tjenestefolkene, som er
en fordærvelse for folk i deres eget hus, men også over
utallig meget andet og offentligt tyveri, såsom den store
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listighed og det bedrageri, som øves i handel og vandel, i
køb og salg og ellers i alt samkvem mellem folk, borgere,
bønder og naboer. Dette er gruelige straffe, som Tyskland nu må lide, fordi vi ikke vil give Gud, hvad vi er
skyldige at give ham, nemlig hvad der er fornødent til det
præstelige embedes underholdning.
Men Josef gjorde sig meget fortjent af undersåtterne i
dette rige. For de svarer ham og siger: Du har ved din
klogskab og godhed holdt os i live i disse syv år, så vi
ikke er døde. Sådan blev hans anseelse og magt over al
måde bekræftet, og alle viste ham enstemmig den ære at
kalde ham fædrelandets fader, fordi han havde ernæret og
holdt i live den store mængde mennesker i en så sørgelig
tid. For at vi endnu lever, sagde de, har vi alene dig at
takke for; bliv nu ved at lade os finde nåde for dig; vi vil
gerne tjene Farao, vil meget villigt give ham femteparten.
Og dette kunne de også, som sagt, med lethed gøre af et
så frugtbart land. Sådan hædrede de nu altså Josef og erkendte ham for Egyptens redder og frelser. Denne lov og
hæder fik han ved denne sin velgerning over hele Egyptens rige.
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v26. Josef gjorde det til lov, og den gælder den dag i dag, at
Farao skal have en femtedel af afgrøden fra Egyptens jord. Kun
præsternes jord kom ikke til at tilhøre Farao.

Moses fortæller her, at denne skik har vedvaret indtil
denne dag, det er indtil den tid, da han skrev denne historie. Om det sidenhen blev forandret, kan vi ikke vide. Det
er sandsynligt, at de atter indløste sine agre og igen tog til
i ejendom og blev rige.
Vi har sagt, at præsterne dengang blev holdte i stor
ære og ved kongens bud befriedes fra den trældom, som
ellers hele riget kom under; for de havde også hos hedningerne stor anseelse og værdighed. Kongerne og fyrsterne hørte deres råd og visdom og havde dem stedse
hos sig, som hedningernes historie udviser. For de underviste undersåtterne i religionen og lærte dem gudstjenesten, der i begyndelsen ikke var så uren, som den siden
blev.
Sådan kunne nu her spørges, om Josef også gjorde ret
i at tilstå de afguderiske og ugudelige præster denne frihed? For der synes i dette rige endnu at have været
mange afguderiske mennesker, både blandt præsterne og
blandt den simple mand. Men det er nu ofte blevet sagt,
at David yder Josef en skøn, herlig pris, idet han siger om
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ham i Sl 105, 20-22: Da sendte kongen hen og lod ham
løs; han, som herskede over folkene, han løste ham. Han
satte ham til en herre over sit hus og til en hersker over
alt sit gods, at binde hans fyrster til sin vilje, og han
skulle lære hans ældste visdom.
På denne måde har David, der var fuld af Helligånden, prist Josef, og han gør ham til lærer, præst og fyrste
over de andre fyrster. Og dette er et såre herligt og vægtigt vidnesbyrd om Josef, der havde nåde og yndest hos
folket, fordi han havde reddet så mange fra den skade og
ødelæggelse, som dengang forestod dem. Men denne ære
er endnu langt større, at han var en lærer, der underviste
fyrsterne, de ældste og præsterne.
Men han lærte dem ikke astronomiens kunst, der angår himlens løb, eller astrologien, stjernetyderiet, sådan
som jøderne indbilder sig; men han foreholdt dem, hvordan man skal rettelig erkende og dyrke den sande Gud.
Og dertil havde han en herlig anledning ved det skønne,
store under, som Gud havde virket ved ham gennem de
syv hungersår. For til undervisningen kom også den levende erfaring, og folket så for sine øjne, hvor underfuldt
hele riget, og nogle omliggende folk dertil, var blevet
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frelst. De undrede sig alle sammen over, hvorfra dog Josef havde fået sådan stor visdom, at han så tydelig havde
kunnet forudforkynde hungersnøden og desuden også
med stor duelighed forordner og bestemmer, hvad der
ville blive fornødent for folket til dette livs underholdning.
Dertil føjede Josef mange skønne prædikener, som
præsterne hørte af ham og modtog læren om den sande
Gud, hvilken de dernæst udbredte videre over alverden.
For han lærte den sande religion og guddommelige visdom, og dog tvang han dem ikke til at overholde de jødiske ceremonier, omskærelsen eller andre ydre ting; men
det indprentede han dem flittig, at de skulle tro på den
Gud, der havde forjættet det kommende afkom; måske
han også tillod dem at beholde nogle af deres ceremonier,
der ikke var ganske ugudelige, og havde tålmodighed
med dem, ikke fordømte dem, men viste, hvordan man
skulle bruge dem rettelig og tjene Gud dermed.
Sådan var Josef en herlig, stor mand især i åndelige
ting, skønt han heller ikke var mindre i de verdslige, ligesom David i Sl 105, 21 roser ham for begge dele. Han var
heller ikke doven eller passiv; men når han blot kunne og
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havde anledning, underviste og lærte han folket, formanede dem til at tage imod den rene lære. Og der er ingen
tvivl om, at såre mange egyptere ved ham er bragt til den
sande Guds erkendelse og er blevet salige.
Men han underviste dem om den Gud, som straks i
begyndelsen, i Paradiset, havde givet forjættelsen og siden ofte gentaget den og talt med Abraham, Isak og Jakob. For dette alene vidste han; han havde intet andet af
bibelen end Abrahams historie alene, som begynder 1
Mos 12. Dertil havde han også de foregående ti kapitler
om skabelsen; og hvad han vidste og kendte deraf, havde
han deraf, at fædrene havde lært det efter hinanden, så
det var gået i arv fra den ene til den anden. For bibelen
var dengang en ganske lille bog, men indeholdt de allerstørste og vigtigste ting.
Dog må vi ikke mene, at han omvendte hele Egypten
og alle fyrster og borgere deri. For vi har intet eksempel
på, at et land eller rige er blevet så forbedret med alle
sine undersåtter og har været så velordnet, at der ikke
skulle være nogen ugudelige folk eller noget afguderi tilbage deri. Betragt Judas og Israels rige, selv under David
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og de allerfrommeste konger og profeter; mens disse regerede og lærte, var der dog endnu mange onde og ugudelige mennesker tilbage, og dog var det et helligt og gudeligt rige på grund af kirken og Guds menighed, som på
den tid var i Israels folk.
Om der derfor end sker mange og store undere, så
tror dog alligevel ikke alle folk, og der bliver altid nogle
ugudelige og hyklere tilbage iblandt dem. Profeten Esajas’ tilhørere behandlede ham såre bespottelig og ilde,
som han bebrejder dem i kap. 57, 4: Hvem er det, I gør
jer lystige over, hvem spærrer I munden op imod, hvem
rækker I tunge ad? Og David gentager ofte den ynkelige
klage over de falske lærere og den urette gudsdyrkelse.
Moses siger også i 5 Mos 29, 17: Der må hos jer ikke
være nogen mand eller kvinde, slægt eller stamme, som i
dag vender sit hjerte bort fra Herren vor Gud og går hen
og dyrker de folks guder; der må hos jer ikke være nogen
rod, der sætter gift eller malurt som frugt. Og i kap. 32,
17 taler han hårdt mod folket, anklager dem og siger: De
ofrede til dæmoner, som ikke er guder, til guder, de ikke
før havde kendt, nye guder, der lige var kommet til, jeres
fædre kendte ikke til dem. Stefanus siger også i ApG 7,
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43: Teltet med Molok førte I med jer og jeres gud Raifans
stjerne, de billeder, I har lavet for at tilbede dem.
Derfor må man ikke tænke, at der ikke skulle være
nogle onde mennesker blandt de fromme, al den stund
Satan er med iblandt Guds børn, endog i Jobs hus. Det er
også nok, at en del, om den end er ringe, bedrer sig og lader sig bringe til det sande, rette lys eller Guds erkendelse. For sådan underviste Josef kongen selv og nogle
fyrster, også mange præster, og udbredte sådan ved dem
stedse videre kundskaben om den Gud, der havde forjættet Messias eller Kristus; men andre foragtede det.
Derfor vil vi nu svare sådan på dette spørgsmål, om
Josef gjorde ret i, også at tilstå de utaknemlige og ugudelige af præsterne denne forrettighed, at han ikke gjorde
det for de ugudeliges skyld, men for de frommes, som
han havde omvendt. Dog tror jeg gerne, at der dengang i
Egypten var mindre af grueligheder og afskyelige, falske
gudstjenester, end der kom i de følgende tider. For hvad
der dengang var for sælsom, underlig overtro i religionen, det kan man vel se af de græske og latinske digtere;
men denne overtro og dette sælsomme afguderi var
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endnu ikke blevet forkyndt eller antaget dengang, da Josef lærte og underviste folkene.
For sådan plejer det at gå, som alle tiders erfaring viser: Når en from slægt, som har kendt Gud, uddør, kommer der en anden i dens sted, som er langt værre og ugudeligere. Sådan siges der i Dom 2, 10: Da hele den slægt
var også forsamlet til sine fædre, da kom en anden slægt
op efter dem, som ikke kendte Herren, ej heller den gerning, som han havde gjort mod Israel. Men når sådan efterkommerne falder af fra den rette gudserkendelse, opdigter de gruelige, sælsomme og afskyelige gudstjenester, og når de er borte, som forhen havde tjent Gud trolig, så beholder de vistnok fædrenes ydre gerninger, men
de tilføjer til dem bestandig nye gudstjenester, og blander
sådan den falske gudstjeneste op i den rette og sande og
falder på denne måde i afskyeligt afguderi, som man kan
se på Israels folk, der ofrede til Astarte og Molok, ikke af
nogen anden grund, end fordi de ville dyrke Gud på en
andægtigere og åndeligere måde end sine fædre.
Sådan er det også gået til i Det Nye Testamentes
kirke. Snart efter apostlene kom der kættere, så biskopper, som ikke kendte Herren rettelig, derpå munkene og

1242

endelig hele pavedømmet og ødelæggelsens vederstyggelighed på det hellige sted. Og alle disse har råbt: Vi vil
tjene Gud mere brændende og med større hellighed; for
apostlene har ladet meget tilbage, som kirken endnu må
føje til deres lære. De første fædre havde kun lidt af andagt og ceremonier; vi må oprette mere deraf. På denne
måde er der i kirken opkommet så mange nye ceremonier, idet Djævelen har blandet alle slags vildfarelse
iblandt sandheden, og efterkommerne er stedse faldet dybere og blevet værre.
Sådan ofrede egypterne efter Josefs død kalve og beholdt derhos fædrenes andre ofre; men efterkommerne
ville forøge disse ofre og føjede afskyelige ting dertil,
som fortælles på mange steder i historien. For mister man
den Gud, der har givet os sin forjættelse, og lader troen
fare dertil, så bliver der intet andet tilbage end en ulyksalig efterabelse af de ydre gerninger. Da sådan Israels børn
havde mistet forjættelsen og ordet, hvormed Gud havde
befalet Abraham at ofre Isak, faldt de endelig derhen, at
de kun i det ydre skin efterlignede denne gerning og ofrede mennesker. Dette, sagde de, gjorde Abraham, derfor
vil også vi gøre det. Og i pavekirken ser vi intet andet,
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end at man blot i det ydre efterligner de gerninger, som
de hellige har gjort i forvejen; disse har fastet, har afholdt
sig så eller så længe; dem må vi da sandelig efterfølge
heri, det vil være vor pligt.
Men meget mere og fremfor alle ting skal man varetage det, som står i Hebr 13, 7: Kom jeres vejledere i hu,
og når I betragter udgangen af deres liv, da efterfølg deres tro. For ved de hellige skal man især give agt på deres tro. Man skal se hen til, hvad de har troet og hvorpå
de har håbet og hvad for et ord de har haft; heri skal du
efterfølge dem og så ofre derefter. Men dette foragter de,
som om det aldeles ikke kom dem ved, og bliver rette efterabere af de hellige, så de kun efterligner det ydre skin,
uden ord og tro. Da sådan også egypterne havde mistet
ordet, beholdt de vistnok de ydre ceremonier, sådan som
de havde modtaget dem af Josef; men siden føjede de
mere dertil og tilbad sin afgud Apis og de firbenede og
krybende dyr.
Ja dette er de rette frugter af ceremonier og menneskesætninger, hvortil folk har sådan lyst; imidlertid lader
de ordet og troen ligge. Hvordan vore kættere og sværmere herefter vil bære sig ad, det skal man se til slut. For
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gendøberne og nadverfornægterne foragter nu også ordet
og lader troens lære ligge; og dog kan de imens give sig
mine af den højeste hellighed og ærbarhed. Og jeg hører,
at der hos schweizerne skal overholdes en såre streng orden og tugt i det ydre; for de spiller ikke, fråser og svirer
ikke, slår sig ikke på overdådighed i klæder eller i vellevned med mad og drikke. Det er deres religion, som de
højt forstår at ophøje og prise som langt frommere end
vor. Ja, men hvor er ordet? Kristi legeme, siger de, er i
himlen; brødet er brød, vinen vin; de tror ikke, er frafaldet fra ordet og troen.
Sådan vil også vore efterkommere, når de har mistet
ordets rene lære, opdigte sælsomme og afskyelige meninger og indbildninger, ligesom egypterne gjorde, og sådan
vil Gud med skrækkelige plager straffe deres utaknemlighed og foragt for hans ord.
Vi lærer nu sådan, at Gud ikke alene er jødernes,
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, skønt han har givet ordet og omskærelsen alene til Abraham og hans afkom.
For Paulus siger i Rom 3, 2: Guds ord er dem betroet. Og
i Sl 147, 19 står der også: Han har kundgjort Jakob sine
ord. Vistnok har Gud forordnet prædikeembedet i denne

1245

Israels slægt og dette folk; men dette tør ikke alene jøderne, men også hedningerne glæde sig over og nyde
godt af, som vi ovenfor sagde om Abimelek og
kana’anæerne. Og vi har endnu flere eksempler derpå, sådan Job, Bileam, Jethro, præst i Midjan og Moses’ svigerfar; disse var ordet og prædikeembedet ikke betroet,
og dog er også de blevet delagtige deri, idet de har hørt
ordet.
Sådan siger vi også, at mange hedninger er blevet salige, også af Kains linje eller slægt. For mange af dem er
blevet omvendt ved den særlige nåde og barmhjertighed,
idet det er gået dem sådan, at de har holdt sig til den
kirke eller menighed, som havde Guds ord. Skønt forjættelsen om Kristus ikke var givet dem, så er dog alligevel
denne forjættelses frugt kommet også til hedningerne,
idet de har hørt fædrenes prædikener og lære.
På samme måde skal man også betragte egypterne,
der ikke havde forjættelsen og ikke brugte omskærelsen.
For da Jakob eller Josef forkyndte ordet hos dem, hørte
de dem og sluttede også svogerskab og indgik ægteskaber med dem, så der skulle blive én kirke af israelitter og
egypter. Det gjorde Gud, før Kristus var født; meget
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mere vil han da iagttage den samme vis og orden ved sin
kirkes samling, efter at han er kommet i kødet og er blevet menneske, nu da evangeliet udbredes og prædikes
blandt alle folk.
Men det tror jøderne ikke, og vore sværmere har
også misbrugt denne lære og er derved faldet i en skændig vildfarelse. Sådan har Zwingli skrevet, at Numa Pompilius, Hector, Scipio og Herkules sammen med Peter,
Paulus og de andre hellige i Paradiset skulle nyde den
evige salighed. Dette er intet andet end en åben erklæring
om, at der ingen tro og ingen kristendom er. For er Scipio
og Numa Pompilius, som var afgudsdyrkere, blevet salige, hvorfor måtte da Kristus lide og dø? Eller hvorfor er
det da fornødent, at de kristne må lade sig døbe, eller at
man prædiker så meget om Kristus og henviser folk til
ham alene? Så gruelig falder sværmerne, når de lader ordet fare og mister det; de véd intet af troen at sige, men
mener og lærer, at når mennesker gør, hvad de kan, så
bliver de salige.
Sådan er dette en fordærvelig vildfarelse, som man på
ingen måde kan rose eller forsvare. Dog hører jeg, at
Zwingli anfører min udlægning af denne Første Mosebog
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og beråber sig på den, fordi jeg deri skal have sagt, at
nogle af Kains slægt er blevet salige, hvilket jeg også nu
lærer. Men jeg siger ikke, at de er blevet salige som
kainitter eller egypter, men ved at indlemmes i de gudfrygtiges kirke og menighed og forenes med den.
For vi hørte ovenfor, at så ofte Moses fortæller, at
Abraham og de andre fædre oprejste altre, at de da ved
dem underviste sin familie, og at der også kom andre folk
til dem, hørte prædikenen og modtog det ord, som fædrene lærte, og at også de sammen med de gudfrygtige påkaldte den rette, sande Gud og forenede sin bøn med deres. Jeg har dog sandelig ikke sagt, at hedningerne er
blevet salige af sig selv, ved sig selv eller ved sine egne
ceremonier, men ved fædrenes ord, hvilket også Sl 105,
22 så højt priser i anledning af Josef, idet der står: Han
bandt fyrster til sin vilje og lærte hans ældste visdom.
Men hvad er det for en teologi, hvori man ikke vil
gøre nogen forskel mellem dem, som har ordet, og dem,
som ikke har det, mellem lyset og mørket? For hvor ordet
er, dér er der også lys; men hvor ordet ikke er, dér er der
idel mørke. Men skal man da nu sætte dem, som har lyset
og ordet, sammen med dem, som er i mørket? Men sådan
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går det: Når man forfejler én artikel og farer vild i den,
da er der ingen måde eller grænse for vildfarelsen. Sådan
faldt også egypterne stedse i skændigere afguderi, indtil
de til slut ikke skammede sig for at tilbede katte og mus.
Også den hedenske digter Juvenal har spottet denne deres
afsindighed og udleet dem, idet han siger: Lykkelige de
folk, som så sine guder vokse op for sig i haven; for de
hædrede endog løg som guder. De derfor, som én gang er
afveget fra den rette vej, de drives altid efterhånden af
Satan fra det ene fald til et andet og større. Zwinglianerne
vil også falde endnu grueligere og skændigere, fordi de
endnu blive ved med at forsvare sine vildfarelser.
Derfor siger jeg ikke med Zwingli, at den kainitiske
kirke, eller Numa Pompilius eller andre sådanne hedninger er blevet salige og Himmeriges arvinger, men at
nogle fromme mænd og kvinder af Kains stamme og
slægt har hørt Guds ord og de kære fædres lære, og ved
denne tro også er kommet til delagtighed i Himmerige
sammen med patriarkernes kirke eller menighed.
For Gud har altid brugt at samle sig en kirke også af
hedningerne; sådan var Ruth en moabittisk kvinde, Rahab en kana’anæiske kvinde, og dog opregnes de begge
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to i Kristi slægtsregister. Og ikke disse alene holdt sig til
de gudfrygtige, men også mange andre kana’anæer med
dem. Ikke som om Ruth eller Rahab i sin vildfarelse og
sit afguderi modtog syndernes forladelse og blev delagtige deri; men efter sin omvendelse modtog de ordet af
israelitterne. For dette er i sandhed fra en hedning og
vantro at blive en troende. For efter at de troede det ord,
som de havde hørt, er de ikke længere hedninger, men et
ret kirkens lem. Sådan blev også Na’aman omvendt ved
profeten Elisas ord og lære.
Jeg véd, at for femten år siden var mange af den mening, at enhver bliver salig i sin tro. Men hvad er vel
dette andet end at gøre alle Kristi fjender til en kirke?
Følgen deraf bliver da også snart, at ordet og Guds søn,
vor kære herre Jesus Kristus, er sendt og hengivet forgæves og omsonst, og på den måde bliver der ingen forskel
mellem muslimer, papister og jøder og os, som har Guds
ord.
Vistnok udelukker jeg ikke hedningerne, men jeg siger, at de ikke kan blive salige på nogen anden måde end
ved Kristi ord alene. Jethro, præsten i Midjan, er enten
ved Moses eller ved Josef kommet til Guds erkendelse.
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For Josef var ikke ledig eller doven, men underviste flittig og trolig, og bragte mange menneskeslægter, med
hvem han levede og omgikkes, til Guds erkendelse. Ordet kommer ikke fra hedningerne; men, som Kristus siger
i Joh 4, 22, frelsen kommer fra jøderne. Men den forblev
ikke hos jøderne alene, men udbredtes også blandt hedningerne; de modtog den fra jøderne.
Sådan er dette en stor frækhed af zwinglianerne, og
de er uforskammede folk, at de lærer dette og understår
sig til sådan at misbruge min anseelse og mit eksempel.
For jeg har aldrig lært, forstået eller ment andet, end hvad
jeg nu flere gange ved denne beretning har anført af Sl
105, 22, nemlig at Josef underviste og lærte fyrsterne i
Egypten. For så længe de var hedninger, blev de ingenlunde salige ved sine ugudelige, afguderiske ofre; men af
Josefs prædikener lærte de den rette visdom og den sande
Guds erkendelse.
På samme måde omvendte han også størsteparten af
det simple folk, og der var hans ord just på sin rette
plads, idet nemlig hans embede og magt, som var ham
betroet, blev bekræftet ved den underfulde styrelse i hun-
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gersårene og de frugtbare år. Da kom nu også Jakob dertil med sine sønner og sin familie, og dette var en såre
skøn kirke og menighed. Kongen er from og troende, fyrsterne er også gudfrygtige. Folket har de rette meninger
og tanker om Gud, og dog forbliver de uden omskærelse
og andre ceremonier; ja, det blev dem tilladt at beholde
nogle egyptiske ceremonier, og de ofrede undertiden dyreofre.
Men sidenhen forkastede de den rette, sande og rene
lære og beholdt alene de ydre gerninger og ofre, hvilke
også de hellige fædres efterkommere efterlignede og
fulgte, sådan da de tilbad guldkalven og ved flere andre
lejligheder. Vistnok havde de ofrene fra fædrene, men de
misbrugte dem og faldt sådan i grueligt afguderi. For sådan plejer Djævelen at gøre Guds kirke til et Helvede. Og
vi tyskere må også frygte derfor, vi som nyder evangeliets så store lys og daglig formanes til at takke Gud derfor
og med højeste flid holde fast på ordet. Gud truer også
med, at han vil lade komme de tungeste straffe og mørke
over sit ords foragtere. Det kan let komme derhen, at alt
snart igen fyldes med vildfarelse, indbildte meninger,
sektåndernes partier og sværmerier, hvilke endnu i vort
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levende live prøver på at vise sin trods og her og der udbreder forfalskninger af den rette lære. Lad os derfor
være taknemlige mod Gud og lære at vogte os for deres
list.
Så langt går nu beretningen om hungersnøden, og
også om de frugtbare år. Nu vender Moses tilbage til Israels børn og Jakob, faderen, selv. Fra dette sted af indtil
bogens ende beskrives nu de ting, som foregik mellem
dem, der dengang var kirken og havde Guds ord.
v27-28. Israel slog sig ned i Egypten, i landet Goshen. Der blev
de bofaste, og de blev frugtbare og meget talrige. Jakob levede
i Egypten i 17 år. Tallet på Jakobs leveår var 147.

Nu bor de i landet Ramses; der har de også uden tvivl taget egyptiske hustruer, eftersom de ingen kunne få af sin
egen slægt, og de andre egyptere hørte også ordet og viste kærlighedens gerninger mod disse fremmede gæster.
Jeg tror, at det må have været en skøn, velordnet kirke.
Her angives også tiden, hvor længe Jakob levede i Egypten, nemlig sytten år; i denne tid kunne han være mange
folk til gavn. For kunne Josef i frugtbarhedens og hungerens fjorten år bære så stor, rig frugt, har vel meget mere
hans fader og hans sønner og hele familien gjort meget
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gavn ved stedse at undervise og revse egypterne, så de
måtte lære rettelig at erkende Gud og påkalde ham. Hans
hele alder var 147 år. Og hvad der nu herefter følger indtil enden, skete alt sammen i Jakobs sidste år.
v29-30. Da Israels liv nærmede sig sin afslutning, tilkaldte han
sin søn Josef og sagde til ham: »Vis mig den velvilje at lægge
din hånd under min lænd, og sværg på, at du vil vise mig den
godhed og trofasthed ikke at begrave mig i Egypten. Jeg vil
lægges til hvile hos mine fædre. Før mig op fra Egypten, og
begrav mig i deres grav.« Han svarede: »Jeg vil gøre, som du
siger.«

Den fromme, hellige patriark Jakob forstod, at nu tiden
var kommet, at han skulle skilles fra dette liv, hvilket han
enten fik vide ved en spådom, eller også følte han, at han
var blevet meget svag af alderdom.
Og dette er en såre skøn beskrivelse af hans død. For
ingen skændig, lønlig, hastig eller voldsom død ramte
ham; men han sov hen med et roligt, stille og fredeligt
hjerte; på den måde vandrede han bort fra denne verden,
hvori han havde ført et bittert liv, fuldt af tunge ulykker.
Men se, hvordan han taler med sin søn, og hvordan
han hædrede hans majestæt; han havde i sin faderlige
myndighed vel kunnet befale ham; men han erkender, at
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han med ret skal hædres, fordi han var fyrste og herre i
Egypten, og han uden hans vilje og hjælp ikke kunne føres tilbage til Kana’ans land. Sådan hædrer han den kongelige majestæt i sin søn; holder ham ikke for og byder
ham, hvad han skal gøre, men beder ham og siger: Hvis
jeg har fundet nåde for dig osv. Han underkaster sig under sin søn, som om han ville falde ham til fode og ydmygt bede ham om noget; for han véd, at han af Gud er
ophøjet over sin fader og sine brødre.
Sådan opfyldes nu den drøm, hvori han så elleve
stjerner, solen og månen bøje sig for ham. For hans moder, Rakel, var allerede død; men faderen bøjer sig for
sønnen og erkender, at han er under ham. For at bøje sig
betyder ikke alene at bøje knæ, men også at betragte en
som sin øverste og befalende herre. Sådan var Josef i
magt og myndighed større end sin fader, skønt han i henseende til den lydighed og ære, som børn er skyldige at
vise sine forældre, var under ham. Og skønt dette også
synes at høre med til den faderlige myndighed at tage
sønnen i ed, så bad han ham dog kun derom.
135. Hvad her er oversat med miskundhed og troskab betyder egentlig velgerning og sandhed; at han derfor siger

1255

til ham: Bevis miskundhed og troskab, vil sige: Hold over
tro og love.
Men hvorfor han lod ham lægge hånden under sin
lænd, da han svor, derom har jøderne fremført meget
unyttigt snak; og hvis de ikke havde vore bøger, af hvilke
de lønlig tager såre meget, så var de de allerusleste og tåbeligste mennesker, som kunne leve. Sådan opdigter de,
at der ved denne skik skulle hentydes til omskærelsen,
som Jakob ville hædre. Men fædrene mente dermed noget langt større, som både i henseende til ære og tid er
højere og mere end omskærelsen. For forjættelsen om afkommet blev først givet Abraham i 1 Mos 15, 6 og Rom
4, 3, hvor der står: Abraham troede på Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Her var allerede forjættelsen om og troen på det afkom, som skulle fødes af Abrahams lænd. Men omskærelsen kom siden til, som tegnet
på denne forjættelse. Sådan hædrer Jakob lænden på
grund af den forjættelse, som lænden havde, og på grund
af troen på denne forjættelse. For af Abrahams, Isaks og
Jakobs lænder skulle det afkom komme, som skulle velsigne alle folk. For Gud havde bundet sit ord, sin hellighed, sandhed og godhed til Abrahams, Isaks og Jakobs
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lænder. Derfor var det en ret helligdom, ikke som i sig
selv kød og blod, men på grund af den forjættelse, som
var bundet til denne lænd og ligesom indlemmet i den.
Det var i Herrens og Kristi navn, de sådan svor, hvorom
der siges i 5 Mos 6, 13: Du skal frygte Herren din Gud
og tjene ham, og du skal sværge ved hans navn. For
denne Gud eller Guds søn skulle komme til verden og
blive menneske ved Jakobs lænd.
Sådan står der også ovenfor (kap. 32, 25.), at da Jakob kæmpede med englen, gik hans hofte af led. For Kristus er kommet af kødet, og er dog ikke af kødet. Han er
kommet gennem fædrenes lænder, fra Abraham til jomfru Maria; der ophører den kødelige nedstamning. For
skønt Maria var af fædrenes stamme og blod, havde hun
dog ingen sæd af menneskelig oprindelse, men blev
svanger ved Helligånden. Sådan erkendte de hellige
fædre Kristus og troede på ham som Gud Herren, der nok
skulle fødes af kødet, men dog ikke ved kødet, men ved
Helligånden, så der ikke kunne siges om ham: Hvad der
er født af kød, er kød, Joh 3, 6.
På denne måde hædrer nu Jakob, faderen, sin søn Josef og tager ham i ed i Guds søns, vor herre Jesu Kristi
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navn, og Josef sværger med hånden under hans lænd, i
tro og bekendelse af det kommende afkom. Deraf kan det
let sluttes, at fædrene flittig har undervist folket og fast
og standhaftig lært, at Kristus skulle komme i kødet som
sand Gud og sandt menneske. Moses har ganske vist kun
ganske kort fortalt alt dette; men fædrene har uden tvivl
talt og forhandlet med hinanden derom vidtløftig og med
alvor.
Men Josef er her et forbillede på Kristus; for skønt
han er Jakobs søn, bøjer dog Jakob sig for ham, ligesom
også David kalder Kristus en herre, uagtet han dog var
hans søn, Matt 22, 45. På denne måde var også Abraham,
Isak, Jakob og alle patriarker Kristi fædre, og tjente,
ærede og påkaldte ham dog.
v31. Israel sagde: »Sværg på det!« og det svor han på.

Det er sandsynligt, at det var på grund af håbet om opstandelsen, at patriarken Jakob ville ligge i fædrenes
grav. For disse store hellige mænd og helte i Guds kirke
tvivlede slet ikke på sjælenes udødelighed; derfor havde
de så megen omhu for sine grave. For havde Helligånden
ikke lært dem dette fast og urokkelig, så havde det været
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ganske overflødigt så nøje at sørge for, hvordan eller
hvor deres legeme skulle begraves, da jo dette er den ringeste del af mennesket. Vistnok har også hedningerne
hæderlig og herlig ordnet de afdødes grave; men dette
har de fået fra fædrene og blot sat en ære i sådanne herlige grave, uagtet de ikke havde noget håb om det evige
liv. Men fædrene troede vist og fast på de dødes kommende opstandelse, så de heller ikke på nogen måde tvivlede om legemets opstandelse.
Desuden vidste Jakob godt, at han i Egypten ville få
en stor slægt, og dog ville han, når han døde, ligge i fædrenes grav, der hvor Abraham, Isak, Lea osv. også hvilede. Og det er troligt, at Jakob var en af dem, som opstod med Kristus. Derfor drog han så omhyggelig omsorg
for, at han måtte begraves i Kana’ans land, hvor Kristus
opstod fra de døde, og hvor også mange af fædrene og
deres slægt opstod med ham.
v31b. Så bøjede Israel sig i bøn over hovedgærdet på sin seng.

På dette sted er fortolkerne uenige, fordi vokaltegnene i
den hebraiske tekst ikke er sikre, hvilke forvolder mangfoldige tvivl i det hebraiske sprog; for måden, hvorpå
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disse vokaltegn sættes, er meget usikker. Havde vi ikke
Det Nye Testamente, så nyttede det hebraiske sprog os
intet og vi ville ikke med vished kunne skønne eller forstå
noget deraf. Dette kan man se på hebræerne, som ynkelig
og gruelig forfalsker og formørker Den Hellige Skrift,
fordi de er berøvede det rette, sande lys i Skriften og i
dette mørke ikke har andet at gå efter end denne maner
med vokaltegnene, som dog er såre tvivlsom og uvis.
Fædrene og profeterne var Den Hellige Skrift såre vel bekendt, og de var ganske sikre i den; men deres sprog gik
til grunde sammen med riget. Nu til dags tager jøderne
meget af Det Nye Testamente, uden hvilket de slet ikke
ville vide eller forstå noget.
Jeg kan vistnok ikke nægte, at der er visse regler for
disse vokaltegn i det hebraiske sprog; men jeg har ingen
lyst dertil, fordi de er så aldeles usikre, og denne tvivl gør
også Skriften uvis og river den ganske fra hinanden, hid
og did.
Münster anfører på et sted en jødisk rabbi, der siger,
at Skriften ikke kan forstås uden ved hjælp af vokaltegnene, både de over og de under linjen. Og dette gælder
blandt hebræerne. Men de kan ikke angive, hvem det er,
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som har lært eller bestemt, at man skal læse ethvert ord
just med disse bestemte vokaler; heller ikke fremføre de
sikre beviser for, hvorfor man just må tilføje vokaltegnene på denne måde; ja, de overlader det ganske til enhvers hoved, hvordan man vil bruge punkterne eller ikke.
Der er mange andre ord, som man kan læse og forstå på
flere måder, foruden det der står her, hvilket kan læses
enten mittah eller matteh. Men hvem vil vel sige mig forvist, hvilken måde at læse det på er bedst, om man nu end
siger, at man skal læse ordene efter de punkter, som er
sat over og under ethvert bogstav?
På Hieronymus’ tid synes man endnu ikke at have
brugt disse vokaltegn; men hele bibelen blev læst uden
punkter. Men de nyere hebræere bryder jeg mig ikke om,
hvilke tilskriver sig selv ret skøn og forstand på det hebraiske sprog, uagtet de dog ikke er venner, men fjender
af Den Hellige Skrift. Derfor udtaler jeg ofte ordene ganske imod vokaltegnene, medmindre den gamle mening
stemmer overens med Det Nye Testamente. For punkterne
hjælpe en ikke mere, end at man må gætte, om man skal
læse matteh eller mittah, og sådan med mange andre ord,
som skrives med de samme konsonanter. Derfor bryder
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jeg mig ikke stort om de jødiske rabbineres prikker over
og under linjen. Det havde været bedre, at man læste
Skriften efter dens egen indre mening, og denne rette indre mening, ikke den som står ovenfor eller nedenfor linjen, får vi ved Det Nye Testamente. Men denne tekst her
forbliver tvivlsom på grund af de mange punkter, som de
ikke kan blive enige om.
De halvfjerds fortolkere har oversat det sådan: Og Israel bøjede sig over knappen på hans stav. De læser matteh, hvilket betyder en kæp eller stav, hvilket ord oftere
bruges hos Moses; foruden det har man også mange andre ord, der betyder det samme. Derfor forstår de det sådan, at Jakob, da hans søn havde svoret ham, bøjede hovedet eller legemet henimod Josefs scepter og sådan bøjede sig for hans majestæt.
Augustin har også plaget sig meget og lader det blive
sig surt; han kommer med en anden betydning, sådan
nemlig, at Jakob, der nu var en gammel, bøjet mand, når
han gik, støttede sig til en stok, sådan som de gamle plejer at gå på tre ben, og at han sådan nu bøjede sig over
sin stok og påkaldte Gud. Sådan uenighed kommer af, at
grammatikken er så tvivlsom.
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Men de halvfjerds fortolkere har et sidestykke til sin
udlægning i Esters historie, idet kongen til Esther rakte
guldspiret, som var i hans hånd; da kom Esther frem og
rørte ved spidsen på scepteret, Ester 5, 2.
Det kan måske have været en lignende skik som den
man nu bruger, når man gør en til magister eller doktor,
så de måtte sværge på det fremrakte scepter eller kysse
det til et bevis på ydmyghed og lydighed mod sin overherre.
Sådan kan jeg ikke klare denne tekst ved grammatikken, idet man kun kan gætte sig frem efter omstændighederne, ligesom det også lader til, at de halvfjerds fortolkere har set hen til Esters vis, at hun berørte og kyssede
scepterets spids til tegn på ærbødighed mod kongen. Men
jeg beholder vor almindelige oversættelse, sådan som vi
også har gengivet det på vort sprog, og forstår ordet mittah om en seng. Hertil bevæges jeg især af denne grund,
at Moses hidtil ikke har brugt det andet ord, matteh. For
ovenfor i 1 Mos 30, 37, hvor Jakob skar striber på kæppen, ligeledes i 1 Mos 32, 10, hvor han med sin stav gik
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over Jordan, står ordet makkel. Derfor lader jeg grammatikerne beholde sine mange forskellige betydninger og
sin uenighed.
Ovenfor sagde jeg, at Jakob, faderen, bøjede sig for
sin søn; for han tiltaler ham meget ydmygt, idet han siger: Hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, hvilke ord tilhøre den ringere, som hædrer en andens majestæt, hvem
han anser for værdigere og større. Og med dette eksempel vil vi sammenligne, hvad der siges om David i 1
Kong 1, 47. 48: Kongen bøjede sig på sengen og sagde:
Lovet være Herren, Israels Gud, som har givet i dag den,
som sidder på min trone, så mine øjne ser det! Heraf kan
man se, hvad det vil sige at bøje sig over sengen; for det
er en bøn eller taksigelse til Gud for en velgerning, man
har modtaget. Denne gudsdyrkelse eller tilbedelse udførte David for Gud på sin seng, da han hverken kunne
gå eller stå længere.
På samme måde gik det også her til med Jakob: Da
han var svag af alderdom og al den jammer, han havde
lidt i sit liv, kunne han ikke stå eller sidde på en stol, men
lå til sengs som en, der ventede på døden, ligesom han jo
nu heller ikke gør eller siger andet, end at han beskikker
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og belaver sig til rejsen fra dette liv. For hans søn tilsvor
ham nu med hånden under hans lænd, det er i troen på
Kristi forjættelse, der skal opvække de døde, der som
Gud og menneske kom af Jakobs lænder, der er velsignede ved forjættelsen, som hængte ved dem og er forbundet med det forjættede afkom. Derfor beviser han sin tro,
gudsfrygt og ærbødighed med hvilke ydre gebærder, han
blot kan, og eftersom han ikke kan gøre det ved at bøje
knæ, fordi hans lemmer var for svage og matte, bøjede
han dog hovedet, som han bedst kunne, og bøjede sig
over sengen.
Lyra og jøderne siger, at han vendte sig mod
Kana’ans land og på den måde tilbad. Herom vil jeg ikke
kives. Men hvad de snakker om omskærelsen, har jeg
forhen sagt, er unyttig og tom snak, for Jakob og Josef så
begge hen til forjættelsen om velsignelsen i det kommende afkom, der var i fædrenes lænder. Derfor ville Jakob genkalde denne forjættelse nu, da hans tro anfægtedes.
Sådan gør også vi; ikke alene når vi beder, men også
når vi døber, absolverer og modtager syndernes forla-

1265

delse, når vi går til den hellige nadver og hører den guddommelige forjættelse eller evangeliets tekst, skal vi bøje
vore knæ eller i al fald stå oprejst til tegn på tilbedelse,
ærbødighed og taknemlighed.
Om der end derfor i Herrens nadver ikke fremraktes
andet end blot simpelt brød og vin, sådan som nadverfornægterne bespottelig siger, så er jo dog alligevel forjættelsen og Guds ord der og Helligånden virker også og er
kraftig ved ordet i nadveren. Derfor sømmer det sig, at vi
går dertil med al ærefrygt og ærbødighed. men hvor meget mere sømmer det sig ikke at gøre dette, når vi tror, at
der tilligemed ordet også Kristi sande legeme og sande
blod er til stede? For sådan tilbad fædrene Gud og hans
guddommelige forjættelse, dertil også tegnene på forjættelsen; for de vidste, at det var Guds ord og forjættelse.
De hædrede ikke de afdøde helliges hellige efterladenskaber, sådan som det sker i pavedømmet; de tilbad ikke
de dødes ben eller klæder; men holdt Guds forjættelse og
gerninger hellige, som de, der vel var værd, at man hædrede og tilbad dem.
Sådan gjaldt det også her en hellig ting, nemlig eden
under Jakobs lænd i troen på Kristus, der skulle blive
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menneske og være de dødes opstandelse og det evige liv.
Efter at nu denne ed er aflagt, bøjer Jakob sit legeme i
den stilling, som man plejer, når man beder. Sådan også
David; da han ser, at hans søn Salomo skal blive konge
efter ham, bøjer han også sit hoved og sit bryst, påkalder
Gud og takker ham derfor.
Sådan hædrer Jakob her forjættelsen og bøjer sit hoved, ikke tilbage, men forover, på sit ansigt; ved denne
bøjning viser og bevidner han, at han tror på Kristus og
alene ser hen til ham, der skulle komme og korsfæstes og
atter opstå, for at give alle døde livet. I dette håb og
denne tro folder han sine hænder og bøjer hovedet, ikke
midt i sengen eller ved enden af den, men ved knappen i
sengen, det er ved hovedgærdet, så det ikke er andet end
et tegn på ærbødighed og tilbedelse i denne store vigtige
sag, idet han nemlig tænker på den guddommelige forjættelse, som han dengang havde i ordet, og som siden
skulle opfyldes i virkeligheden.
Sådan må også vi gøre. Når vi hører Guds ord, skal
vi modtage det skønt ikke med knæfald så dog med ydmygt hjerte, med ærbødighed og ærefrygt, dertil også
med særlig gudsfrygt. Sådan er det også godt, at man
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hædrer alterets sakramente med knæfald. For der er Herrens sande legeme og blod; ligeledes er også Helligånden
her til stede og forjættelsen eller Guds ord, hvilket man
jo skal høre med tilbørlig ærefrygt. For Gud virker her,
og Herren lader sig her se, hvilket hos Moses flere gange
kaldes Herrens ansigt, nemlig fordi Gud er til stede og
åbenbarer sig for mig. Her sømmer det sig sandelig for
mig at stå op for ham eller bøje mine knæ. Og vore åbenbarelser og Guds ansigt, som vi har, er ganske lige alle
åbenbaringer i Moses lov; ja, de er endnu større.
Når jeg går til dåben, skal jeg sandelig være forvisset
om, at der her intet menneskeligt sker; men vandet i dåben er ligesom en klædning eller et hjælperedskab, ligesom også ordet er, som Gud iklæder sig. Bag det står vor
Herre Gud, og vandet og ordet er Guds ansigt, hvorved
han taler og virker i os, med ethvert menneske særskilt
eller individuelt og personligt. Han døber mig, absolverer
mig, rækker mig sit legeme og blod, gennem sin tjeners
mund og hånd. For Gud virker i dåben menneskers frelse
og salighed. Og dette er Guds nærværelse eller skikkelse
og åbenbaring i disse midler eller redskaber. Derfor er
det rimeligt og ret, at vi, om vi end ikke bøjer kroppen,
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dog bøjer os af ganske hjerte og ære Gud, som her taler
med os.
160. I dåben skal man sådan stedse vende øjne og hjerte
hen til den skønne, klare åbenbarelse i Jordan, hvor Gud
Faders stemme høres fra himlen, Guds søn ses i kødet og
Helligånden i en dues skikkelse. Sådan også i dåben og
Herrens nadver, der først og fremmest er et middel, hvorved Kristus giver mig sit legeme, og i virkeligheden er
det Gud selv, og ikke hans tjener, som der bespiser os. I
dåben hører man Guds hellige treenigheds stemme og dåbens ord skal heller ikke høres eller forstås anderledes.
Sådan er denne ærbødighed fornøden, og sker den end
ikke i det ydre med knæfald, så må man dog altid nære
ærbødighed i sit hjerte derved.
Men nu til dags, da ordet og de hellige sakramenter er
så foragtede, er der kun få mennesker, som giver agt på,
om de sidder eller står, når man oplæser eller forkynder
Guds ord. Og i pavedømmet, ligesom også iblandt Israels
folk, har man ladet den rette erkendelse og skøn på ordet
og den sande gudsfrygt fare, og folk har kun beflittet sig
på de ydre ceremonier, både når evangeliets tekst oplæses og når de hellige sakramenter rækkes og bruges.
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Hvad der står i den latinske tekst: Caput lectuli, det er
hovedgærdet i sengen, kan nok åndelig eller billedlig betegne Kristus; men jeg forstår det ganske ligefrem om
den øverste del af sengen, hvor man ligger med hovedet.
Men hvad skal vi sige til teksten i Hebr 11, 21: I tro
velsignede Jakob, da han lå for døden, begge Josefs sønner, og han bøjede sig i bøn over grebet på sin stav. Her
siges jo ikke ligefrem, at han umiddelbart tilbad Gud,
men knappen af staven sættes der som det, for hvilket
han bøjede sig. For det er vel troligt, at Josef bar et scepter, ligesom den ring, som Farao ovenfor skænkede ham,
skønt dette ikke siges udtrykkelig hos Moses. Men scepteret er det rette tegn ikke alene på den øverste magt, men
også på de andre, ringere embeder, sådan som dommernes, hvilke derfor også plejer at bære en stav. Sådan har
paven i sin kirke også indført den skik, at skriftefædrene
har måttet bære stokke i hænderne, hvilket han har taget
af det Kristi ord, hvori han befaler sine disciple, at de intet andet skal tage med sig på vejen end en stav. Deraf er
også bispestaven kommet. Sådan bar Josef også et scepter, enten det nu var af guld eller af træ, og for spidsen på
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dette bøjede da Jakob sig. Men hvad skal vi sige om teksten på dette sted?
Augustin driver sit spil med allegorier eller hemmelighedsfulde udtydninger, som dog ikke kommer sagen
ved. De øvrige er heller ikke enige. Den ene forklarer det
om sengen, den anden om staven, eftersom vokaltegnene
heller ikke er sikre. Men vi følger den opfattelse, som er
den enfoldigste, og som også bedst stemmer med Skriften og Davids eksempel. De andre følger kong Ahasverus’ eksempel i Esters bog. Og jeg vil ingenlunde påtage
mig at dømme over, hvilken mening der er den bedste.
Men det ville jeg gerne ønske, at man blot havde én oversættelse; for jeg har slet ingen lyst på en sådan tekst, der
er så uvis og usikker; ja, jeg er en stor fjende af al tvetydighed, og man skal så meget som muligt beflitte sig på
at få fat på tekstordenes rette, enfoldige betydning, der
stemmer overens med grammatikken; har man først den,
så skader det ikke noget, om man dernæst søger billeder
og hemmelighedsfulde udtydninger i teksten.
Når sådan Paulus i 1 Kor 15, 55 siger: Død, hvor er
din brod? osv., anvender han efter sin ånd profeten Ho-
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seas’ tekst på en billedlig måde. Og Bernhard er en forunderlig mester til sådan at bruge ord af Skriften på en
særlig måde. For det hænder ofte, at han anvender en
tekst af Skriften, som ellers skulle henføres til en bestemt
lære, i en ganske almindelig betydning. På denne måde
kan man vistnok også anvende denne tekst i en anden
mening ved den talefigur, som kaldes katachresis, og dog
få en god mening, dog at man ikke krænker den ligefremme mening af ordene. Og jeg formoder, at forfatteren af brevet til hebræerne også har forstået dette ord ved
denne talefigur katachresis sådan, at det har mere end én
betydning, idet han har oversat: Grebet af staven, mens
vi oversætter: Knappen i sengen. For ellers ved jeg ikke
nogen måde at klare mig ud af dette spørgsmål og besvare det på.
Men jeg ville af hjertet ønske, vil også formane og
bede alle, som vil lære det hebraiske sprog, at de får én,
sikker og enfoldig mening ud af enhver tekst. Når først
dette er sket, vil vi derefter gerne tillade enhver at have
sin vilje (sådan som digterne plejer) i en vis grad og søge
en friere udlægning, dog sådan, at meningen kun bliver
én, rigtig og ligefrem. Men nu har det vel kunnet hænde,
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at også på dette sted uenigheden om meningen af disse
ord er kommet ved et sådant misbrug, at man sådan har
leget med hinanden i henseende til punkterne over og under linjen. Men jeg har, som sagt, mere lyst til at få fat på
Skriftens egen indre mening.
Da nu sådan Jakob var blevet såre træt af alderdom
og al den ulykke, som han havde lidt, nåede han nu også
det sidste mål og enden på sit liv, hvorom digteren siger:
Den bedste del af livet flyer snart bort for de stakkels dødelige; i stedet for kommer så sygdomme og den sørgelige alderdom og anstrengelser, og til sidst river den
grumme død dem ubarmhjertig afsted.
For hidtil er Jakob gennem hele sit liv blevet såre plaget og udmarvet ved utallig mange sorger, som ælder
mennesket og volder dets død. Af denne grund kunne,
som han ovenfor klagede over (v. 9.), hans udlændigheds
tid ikke nå hans fædres tid i deres udlændighed. Da han
derfor nu lå til sengs, kunne han ikke vise sin ærbødighed
mod sønnen på nogen anden måde end ved sådan at bøje
sig over hovedgærdet i sengen. For de gamle, som først
næppe kan gå, må til sidst ganske blive liggende til
sengs, eller om de end kan gå, må de dog tage en stav i
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hånden og sådan gå på tre ben (ligesom de små børn først
går på alle fire), idet efterhånden alle sanser og kræfter i
legemet og sindet tager af og iler mod graven, som den
skønne, herlige beskrivelse af alderdommen i Præd 12, 3
vidner og viser: Den dag, da husets vogtere ryster, da de
stærke mænd bliver krumbøjede, da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få, da det mørkner for
dem, der kigger ud ad vinduerne, osv.
Men Josef står hos sin fader og tilsværger ham med
ed, at han vil gøre, som faderen sagde. Derpå gik han atter fra ham, fordi han endnu ikke var dødssyg, men han
kun efterhånden tog af og nærmede sig til enden og sin
bortgang fra dette liv. Snart kommer han igen til ham,
som der fortælles i det følgende kapitel.
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Otteogfyrrende kapitel
v1-2. Senere fik Josef besked om, at hans far var syg, og han
kom sammen med sine to sønner, Manasse og Efraim. Jakob fik
at vide, at hans søn Josef var kommet til ham, og Israel samlede
sine kræfter og satte sig op i sengen.

Moses fortsætter nu for at komme til skildringen af, hvordan Jakob velsignede sine sønner, og siger, at efter nogle
dages forløb, i det samme år, kom der en og forkyndte
Josef, at Jakobs sygdom og legemssvaghed stedse tog til
og blev større; uden tvivl meddelte vel også lægerne
ham, at der havde slået sig et dødeligt tilfælde til, hvoraf
han var blevet endnu svagere, og at han nu næsten lå på
sit yderste; Jakob havde også længe med stærkt og standhaftigt mod ventet og håbet på dette sit endeligt. Derfor
bliver nu Josef bange for, at hans fader måske kunne dø,
før han havde velsignet ham og hans sønner; han havde
også allerede før talt om denne sag med ham, især og allermest på grund af, at Levi stamme skulle adskilles og
afsondres fra de andre. Derfor bringer han nu sine to sønner med sig, for at døden ikke skulle komme for tidlig på
faderen, før han efter sin faderlige myndighed havde forordnet, hvordan det skulle gå med enhver stamme, dels
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efter hans vilje, dels efter de rådslagninger, som de i forvejen havde holdt med hinanden.
For en sådan bestemmelse var højt fornøden, så der
ikke skulle opstå kiv og uenighed mellem efterkommerne. Og efter Helligåndens særlige råd skete dette, at
Levi stamme afsondredes og bestemtes til præsteværdigheden, og derfor heller ikke fik egne ejendomme eller faste jorder, sådan som de andre stammer. Men for at Israels tolv sønners tal atter måtte udfyldes, delte Jakob Josef
i to stammer, idet han antog hans to sønner Efraim og
Manasse i børns sted, så disse sattes i stedet for Josef og
Levi. Og Den Hellige Skrift bruger fra nu af de to navne
Efraim og Josef uden forskel, som man kan se hos profeten Hoseas og også i Sl 77, 16, hvor der står: Du genløste
dit folk ved din arm, Jakobs og Josefs børn.
Hieronymus har på dette sted med føje dadlet de
halvfjerds fortolkere, fordi de har oversat det samme ord
på det ene sted så, på det andet så. Ovenfor læste de matteh og forstod det om en stav, her læse de nu mittah og
forklare det ved en seng. de har ingen grund til sådan at
komme med så forskellige udtydninger og være så ustabile; denne deres usikkerhed behager mig slet ikke; for
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de synes rigtig at have gjort sig flid for sådan at indføre
forskellige udtydninger.
Men da nu Jakob ikke havde så megen kraft og
styrke, at han kunne stå op eller sidde på en stol, gør han
sig dog så stærk som han kan og sætter sig oprejst i sengen og erindrer, at han havde foresat sig og besluttet at
antage sig sin søns to sønner i børns sted.
Men den velsignelse, som Josef og hans sønner fik, er
ikke den særlige og fornemste velsignelse, der først beskrives i det følgende kapitel (v. 22. ff.); det er kun en almindelig velsignelse, idet Jakob antog Josefs sønner til
sine børn. Og skønt noget lignende kan have hændt flere
gange for i patriarkernes historie, er dog dette det første
sted i Den Hellige Skrift, hvor det omtales. Jeg for min
part har nu også den faste tro, at Sara, Abrahams hustru,
også var Taras datter på den måde, at han havde antaget
hende i barns sted og opdraget hende. For derfor kalder
Abraham hende sin faders datter, men ikke sin moders,
og kalder hende også sin søster. Sådan er dette det første
eksempel på en adoption eller antagelse i barns sted i
Den Hellige Skrift.
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Herpå grunder sig nu den store stolthed og praleriet
hos Efraims stamme, der var såre stolt af denne tekst og
den velsignelse, som følger herefter, såre hovmodede sig
deraf og oftere blev hårdt straffet for denne sin hovmodighed. Nu var de forresten ikke så stolte uden al grund;
for det er jo en stor herlighed, at de sådan særlig udvælges af sin bedstefar og som Jakobs efterkommere stilles
ved siden af sine farbrødre og gøres lige med dem i henseende til arv og besiddelse af landet. Deraf kom Efraims
stolthed og store hovmodighed, ligesom de under Jefta
og Jeroboam anmassede sig kongelig magt og tragtede
ivrig derefter; David priser dem også højt og giver til
kende, at denne stamme var den mægtigste af alle, når
han siger i Sl 60, 9: Efraim er mit hoveds styrke. Og i 1
Krøn 8, 21 fortælles der, at Efraims børn på egen hånd
dumdristigt tiltager sig den rettighed at ville opfylde forjættelsen; for de ville være deres forgængere, som drog
ud fra Egypten, og indtog det forjættede land før den
rette tid. Derfor blev de også hårdt straffet af Gud og næsten ganske ødelagt af mændene i Gath eller landets indbyggere.
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Sådan ser vi, hvordan patriarkernes efterkommere efterhånden har vanslægtet og er blevet sine forfædre ganske ulige. For der var ikke sådan beskedenhed og ydmyghed hos dem, som hos Abraham, Isak og Jakob, der
kunne beherske sit sind og holde det i tømme, når det gik
dem godt og efter deres vilje. Men disse blev stolte og
opblæste, når de nød lykke og ære.
For det er langt vanskeligere, ikke at blive stolt i lykken, end i ulykken at have et fredeligt hjerte og forblive
tålmodig og standhaftig; det menneskelige hjerte kan
langt lettere bære al slags ulykke end stor lykke og overflødighed, som man siger i ordsproget: Der skal stærk ryg
til at bære gode dage. På denne måde må vi tænke os at
efraimitterne blev stolte af at Jakob sådan havde antaget
dem som sine børn og velsignet dem, skønt Gud ikke
derfor havde overøst dem med så mange goder, for at de
skulle blive stolte deraf.
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v3-6. Jakob sagde til Josef: »Gud den Almægtige viste sig for
mig i Luz i Kana'an. Han velsignede mig og sagde til mig: Jeg
vil gøre dig frugtbar og talrig og gøre dig til en mængde folkeslag. Og jeg vil give dine efterkommere dette land til evig ejendom. De to sønner, du fik her i Egypten, før jeg kom ned til dig,
skal nu være mine; Efraim og Manasse skal være mine, ligesom
Ruben og Simeon. De børn, du får efter dem, skal være dine;
men de skal have navn efter deres to brødre i det land, de får i
eje.

Sådan begynder Jakob sin tale, som han afbrød ganske
kort, og fortæller, hvordan Herren åbenbaredes for ham i
Kana’ans land og gav ham den forjættelse, at han ville
formere hans afkom, hvilket man må gentage af det, som
ovenfor er sagt. For han havde to åbenbarelser, i Luz og i
Betel. Første gang da han så Herren på en stige, på hvilken Guds engle stege op og ned i kap. 28, 13; anden
gang, da han kom fra Mesopotamien, kap. 35, 1, da Simeon og Levi havde myrdet sikemitterne med sværdet,
fordi de havde skændet deres søster Dina, kap. 34, 26 ff.
For da de havde fået denne spektakel i stand, blev Jakob
så forfærdet derover, at han frygtede for, at naboerne
ville hævne den urimelige vold og han selv med hele sit
hus dræbes og omkomme, hvorfor han talte hårdt til sine
sønner og irettesatte dem i kap. 34, 30: I styrter mig i
ulykke ved at lægge mig for had hos landets indbyggere,
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kana'anæerne og perizzitterne. Men da nu Jakob var i
denne forfærdelse og bekymring, taler Gud til ham og befaler ham drage op til Betel og bo der og bygge et alter,
kap. 35, 1. Men efter at han havde gjort dette, åbenbaredes han endnu for tredje gang for ham og talte med ham,
forandrede hans navn og sagde i kap. 35, 10: Dit navn
skal ikke længere kaldes Jakob, men Israel skal være dit
navn.
Denne åbenbarelse er det nu især, som Jakob her sigter til. Derfor må man flittig mærke denne tekst, fordi den
gentager forjættelsen sådan. For da siger Gud til ham:
Vær frugtbar og former dig; men her siger han: Jeg vil
gøre dig frugtbar og formere dig. Og måske dette er
grunden, hvorfor han synes at bryde så kort af, ligesom
en gammel sløv mand plejer i sin tale. For han begynder
så højtidelig, og hører dog pludselig op at tale igen.
Det er nu ofte blevet sagt, hvorfor Gud på hebraisk
kaldes el schaddai. Dette navn bruges også i Sl 91, 1:
Han har sin bolig i den Almægtiges skygge. Herren har
også ovenfor flere gange brugt dette navn, når han taler
med Abraham og Jakob. Det kommer af ordet schad, et
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bryst; ellers betyder det vel også en ørken eller en ånd, ligesom jøderne nu kalder Djævelen på hebraisk sched.
Det er et ord, som har mange forskellige betydninger,
men på dette sted betyder det kun ét, omtrent som om vi
ville kalde Gud den altnærende, ligesom grækerne kalder
sin gudinde Diana den mangebrystede, fordi hun var en
amme eller moder for Asien og hele jorderige, der gav
alle dyr foder og ernærede dem. Dette navn tilkommer
Gud alene; for ham er det alene, som ernærer og opholder alt, som han har skabt. Vi har oversat det ved den almægtige Gud.
Men skønt nu Jakob synes at have afbrudt sin tale noget kort, så vil dog alligevel den, der noget nærmere betragter ordene, finde, at det ikke er sådanne ord, som en
gammel sløv mand plejer at tale eller en, som af alderdom famler efter ordene, men at det er sådanne ord, som
et menneske taler, der er fuldt af Helligånden. For af
denne hans gentagelse og forjættelsen om hans afkoms
forøgelse fremgår det klart, at han ved Helligånden forstod, at det skulle være sådan, at Efraim, Josefs søn,
skulle optages i brødrenes tolv stammers tal.
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Og det kan man ofte se i Den Hellige Skrift, at profeterne ved Helligåndens særlige gave og oplysning har
kunnet få meget ud ved betragtningen af Skriftens ord eller fortællinger. Når sådan David i Sl 51, 9 siger: rens
mig fra synd med isop, da har han taget dette udtryk fra
den besprængning med vand og aske, der omtales i 4
Mos 19, 4; for deraf slutter han: Det må være en ganske
anden besprængning end den var, hvorom Moses lov taler. Sådan kunne de også fra påskelammets offer slutte
sig til det rette, sande lam, som bærer verdens synd.
Og de havde en såre skøn regel for sådanne forbilledlige betegnelser hos Moses selv, når han siger i 2 Mos
25, 40: Sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at
se på bjerget, tabernaklet nemlig og det øvrige. Deraf
kunne profeterne let forstå, at hele denne bygning måtte
være betegnelse og billede for noget andet, nemlig den
herre Kristus. Det ydre billede efter loven er at de havde
røgelse, blod, ofringer og tempel, hvormed de syslede.
Men Gud lagde Moses en anden betydning i hjertet og i
munden, skønt han ikke kan give andet end alene skyggen, et ydre billede af de ting, som han havde set, som
han siger om sig selv i 5 Mos 18, 15: En profet midt ud af
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dig, af dine brødre, ligesom mig, skal Herren din Gud
oprejse dig; som om han ville sige: Jeg er endnu ikke den
rette profet; jeg er kun en skygge og et ydre billede; men
der skal komme en anden, som Gud skal oprejse dig osv.
På denne måde have fædrene og profeterne, ved Helligåndens drift og oplysning, ved at betragte sager og ord
i Skriften hel herlig og godt forstået, hvad der skete i loven med de ydre ceremonier. Og ganske i samme tanke
gentager Jakob her ordene fra den forrige åbenbarelse, og
slutter deraf, at denne Josefs søn Efraim egentlig tilhørte
ham. Som om han ville sige: Nu erkender jeg først, hvorfor Gud i Betel sagde til mig: Vær frugtbar og former
dig. For da forjættelsen i Luz var givet ham, da Jakob
drog til sin fader Isak, døde undervejs hans hustru Rakel,
med hvem han havde håbet at få børn og arvinger, så han
altså nu ikke kunne vente flere børn, fordi hans hustru
var død og han selv meget gammel.
Derfor tænkte han nu sådan: Jeg ser, at det endnu på
underfuld måde skal opfyldes, som forjættedes mig i Betel. For derfor har Gud på en særlig måde opholdt Josef,
for at jeg endnu skulle få arvinger ved ham. Og ligesom
han var den største blandt Josefs sønner, sådan var også
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Efraim den største og kongelige stamme, idet den var forbundet med Manasse. Dette så Jakob i ånden og sluttede
deraf, at den forøgelse, som var ham forjættet, skulle ske
i Efraim, hvis navn kommer af det hebraiske ord parah,
som betyder at bringe frugt, som Josef udlægger det
ovenfor i kap. 41, 52: Den andens navn kaldte han
Efraim; for Gud, sagde han, har gjort mig frugtbar i min
elendigheds land. Og af denne grund foretrækkes han
fremfor sin broder Manasse, for at sådan hans navns betydning skulle gå i opfyldelse.
Derfor hænger ordene her i Jakobs tale skønt sammen. For hvis du spørger, hvad han har for årsag til at antage sig Josefs sønner som sine børn, svarer han: Fordi
den almægtige Gud åbenbarede sig for mig i Luz og forjættede mig, at jeg skulle formeres. Sådan stemmer Guds
åbenbarelse og forjættelse og Josefs søns navn smukt
overens. Derefter udlægger han dem også. Som om han
ville sige: Du, Josef, var et tabt og solgt børn; men jeg
har nu fået dig tilbage med en rig og herlig erstatning; for
jeg vil optage dine to sønner i mine sønners og de tolv
stammers tal.
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Derfor siges der også i 1 Krøn 6, 1, at Rubens førstefødselsret blev givet til Josefs børn. Men efter loven tilkom der den førstefødte to dele af arven, nemlig kongemagten og præsteskabet, og Josef var født af Jakobs rette
hustru, som han havde elsket mest; skønt Ruben, Leas
førstefødte, var født før han. Men da han besmittede sin
faders seng, mistede han sin ret og herlighed. I det følgende kapitel i v. 4 siger faderen til Ruben: Du skal ikke
være ypperlig; og Moses 5 Mos 33, 6 tilføjer endnu ét
om Ruben og siger: Hans mænd skulle være en ringe
hob. Sådan fratages forøgelsen Ruben og gives til den
yngste søn og hans broder Josef. Sådan udsiger heller
ikke Jakob dette om de andre sønner, men fortrinsvis om
Josef og hans sønner, at de skal vokse og blive store
fremfor de andre stammer. Dette er nu grunden, hvorfor
Jakob antog Josefs sønner i børns sted. Derfor siger han
her til Josef: Du og dine to sønner tilhører mig. Og hvorfor det? Jo, siger han, fordi Gud åbenbarede sig for mig i
Luz og sagde til mig: Se, jeg vil gøre dig frugtbar og formere dig osv. Sådan hænger nu alt skønt sammen, som
Jakob her taler, når man ser hen til forjættelsen, nemlig
som årsag og virkning.
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Han siger udtrykkelig, at Efraim og Manasse skal
træde i stedet for hans to sønner Ruben og Simeon. For
førstefødslen tilkom vistnok disse; men faderen straffede
nu Ruben for hans blodskam og Simeon fordi han havde
været hovedmand og anstifter for Josefs salg, og berøvede dem denne herlighed. Derfor var også disse to stammer de mindste og mest foragtede i hele folket; endnu
den dag i dag er de også de ringeste og må have den nederste plads iblandt de stakkels landstrygere af jøder,
som endnu lever. Men de stammer, som trådte i deres
sted, for at tallet skulle udfyldes, benævnes hos profeterne undertiden efter Efraim, undertiden efter Josef og
undertiden også efter Jakob.
De andre sønner derimod, som Josef endnu måtte få,
siger Jakob skal nævnes efter deres brødres navn, sådan
at de blev ligesom broderbørn af disse to, som han gør til
sine sønner ved at antage dem i børns sted; de skulle skrives og kaldes Israels børn og brødre til Jakobs andre sønner, skønt de egentlig var hans søns børn. Sådan er
Efraim og Manasse brødre til Juda og til sin fader Josef,
fordi de af Jakob var antaget i børns sted, hvilken anta-
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gelse har sin grund og kraft fra Gud og Skriftens og Helligåndens vidnesbyrd for sig, hvorfor de også tilligemed
de andre stammer arvede og fik del i det forjættede land;
ja Efraim opnåede endog kongelig herlighed.
Sådan hædrer nu Jakob den fromme, hellige Josef,
idet hans sønner ikke skulle anses for ringere eller lavere
end Juda og Jakobs andre sønner.
Men dette sidste stykke har Lyra og de andre, som
har skrevet om denne bog, udlagt anderledes, sådan nemlig, at Josefs andre sønner ikke skulle udgøre en egen
stamme, hvilket er ret sagt, men at de med sine arvinger
skulle regnes med til Efraim og Manasse. Men dette er
urigtigt. For det er Jakobs mening: Disse to Josefs sønner, Efraim og Manasse, vil jeg antage, så de ikke skal
være dine, men mine sønner. Vistnok er du deres kødelige, naturlige fader; men de skal ikke betragtes efter
denne sin naturlige fødsel, men sådan som jeg har antaget
dem til børn. De skal herefter ikke bære dit navn, men
skal kaldes efter mig, nemlig Israels børn, og skal sådan
med mine børn indtage den arv i Kana’ans land, som er
mig forjættet.
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Men hvad Jakob tilføjer: De skal kaldes efter deres
brødres navn, dette må ikke forstås om Efraim og
Manasse, sådan som Lyra udlægger det; men han mener:
De andre brødre foruden disse to, skal bære dit navn.
Dette viser tilstrækkelig det, som tilføjes: I deres arv.
Som om han ville sige: De andre skal have sin egen ejendom, forskellig fra Efraims og Manasses arvedel, som er
min i Kana’ans land, hvilket jeg uddeler blandt mine ti
sønner, til hvem jeg også vil føje disse to, som er dine.
De andre skal have sin ejendom på andre steder, det være
nu i Egypten eller Arabien osv. Og enten de nu vil kaldes
efter dit eller efter et andet navn, så skal de i al fald ikke
hedde Israels børn, men de må gerne kaldes josefitter, såfremt der efter disse to, som skulle kaldes israelitter, enten allerede er født eller bliver født dig andre.
v7. – Dengang jeg kom fra Paddan, døde Rakel fra mig i Kana'an, et stykke vej fra Efrat, og der begravede jeg hende, ved
vejen til Efrat.« Efrat er det samme som Betlehem.

Dette synes ikke at hænge godt sammen med det, som
ovenfor er sagt. Derfor kommer de andre udlæggere af
denne bog frem med mange slags spørgsmål, som jeg alle
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sammen lader stå, for de forklarer og udlægger ikke dermed, hvad Jakob kan have udeladt i sin tale. Jakob fortæller, at da han drog fra Luz til sin fader Isak, døde Rakel for ham under fødslen i Hebron, som man kan se af,
hvad der forhen er fortalt. Men Betlehem eller Efrat lå
ikke langt fra Hebron og Jerusalem; jeg formoder, at
disse to steder lå 3-4 mile fra hinanden, og Betlehem lå
halvvejs mellem dem, omtrent to mile fra Jerusalem.
Man kives også om det ord kibra; vi forstår det ganske enfoldig og ligefrem om et stykke vej, som vi også
har oversat det; på latin stadium.
Men hvad mener Jakob med at fortælle dette, der synes at være ganske uvedkommende på dette sted og ikke
hænge sammen med det, hvorom talen er? Vi har forhen
angivet årsagen, hvorfor han anførte forjættelsen, nemlig
at han i Helligånden derpå ville grunde sin antagelse af
Efraim og Manasse i børns sted. Herhen hører nu også
dette. For han er ikke en sådan gammel, sløv mand; men
han mener: Da Gud havde forjættet mig, at han ville gøre
mig frugtbar og formere mig, og min hustru allerede
havde født mig to sønner, håbede jeg at få flere børn med
hende, så mine børn på den måde blev talrige og min
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slægt, efter forjættelsen, formeret; men denne min hustru
døde uventet for mig under fødslen, idet hun lå under for
fødslens arbejde. Derfor er det fornødent, at jeg antager
dine sønner som børn, da jeg selv ikke har fået flere og
forjættelsen heller ikke kan forstås sådan, at forøgelsen
skulle komme af mig selv, efter at min hustru er død og
begravet. Sådan henhører nu også dette, som Jakob her
siger, med til årsagen, hvorfor han antog Josefs sønner i
børns sted.
Jødernes rabbinere kommer frem med unyttigt snak,
nemlig at Jakob skal have villet undskylde sig for sin søn
Josef for, at han begravede hans moder i Betlehem og
ikke i dobbelthulen Makpela. Men dette er noget grundløst, tomt snak. For han havde let kunnet lade Rakels lig
føre de få mils vej til patriarkernes begravelse. Derfor er
det ikke nogen undskyldning, men kun en simpel fortælling. Man har også på dette sted uden ret anført teksten af
profeten Jeremias om Rakels gråd og skrig. Men denne
vor mening og opfattelse anser jeg for ganske vis, nemlig
at Jakob, da han var ussel og elendig på grund af de
mange slags anfægtelser og trængsler, som han havde
lidt, oprejste og styrkede sig på denne måde: Skal min
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slægt formeres, vil det være fornødent, at jeg antager andre i børns sted; for den hustru, om hvem jeg havde forstået denne forjættelse, er død. For aldrig har jeg ment, at
forjættelsen skulle angå Lea; men jeg har en søn med Rakel, nemlig Josef, og endnu en anden, nemlig Benjamin,
ved hvis fødsel hun ynkelig døde. Eftersom nu altså mit
håb er slået fejl for mig, siger Jakob til Josef, vil jeg nu
antage dine to sønner i børns sted, og det af to grunde:
Først fordi forjættelsen er givet mig; dernæst fordi min
hustru er død for mig og forjættelsen nu ikke kan opfyldes ved mig selv.
Dette er en grund og en mening, som historien selv
medfører, og som stemmer smukt overens med den.
Dette er nu den første del af kapitlet. For hidtil er grunden lagt til denne antagelse i børns sted, hvilken beror på
den guddommelige forjættelse, som Jakob ved Helligåndens oplysning forstår om Josefs sønner.
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v8-12. Da Israel så Josefs sønner, sagde han: »Hvem er det?«
Josef svarede: »Det er de sønner, som Gud har givet mig her.«
Da sagde Israel: »Kom hen til mig med dem, så jeg kan velsigne dem.« Israels øjne var svækkede af alderdom, så han ikke
kunne se. Josef førte dem hen til ham, og Israel kyssede dem og
omfavnede dem. Så sagde han til Josef: »Jeg havde ikke troet,
jeg skulle få dig at se igen, og nu har Gud endda ladet mig se
dit afkom.« Derpå tog Josef dem ned fra hans knæ og kastede
sig til jorden.

Dette er den anden del af dette kapitel, hvori der handles
om, hvordan sagen selv gik til, og om Jakobs antagelse af
Josefs sønner i børns sted, hvorom han hidtil havde talt i
forvejen. Men hvorfor spørger han: Hvem er det? Ret
som om han ikke kendte sin søns børn, uagtet de allerede
var kommet til skels år og alder. For han havde været 17
år i Egypten, og Manasse var født i det andet eller tredje
frugtbare år, Efraim i det fjerde, så de nu var tre eller fireogtyve år gamle. Men Moses tilføjer selv sidenhen
grunden, idet han siger: Israels øjne var svækkede af alder, han kunne ikke se. For de stod ikke så nær ved ham
som Josef, men holdt sig af ydmyghed og ærefrygt noget
længere borte. Men de andre brødre var ikke til stede. Da
nu derfor Jakob så dem stå langt borte, og han ikke kunne
se deres ansigtstræk, spørger han: Hvem er disse? Og byder, at man skal bringe dem begge hen til ham, så han
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dog i al fald må kunne føle på dem, eftersom han så dårlig med øjnene.
For alderdommen gør øjnene sløve og sløver også
ørerne og alle andre sanser. På hebraisk står der egentlig:
Hans øjne var tunge af alder, så de ikke kunne se klart eller skarpt. Jakob var gammel og svækket både på synet,
på hørelsen og på opfattelsen. Sådan taler også Esajas i
kap. 6, 10: Gør dette folks hjerte fedt og gør deres øren
tunghørende osv.; som om han ville sige: De er såre sene
til at høre evangeliet, lader sig ikke bevæge ved evangeliets prædiken, men foragter det, som om det kun var en
fremmed, ubekendt lyd, de hørte langt borte, og næppe
kunne skelne; som man på vort sprog også siger at høre
tungt.
Men da de nu kom nærmere, kyssede han dem og tog
dem i favn som sin søns sønner, og det gjorde han med
stor lyst og glæde, uagtet de allerede var voksne. Alt
dette gjorde han, fordi han ville antage dem som sine
børn. Derfor glæder han sig i Helligånden og siger: Dette
havde jeg aldrig ventet eller håbet. Det hebraiske ord
hedder pillalfor, dvs., jeg havde aldrig kunnet tro, det
havde aldrig faldt mig ind, at jeg skulle opleve at se dit
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ansigt. Sådan udbryder han nu, jubler og takker af ganske
hjerte, idet han tænker på denne Guds uendelige godhed.
Som om han ville sige: Du var dog i mit hjerte ganske
død, og jeg havde aldeles opgivet dig. Men er nu ikke
Guds gerninger underlige i de helliges og troendes førelser? O, hvilken stor og underfuld velgerning er dog ikke
dette af Gud, at han har givet mig dig tilbage, så jeg ikke
alene kan se dit ansigt, som jeg aldrig havde ventet at få
at se mere, men at han også lader mig se dine sønner,
som er såre skønne, fromme ynglinge.
Alt dette sagde han fuld af glæde og Helligånden, og
her bekræftes de som hans børn ved Helligånden, ligesom denne også bekræfter patriarkernes andre gerninger,
som de har beflittet sig på både i det borgerlige og huslige liv, om der end ikke var andre vidner til stede og der
hverken brugtes brev eller segl derved.
Men da han nu havde kysset dem og ville velsigne
dem, trådte Josef frem, og da han frygtede for, at hans fader med sine sløve øjne måske ikke kunne skelne de to
brødre fra hinanden, så han måske kunne komme til at
foretrække den yngste fremfor den ældste, så tager han
dem fra hans favn og bøjer sig til jorden mod hans ansigt.
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Det hebraiske ord aph betyder almindeligvis ansigt eller
næse, sådan i Sl 18, 9: røg stod ud af hans næse. Josef
bøjede sig mod hans ansigt eller næse, det er, Jakob
vendte sit ansigt mod Josef og hans sønner, og da disse
nu var optaget i Israels børns tal, kommer Josef frem med
dem begge, og venter nu på faderens velsignelse.
Men det er en underlig ting, at Josefs to sønner, som
nu allerede var så gamle og voksne, alligevel sad på hans
faders knæ. Men jeg tænker, at mens han lå på sin seng,
sad de hos ham, hvilket Moses kalder at sidde på hans
skød eller knæ, nemlig ved hans side eller fødder. Sådan
byder nu Josef dem at opstå fra hans side og falder med
dem begge på knæ for Jakob, der sad i sin seng. For det
var skik og brug, at de modtog velsignelse med knæfald
og i en sådan stilling som de, der beder.
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v13-14. Josef tog nu sine to sønner i hånden, Efraim i sin højre
hånd, så han stod til venstre for Israel, og Manasse i sin venstre, så han stod til højre for Israel, og så førte han dem hen til
ham. Israel rakte sin højre hånd frem og lagde den på Efraims
hoved, skønt han var den yngste, og sin venstre hånd lagde han
på Manasses hoved; han krydsede sine hænder. Men Manasse
var jo den førstefødte.

Den skik med håndspålæggelsen er meget gammel og er
fra fædrene også kommet over i Det Nye Testamente,
som man kan se af Paulus’ ord i 1 Tim 5, 22: Læg ikke
for hurtigt hænder på nogen. Moses lagde hænderne på
Josva, og dette var en ceremoni hos fædrene, profeterne
og i hele kirken, som altid er blevet brugt, når de har
overgivet en et embede eller en herskerstilling.
36. Fortællingen og tekstens indhold er ganske let. Josef
tager sin søn Efraim ved sin højre hånd, så han som den
yngste kom til at stå lige over for Jakobs venstre hånd;
men Manasse bringer han som den førstefødte ved den
venstre hånd til Jakobs højre. For han véd godt, at den,
der står på højre side, plejer at få noget mere og større, og
frygter for, at den ældre og den yngre søns velsignelser
kunne ombyttes. Med førstefødslen fulgte der dobbelt arv
og forrang; dette ville han gerne få tillagt Manasse, så
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Efraim blot skulle få halvparten deraf. Dette ser man af
den måde, hvorpå Josef bærer sig ad.
Men se, hvilken stor profetiens ånd der var hos Jakob, den gamle svage mand. Han ser, at Manasse stilles
ved hans højre side og den anden ved hans venstre; han
forstår også godt, at Josef gerne ville, at førstefødslens
herlighed skulle tilfalde Manasse; men Jakob lader fare
den almindelige sædvane efter loven og skik og brug, og
går frem på en anden måde.
I 5 Mos 21, 15-17 beskrives førstefødslens rettigheder, idet Moses siger: Hvis en mand har to hustruer og
foretrækker den ene og tilsidesætter den anden, og både
den foretrukne og den tilsidesatte føder ham sønner, og
han får sin førstefødte med den tilsidesatte, må han ikke,
når han skal fordele sin ejendom til sine sønner, lade den
foretruknes søn gælde for den førstefødte frem for den tilsidesattes søn, som er den førstefødte. Han skal anerkende den førstefødte, som han har fået med den tilsidesatte, og give ham dobbelt andel af alt, hvad han ejer.
For han er førstefrugten af hans manddom, ham tilhører
førstefødselsretten. Efter denne regel forbliver den førstefødte søn efter loven og Guds bud den førstefødte. Men
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Gud, som er lovens giver og herre, han forandrer eller
ophæver den igen, gør Jakob og Isak til førstefødte og
forkaster Esau og Ismael. Det samme gør han også på
dette sted ved Josefs to sønner.
For her gælder ikke det ord: Den lov, som du selv har
givet, skal du også rette dig efter. Gud er ikke underkastet loven og gør ofte, hvad der er stik imod loven, så vi
skal ære hans gerninger, hans visdom, råd og underfulde
domme; ja, at vi skal vandre for ham i al ydmyghed.
David var den yngste og mest ringeagtede af sine
brødre, og dog ophøjes han til konge i Israel. Sådan forstår Gud godt at give og oprette en lov efter sin vilje, og
dog handler han undertiden underlig uden og tværtimod
lovens regel. Josef vil, at Manasse skal være den førstefødte; men sådan behager det ikke Gud. Han vil have det
på en anden måde. Sådan retter og forandrer nu Jakob Josefs forudfattede mening, og det gør han ved Helligåndens særlige indskydelse, på grund af den forjættelse,
som Gud havde givet ham, at han skulle være frugtbar og
formeres, hvilken forjættelse han ofte og omhyggelig
havde overvejet og betænkt i sit hjerte.
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Sådan bliver Efraim, den yngste søn, hvem hans fader havde givet et navn, der betyder frugtbarhed, den førstefødte, og det ved Guds nåde, som er herre og mester
over loven og ikke giver af pligt og skyldighed efter loven eller efter fortjeneste, men for intet, Rom 4, 16. Dog
skal loven blive stående med sin tugt, tvang og orden;
men nåden har stedse sin undtagelse og er over loven.
Men da Josef så, at hans fader krydsede hænderne
over hinanden og forandrer den almindelige skik, tænkte
han måske, at han havde mistet forstanden og alle sine
sanser, sådan som man plejer at sige om gamle folk, at de
går i barndom, når de har taget meget af på kræfter og
hukommelse, ja næsten på fornuften og den sunde menneskeforstand. For Josef havde med særdeles velberåd hu
stillet sine to sønner op på denne måde for at forebygge
en fejltagelse; men hans fader tildelte den yngste søn førstefødslen, hvilket Josef ikke havde ment eller ventet.
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v15.
16.
Så
velsignede
han
Josef:
»Den
Gud,
for
hvis
ansigt
mine
fædre
Abraham
og
Isak
vandrede,
den
Gud,
som
har
været
min
hyrde
fra
min
fødsel
til
i
dag,
den engel, som har udfriet mig fra alt ondt,
skal
velsigne
drengene.
De
skal
kaldes
med
mit
navn
og med mine fædre Abrahams og Isaks navne,
og de skal blive talrige i landet.«

I den almindelige latinske oversættelse tilføjes uden
grund i teksten: Filiis Josef, det er Josefs sønner. For Jakob, faderen, velsignede Josef selv, skønt han lagde hænderne på begge hans sønner og også velsignede dem.
Men på hebraisk står der: Han velsignede Josef, nemlig i
hans sønner. For han havde udvalgt ham til at to stammer
skulle komme af ham, der skulle få arven og Guds velsignelse, og han havde givet ham førstefødslen i
Kana’ans land.
Sådan blev disse to stammer udvalgt og antaget, ikke
efter sin fortjeneste eller værdighed, al den stund det er
fædrene, som velsignes, og de skulle med rette ikke kaldes josefitter, men jakobitter; dog kalder profeterne dem
undertiden Josef, undertiden også Efraim, ligesom de
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også bibeholder navnet Jakob, uagtet det var blevet forandret af Gud, da han sagde til ham i 1 Mos 35. 10: Du
skal ikke længere kaldes Jakob, men Israel skal være dit
navn.
Men dette er velsignelsens eller indvielsens ord: Den
Gud, for hvis ansigt mine fædre, Abraham og Isak, vandrede, det er: De skikkede sig til at vandre rettelig for
Gud; de troede på ham med fast tro og døde i fortrøstning
til ham og hans forjættelser, i det sikre håb om den kommende opstandelse, som der ovenfor blev talt om Abrahams og Isaks tro.
Han tilføjer endnu: Den Gud, som er min hyrde, som
har været min hyrde og jeg hans får, for hvem han sørger
som den trofasteste hyrde; som har forløst, frelst og beskyttet mig i megen stor trængsel indtil den dag i dag. Sådan taler Jakob næsten som om der var to guder. For det
tredje siger han: Den engel, som har genløst mig, på hebraisk goel, ikke podeh; det betyder en, der fuldkomment
frelser og frier som en nær pårørende, hvorom Moses taler i 5 Mos 19, 6: Blodhævneren må ikke forfølge drabsmanden osv., det er den, der efter loven har ret til at
straffe og hævne sig på ham, som har begået mordet.

1302

Sådan siger også Job i kap. 19, 25: Jeg ved, at min
frelser (goel) lever osv. Dette er et andet ord end padah,
som f.eks. bruges i Hos 13, 14: Jeg vil løskøbe dem fra
døden; dette ord betyder at have magt til at frelse andre.
Sådan er den herre Kristus blevet vor podeh og goel; for
han har ikke alene forløst os, men har også med al ret
sådan befriet os og bragt os til sig, at Djævelen og Helvede endog efter den strenge ret har måttet give ham fri,
fordi de havde forgrebet sig på Guds uskyldige søn. Sådan brændte loven sig på ham, døden besudlede sig selv,
Djævelen, Helvede og synden greb fejl; derved blev de
alle skyldige for Gud og denne hans søn Jesus Kristus,
som nu har god ret mod sine fjender. For hvorfor har du,
o lov, korsfæstet Guds søn? Du djævel, død og Helvede,
hvorfor har du dræbt den uskyldige? Vi har en lov, sagde
jøderne i Joh 19, 7, og efter denne vor lov er han skyldig
at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Se nu
altså på ham, som er opstanden fra de døde og har vundet
sejr imod jer. Jeg, siger han, er Guds søn, er uovervindelig. Hvad vil du, Satan, du, lov, død og Helvede, nu sige?
Døden er opslugt til sejr, 1 Kor 15, 55. Jeg har tabt, råber
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de alle sammen; erkend derved selv, at de er overvundet
efter den højeste og fuldkomne ret.
Og dette har Kristus efter sin opstandelse befalet at
forkynde i alverden; evangeliet skal prædikes for enhver.
Kom hid, siger han til os, tro på mig, lad dig døbe; jeg vil
skænke dig min sejr, du skal ikke blive fordømt; men om
du end dør, skal du dog leve i mit navn; du skal aldrig dø.
For jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på mig, om
han end dør, skal han dog leve, Joh 11, 25.
Denne er nu vor goel, vor genløser. Jakob kalder ham
på dette sted en engel. Som om han ville sige: Den engel
eller genløser, som med al ret har kunnet genløse og bevare mig fra alt samvittighedens, lovens, syndens og dødens onde, også fra min broder Esaus magt og fra al jammer og nød, hvormed jeg har måttet kæmpe hele mit liv
igennem.
Sådan kan man nu se, hvad for folk de hellige patriarker har været. Ja, Herren fører sine hellige underlig. For
når de begynder at tale om troen og Guds forjættelser, farer de ligesom højt over alle himle. Når de derimod bliver svage, sådan som ovenfor, hvor Jakob kæmpede med
englen, og på flere andre steder, slås de ganske til jorden,

1304

så de ikke viser sig anderledes end som andre skrøbelige
mennesker, så de næsten synes ganske at fortvivle og
nedkastes i det dybeste Helvede. Sådan så vi ovenfor hos
Jakob sådan frygt og forunderlig rædsel og angst, som
om han havde været en af dem, som er ganske forkastet
og fordømt til evig pine. Men en anden gang, sådan som
her på dette sted, er han så glad, jubler og triumferer sådan, som om slet ingen fare eller frygt mere kunne møde
ham.
Sådan var nu de hellige patriarker, når de ville, husfædre og deltog i det verdslige liv; styrede sine hustruer,
børn og tjenestefolk, trættede også undertiden med sine
hustruer og omgikkes så aldeles med verdslige sager, at
de blev anset for de allerringeste folk blandt dem, som
man kan træffe på i det huslige eller borgerlige liv. Men
undertiden farer de højt over alle himle, undertiden er de
i Helvede, undertiden holder de sig også midt i verden.
De er idel underfulde mennesker.
Deres liv er underfuldt, deres tale er også underfuld.
Sådan kalder Jakob her Gud en engel, ligesom han ovenfor (kap. 32, 30.), da han havde kæmpet med englen, siger: Jeg har set Gud ansigt til ansigt. For denne engel er
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den samme herre eller Guds søn, som Jakob så, og som
af Gud skulle sendes til verden for at forkynde os forløsning fra døden, syndernes forladelse og Himmerige.
Denne engel er vor goel, vor genløser eller hævner, som
med al ret frelser og frier os fra Djævelens magt, der nu
er loven underkastet, fordi han har angrebet Guds søn.
Derfor må nu lov, død og djævel ganske forstumme,
strække gevær og give tabt for den herre Kristus som den
rette sejrherre.
Sådan må det nøje mærkes, at Jakob her taler om Kristus, Guds søn, som alene er englen eller sendebudet, i tiden født som sandt menneske af jomfru Maria; ikke Faderen, heller ikke Helligånden. For han skelner tydelig
mellem de tre personer og tilføjer dog: Han velsigne
drengene. Velsignelsen tilskriver han klart Gud alene.
Han siger ikke: De velsigne, som om han talte om flere;
heller ikke gentager han det foregående; men i velsignelsens ene gerning sammenfatter han de tre personer: Gud
Fader, den Gud, som er hans hyrde, og englen. Sådan er
disse tre én Gud og én velsigner. Englen udfører ganske
den samme gerning, som hyrden og som Gud Fader.
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Sådan har fædrene med rette forstået dette om den
hellige treenighed, som vi nu til dags også lærer. Og Jakob går i denne rette, fuldkomne tro og i ordet frem højt
over alle himle. For han siger: Ikke jeg velsigner disse
drenge, men Gud velsigner dem gennem min mund, nemlig mine fædres Gud, den Gud, som er den rette hyrde og
føder os, og englen; han, som er treenig og dog én, han
velsigner dem. Sådan forstod Jakob godt, at Guds søn
skulle blive menneske og sendes til verden, korsfæstes og
atter opvækkes af døden. Skønt han ikke udsiger dette så
klart, som det læres nu, siger han det dog eftertrykkelig
nok; og de andre, som troede denne artikel, forstod det
tydelig også sådan.
Det ord at velsigne må man forstå vidtløftig og eftertrykkelig, for at dets betydning ret kan fattes og forstås,
hvorom vi også mindede ovenfor. For når velsignelsen
kommer fra Gud, må man ikke forstå det i og for sig selv
(absolut), men i forhold til den tidligere tilstand (relativt), sådan at derved antydes, at de, som velsignes, før
var forbandelsen underkastet. Denne ordets eftertrykkelige betydning må man nøje mærke. For alle mennesker
er i Adam forbandet, er underkastet synden, loven, døden
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og Djævelens magt, som Paulus siger i Gal 3, 10: Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står
skrevet i lovbogen, og følger det. Loven anklager og fordømmer alle mennesker; for den straffer dem og overbeviser dem om, at de er syndere, og bringer deres synd og
misgerning for lyset.
56. Når sådan Gud siger: Jeg vil velsigne dig, da tilbydes
der mennesket både legemlig og åndelig velsignelse. Sådan må på dette sted ikke alene den legemlige velsignelse
forstås, sådan at disse drenge skulle formeres og tage til,
men også at den engel vil være med dem, som har frelst
Jakob fra alt ondt.
Dette er Det Nye Testamentes velsignelse, hvorom
Paulus rigelig handler i sine breve til romerne og galaterne, hvor han holder disse to ting imod hinanden: Forbandelsen og velsignelsen, synden og nåden. Og englen
velsigner både Abrahams afkom eller jøderne og hedningerne, som der står i Rom 9, 8: Ikke de, som er børn efter
kødet, er Guds børn, men forjættelsens børn regnes ham
til afkom.
Derfor er dette såre høje og vigtige ord, i hvilke Jakob siger, at Gud Fader, Søn og Helligånd vil velsigne
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disse drenge, ligesom Kristus selv også siger i Joh 5, 17:
Min fader arbejder indtil nu og jeg arbejder, og fremdeles i v. 21: Ligesom faderen opvækker døde og gør levende, sådan gør også sønnen levende, hvem han vil.
Dette stemmer nu såre skønt overens med denne tekst. At
levendegøre er alene Guds gerning og sker efter Guds
vilje og ved hans nåde. Ligesom nu faderen vil være nådig og gøre levende, sådan vil også jeg, siger Kristus. Det
er den samme vilje og den samme gerning, og dog er der
tre forskellige personer. Derfor har Augustin med rette
sagt: Opera divinitatis ad extra sunt indivisa: Guds gerninger i forhold til skabningen udføres af den hele udelte
guddom. Sådan udgår velsignelsen samtidig fra Gud og
fra hans søn, som her kaldes en engel.
Dette har de hellige fædre rettelig forstået og lært.
Sådan ser du deraf den store, herlige erkendelse og tro
hos dem, og når de tale derom, ser man ikke længere hos
dem de huslige, verdslige eller borgerlige gerninger, ingen synd, ingen angst; da føres de afsted, højt over skyerne og luften. For sådan ser vi, at patriarken Jakob ligesom er ganske beruset i troen og Guds erkendelse, og at
han ikke gør andet end taler troens ord og stedse driver
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på forjættelsen og gentager den, i hvilken han alene lever, hersker og er salig, og nu meddeler efter guddommelig magt også disse børn denne forjættede velsignelse og
forjætter dem dertil også timelig lykke.
For nu er de visse og sikre på, at de skal leve så
længe, indtil de får børn. Sådan fjernes døden fra dem og
med den også Guds vrede, Djævelen og Helvede, og arven uddeles iblandt dem ved denne faderens velsignelse,
besiddelsen nemlig af Kana’ans land, som han ikke selv
havde fået. For han tvivlede ikke på, at han ville få det,
og at han med sine efterkommere skulle blive herre og
konge over dette land. I denne velsignelse er alle slags
velgerninger indbefattede, både legemlige og åndelige.
Dog kødet og fornuften så og begreb intet af disse
ting. For hvad er det han siger om Guds forjættelse, om
den velsignende engel og Kana’ans land, eftersom de jo
nu er i landflygtighed og trældom i Egypten? Men trods
alt dette siger alligevel Jakob fuld af tro og med et stort,
stærkt mod: Jeg har forjættelsen, jeg véd og tror at jeg
skal arve og eje Kana’ans land; derpå er jeg vissere i forjættelsen, end om jeg allerede havde det og boede deri.
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Sådan kan og skal vi med større vished trøste os til de
goder, som Gud har forjættet os, end om vi allerede
havde dem i hænderne. Jeg har Himmerige, dåben, ordet,
Herrens nadver; disse goder tilhører mig og er mine med
større vished end selve dette liv, hvori jeg lever. Ja, siger
du, men jeg føler dem jo dog ikke. Svar: Man må lære at
håbe med de kære fædre på det, som man ikke ser, og må
vende øjnene opad mod himlen. Du må lære med fædrene at ride på skyerne. Himmerige er allerede dit; dig er
dine synder forladte ved lammets blod, se kun til, at du
tror rettelig; det er ikke spøg med Guds forjættelser, Gud
lyver ikke. Han siger, at du er blevet retfærdig, er hellig
og salig, ligesom disse goder jo på det klareste og tydeligste frembæres og skænkes os ved ordet og prædikeembedet; men derpå mangler det alene, at vi ikke holder fast
ved ordet og Guds forjættelser og med ret tro omfatter
dem.
Desuden havde også fædrene dette fortrin fremfor os,
at dette liv skulle forlænges for dem, hvorpå vi ikke kan
være visse; for vi har intet gudsord derom. Men de var
ganske visse på, at de skulle formeres og besidde landet,
ligesom deres fædre, Abraham, Isak og Jakob havde det i
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troen og forjættelsen, hvilken besiddelse var sikrere for
dem end om de havde besiddet landet i det ydre og i virkeligheden, men uden tro, som deres historie vidner, idet
Efraim stødes ud i Assyrien, og Juda bortføres til Babel.
En virkelig og juridisk besiddelse er en ringe ting; men
når den er teologisk og fattes efter Skriften, da forbliver
herredømmet, om vi så end dør derunder.
Sådan er nu dette eksempler på en fuldkommen,
standhaftig tro hos fædrene. Jakob tilbyder dem og bestemmer dette legemlige liv ikke for dem alene, men forjætter det også til deres slægt og efterkommere.
Men på troen følger også besiddelsen af det forjættede gode. Men hvor troen og den åndelige besiddelse
ikke er til stede, der kan heller ikke den virkelige besiddelse blive af lang varighed.
Jakob tilføjer endnu ét, nemlig at drengene skal kaldes efter fædrenes navn. Dette er lutter troens og forjættelsens ord, der ikke forstås af jøderne, såsom disse alene
roser sig af den kødelige slægt. Men Paulus gendriver
dem hel herlig dette praleri, når han siger i Rom 9, 8:
Ikke de, som er børn efter kødet, er Guds børn, men for-
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jættelsens børn regnes ham til afkom. For fædrene forenede den legemlige og den åndelige afstamning, det er,
de arvede troen på forjættelsen og ikke alene det ydre
gode, som de skulle besidde.
Sådan er troen summen og hovedstykket af hele sagen, som vistnok hårdt anfægtes og såre forhindres af kødet, men vi må trøste og oprejse os med forjættelsen og
ordet og skal ikke frygte for nogen slags fare, så længe vi
ikke fornægter den engel, der er vor goel, det er vor forløser, og ikke falder af fra ham. For vi må også undertiden blive noget svage, ligesom styrken og det store mod
heller ikke altid varede hos fædrene. Jakob er på dette
sted såre stærk i troen på forjættelsen; nu er der ingen
svaghed, ingen angst hos ham; alt, som han giver sig af
med, er lutter høje, himmelske ting. Men ovenfor, da Josef blev solgt, var Jakob det elendigste og svageste menneske på jorden.
Derfor skal vi bede Gud, at han ikke vil føre os i fristelse, men fri os fra det onde, og betvinge og holde styr
på det vantro, afsindige, onde dyr, vort kød og dødens legeme, som vi må drages med og som stedse plager og døder os. For det modstår troen og forjættelsen og stræber
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altid at drage og trække os blot til det, som er nærværende og for vore øjne. Det vil alene være jurist og ikke
teolog. Men vor retfærdighed fører os ikke til himlen,
men forjættelsen og troen, som er himmelske gaver, der
langt overgår alle undere og andre gerninger, både borgerlige og huslige, langt mere da munkenes afskyelige,
selvopfundne gerninger og alt ydre lovvæsen.
Lad os derfor forblive i den kristne tros enfoldighed
og renhed, at vi er Abrahams, Isaks og Jakobs børn, ikke
efter kødet, men meget mere efter ånden. For når jeg tror
den guddommelige forjættelse, så er jeg vis på, at mit liv
behager Gud vel og er bedre end alle munkeordner, for
det gør mig til et himmelsk menneske, der overvinder døden, en arving til det evige liv, der træder Djævelen under fode, som Sl 91, 13 siger: Du skal træde på en grum
løve og øgle, du skal nedtræde en ung løve og drage. Sådan magt og styrke er særlig for de kristne.
Sådan er Jakob her ganske en engel, ja, han er en
stor, herlig guddommens prædikant, der med fynd foredrager for sine efterkommere og arvinger forjættelsens
og den guddommelige velsignelses rette kraft. For han
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ser hen til sine efterkommere og sit afkom, ikke efter kødet, men efter ånden og troen, hvilket åndeligt afkom
også jøderne kender og skulle rose sig af, nemlig at de er
fædrenes børn og arvinger til de guddommelige forjættelser; men disse forjættelser træder de hånlig under fode,
bespytter og bespotter dem og roser sig imidlertid højt
alene af det legemlige rige.
Men de er Abrahams rette børn, som er arvinger til
den engel, som talte med Jakob og ved Jakob. Og finder
ikke Gud sådanne børn, så kalder han det sit folk, som
forhen ikke var hans folk, og ved et dårligt folk opvækker han nidkærhed hos Abrahams kødelige slægt, 5 Mos
32, 20. 21, så Abraham er hedningernes fader, som modtager forjættelsen i troen, uden kødet og det ydre væsen,
mens jøderne tværtimod efterfølger kødet uden forjættelsen.
Hvad der nu fremdeles følger, henhører til den legemlige velsignelse, ligesom det, vi hidtil har hørt, angår
den åndelige velsignelse. For sådan lyder ordene i teksten: At de må blive mange osv. Og alligevel vil Jakob
her også antyde, at den åndelige velsignelse er indbefattet
deri, og at Efraim ikke alene skal formeres og blive
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mange i landet eller i en anden krog af verden, men at
over hele jordens kreds troen på Abrahams forjættelse
skal udbredes.
Det hebraiske ord dagah betyder at tage til og formeres, sådan som fisk mangfoldiggør sig. Det kommer af
dag, en fisk. Det er sådan afledet af et substantiv, ligesom der i alle sprog forekommer sådanne af substantiver
afledede verber, og på den anden side også substantiver
kan komme af verber. Der er intet dyr, der sådan formerer sig og tager til som fiskene. Fuglene har vel også sin
frugtbarhed og forplantning, for en fugl udklækker ofte
fire eller fem unger; men blandt alle dyr er intet så frugtbart som fiskene. Sådan anvendes dette ord billedlig om
en uendelig forøgelse.
Men nu træder Josef til og vil være visere end sin fader. Efter loven dømmer han vistnok også ret, men han
tager dog stort fejl, skønt han er en stor, herlig mand og
en profet, fuld af Helligånden.
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v17-18. Da Josef så, at hans far havde lagt sin højre hånd på
Efraims hoved, blev han bekymret og greb sin fars hånd for at
flytte den fra Efraims hoved over på Manasses. Josef sagde til
sin far: »Det er forkert, far! Det er ham her, der er den førstefødte, læg din højre hånd på hans hoved.«

Her strider og kives to såre hellige mænd med hinanden
og er uenige i en hovedsag; vistnok er de enige i sit
hjerte, men sagerne er såre ulige. Faderen vil velsigne
Efraim, den yngste søn; det vil Josef ikke have. Nu er de
alligevel begge åndelige mænd, men i henseende til sagen og meningen er der en stor strid iblandt dem, og den
ene vil det, den anden det.
Ovenfor havde vi også lignende eksempler med
Abraham og Sara (kap. 16, 5.), Isak og Rebekka (kap. 25,
28.), idet disse ægtefolk, som dog holdt hjertelig af hinanden, alligevel er uenige. Abraham vil foretrække Ismael; Sara derimod holder Isak for den førstefødte. Isak
holder på Esau, Rebekka derimod på Jakob, og de stred
hårdt med hinanden, ikke om timelige eller ubetydelige
ting, men angående sine efterkommere eller arvinger og
den guddommelige forjættelse. Havde de været letfærdige mennesker, som let var blevet vrede, havde de haft
anledning til stort fjendskab, for de var uenige med hinanden angående en såre stor, vigtig sag.
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Vore konger, fyrster og biskopper opvækker ofte for
små fornærmelsers skyld store, fordærvelige krige og udgyder uskyldigt blod, og dog kæmper de ikke om noget
nyttigt, heller ikke om nogen glæde eller ære, men strider
mod hinanden af lutter ondskab og gruelig afsindighed.
Men her er disse store, herlige mænd uenige med hinanden i en stor, vigtig sag, og begge havde de såre vægtige,
gyldige grunde. Abraham, Isak og Josef står fast på Guds
lov, som jo er den højeste visdom og også stemmer
overens med den naturlige ret. For de slutter sådan: Ismael, Esau, Manasse er jo den førstefødte; derfor tilkommer der ham dobbelt arv. Og Isak holder hårdt på denne
mening: Esau er min førstefødte søn, derfor tilkommer
førstefødslens herlighed ham ifølge natur, efter loven,
kort, efter al ret. Sådan holder også Josef derpå, som om
han ganske havde sat sig fast i lovens og naturens visdom; Jakob derimod modstår ham, ligesom også Rebekka og Sara anfægtede hin ret og satte sig derimod.
Nu skulle jo dog hustruen med rette have givet efter
for en sådan stor, herlig mand, som er en forjættelsens fader, og have givet ham ret. Men Sara siger rent ud til sin
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mand: udstød tjenestekvinden og hendes søn; for tjenestekvindens søn skal ingenlunde arve med den frie kvindes søn, Gal 4, 30. Og Moses siger, at Abraham syntes
meget ilde om dette ord. Sådan er Isak heller ikke enig
med sin hustru i denne sag. For hvem ville vel sige eller
gøre noget imod den, som har den guddommelige ret og
naturens lov på sin side? Det er sandelig en hård strid;
dog blev Abraham og Isak bragt til at bekende sin uvidenhed og tilbagekalde lovens og naturens ret.
Sådan må også Josef her gå ind på sin faders mening
og hvad han gør mod loven. Vistnok modsætter han sig i
begyndelsen sin fader, som om han ville sige: Kære fader, du tager fejl med velsignelsen. Men Jakob svarer
ham: Jeg tager ikke fejl; nej, jeg gør alt dette med velberåd hu, med vidende og vilje. Jeg synder ikke i uvidenhed, skønt mine øjne er dunkle; men jeg ser og kender
dem godt begge to.
Men hvorfor gør du da dette? Fordi det må ske sådan.
For Jakob greb og beholdt såre fast denne forjættelse,
som var blevet ham givet i Betel, da Rakel skulle dø og
han sådan ikke længere havde noget håb om at få arvinger. Han var fuld af Helligånden og sluttede meget af
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denne forjættelse ved Helligåndens oplysning, og tænkte
på de forrige eksempler med Abraham og Sara, at Sara
foretrak Isak, skønt den yngre; denne Isak foretrak også
den yngre, nemlig Jakob, for den ældre Esau. Disse eksempler så han stemte overens med, hvad Helligånden
havde indgivet ham, dertil kom også hans sønners synder,
hvorved Ruben, Simeon og Levi, som var de ældste,
havde forspildt førstefødslen. Derfor tænkte han: Jeg har
nu ingen førstefødt søn, har heller ikke flere andre sønner
med Rakel, og Gud har dog ved en særlig åbenbaring angivet mig noget særligt, idet han sagde sådan om mig
selv: Vær frugtbar og mangfoldig. Kap. 35, 11. Derfor er
han i sit hjerte fast bestemt på at foretrække Efraim for
Manasse.
Men dette må man nu henføre til de to slags lærdomme, som læres og behandles i den kristne teologi og
ret, nemlig forjættelsens nåde, og loven. Lovens lære må
man beholde; for den er fornøden til vedligeholdelsen af
tugt og fred; derfor må man på det nøjagtigste holde derover, ligesom Abraham holder på Ismael, Josef på
Manasse osv. For man må ikke på grund af nådens for-

1320

jættelse forkaste loven; men den skal og må læres, så tugtighed og læren om gode gerninger også kan opretholdes
og for at vi skal lære at kende os selv og ydmyge os efter
synden. Dette er den sande og nødvendige brug af loven.
For vi må i dette liv have øvrighed og forældre, som ved
belønninger og straffe holder over tugt og ærbarhed, og
som holder loven og vel beskikker sit liv og retter det
fromt efter loven. For man skal og må ikke sådan følge
sit eget hoved, som de vilde kykloper; hverken elever eller andre stænder i dette liv skal have lov til at leve uden
tugt og orden, ret som om Gud ikke havde krævet, at man
skulle adlyde hans bud. For overholdes budene ikke, følger der mange slags straffe derpå, enten det nu sker ved
øvrigheden, lærerne eller forældrene eller ved almindelig
nød og ulykke. For almindelig nød eller skade er ligesom
et fængsel for menneskeslægten, som den lægges i, når
loven overtrædes og øvrigheden også nøler med straffen.
Men Gud selv er fri for loven, skal heller ikke være
underkastet den, som om han også måtte handle efter loven. For han er lovens herre, som kan fritage sig for den
og handle anderledes, end loven byder. Ét er lovens rige,
et andet nådens rige. Loven forbyder synden, viser riset,
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og forkynder Guds vrede og tunge straffe over dem, som
synder. Dette er lovens rette, egentlige embede, og hensigten dermed er, at forbryderne, de ulydige, trodsige,
sikre mennesker derved skal holdes i tømme.
Nådens rige derimod er et barmhjertighedens, syndsforladelsens rige med frelse og forløsning fra synderne
og de straffe, som folk har fortjent ved sine synder.
Hos juristerne er der også en herlig, skøn lære om rimeligheden, hvormed den strenge ret formildes noget.
Herefter må man nøje forholde sig både i det borgerlige
og det huslige liv. Det er fornødent for en husfar i sit huslige liv at have begge disse stykker, nemlig både loven
og rimeligheden dertil.
Aristoteles har også såre skønt lært om denne rimelighed i den femte bog af sin etik, som er den herligste af
dem alle sammen. Øvrigheden er indsat til at herske og
dømme efter den strenge ret; efter den skal den i alle tilfælde handle, og den skal den håndhæve. Men eftersom
der er utallig mange tilfælde og sager, som af mange
grunde ikke alle sammen kan opregnes i et skrift eller en
lov, og der kun er få, som kan se, hvor loven viselig bør
formildes, har Aristoteles angivet en skøn rettesnor heri.
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Herhen hører hans beskrivelse af, hvad dyd er, nemlig:
Dyden er en sådan sindsretning, som vælger det rette,
dog sådan, at den iagttager mådehold deri, alt efter den
vises dom. Sådan er også kraften den rette middelvej mellem fremfusenhed og dorskhed.
Men dette mådehold og denne formildelse er underkastet menneskers lidenskaber; derfor tilføjer Aristoteles:
Efter den vises dom. For denne dom kan ikke optages i
nogen lov; men der må være en levende lov, øvrigheden
nemlig, som er lovens hjerte eller liv og flittig skal se til,
hvor og hvordan loven skal overholdes, og skal formilde
den, når der indtræffer et tilfælde, hvor det er umuligt at
håndhæve den i dens strenghed.
Sådan foreskriver en husfar sin tjener en vis måde,
hvorpå han skal forrette det huslige arbejde; han byder
ham stå op kl. fem og så dyrke jorden, byder ham tage til
sig sin bestemte mad og med troskab og flid udrette også
det øvrige arbejde. Men denne ene lov kan ikke forudse
alle tilfælde, som kan indtræffe og hindre og ophæve den
foreskrevne orden. Sådan kan der for tjeneren opstå en
pludselig og uforudset forhindring, når han vil drage ud
og dyrke jorden; enten kan hans herre være blevet syg,
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eller der kan være ubelejligt vejr, eller husfaren kan behøve tjeneren til andet arbejde, som det haster mere med.
Da tænker en sådan husfar som så: Jeg er den levende lov
i mit hus og har i min hånd og magt rimeligheden; jeg har
ret til at formilde lovens strenghed. Derfor skal i dette tilfælde strengheden i den lov, som jeg forhen har givet
min tjener, ophøre. Her gennembryder han sådan loven
med rimeligheden på grund af det pludselige og uventet
indtrædende tilfælde.
Sådan søger også juristerne dette mådehold eller formildelse i den strenge ret, alt efter de mangfoldige omstændigheder og tilfælde, af hvilke nogle kræver, at retten skærpes, andre derimod at den formildes, fordi loven
i dette tilfælde er umulig.
Derfor kan man ikke rose den store tvang med klosterreglerne, idet munkene uden at gøre nogen forskel
mellem personer og uden noget hensyn til rimelighed har
forbudt alle klosterlemmer at spise kød, at bade sig, at gå
med lærredsklæder osv. For lægerne plejer jo også efter
omstændighederne og med hensyn til de forskellige mennesker at foreskrive den ene denne mad, den anden hin,
og brugen af forskellige bevægelser og lægemidler. Når
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de ser, at en munk er svagelig og at han derfor ikke uden
fare for sit helbred kan afholde sig fra at spise kød, befaler de, at munkereglernes strenghed skal formildes, for at
den svage broder ikke skal dø. For karteuserne øvede et
sådant tyranni heri, at de dræbte mange med sin tunge og
hårde faste, som de havde kunnet holde i live ved lidt kød
eller kødsuppe eller ved en renlig og ordentlig dragt, idet
lægerne, som blev hentede til sådanne syge, forgæves
mindede dem om, at man altid må bestemme levemåden
efter legemets befindende. Dette var sandelig rigtig en
mordergrube og intet klosterliv, sådan at dræbe et stakkels sygt menneske, som de havde kunnet holde i live
med lidt kraftig suppe.
Ja til slut er deres overtro blevet så stærk og stor, at
nogle af dem ikke engang har villet dræbe lus eller lopper. Jeg har set en munk, som mente, at han gjorde Gud
til behag ved ikke at dræbe sådant utøj, men skåne det.
For han vaskede ikke sine klæder; ja, når der faldt utøj
fra ham, satte han det atter op på sin kappe, og som grund
til denne urenlighed angav han, at han vidste, at også
hans forældre i sin grav fortæredes af orme. Men Gud har
ikke befalet, at vi skal dræbe vore legemer, men at vi skal
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holde dem i ære, skønt de trænger til at holdes under tugt
og i tømme.
Sådan var dette den højeste djævelske dårskab og afsindighed; Djævelen var det, som ved denne afskyelighed
ligesom hånlig spottede menneskeslægten; for mange
brave, fromme mennesker er ynkelig blevet fanget i disse
snarer. Jeg har selv engang været et sådant menneske,
som næsten havde dræbt mig selv ved faste og spægelse,
ved tungt arbejde og grov klædning, idet jeg gruelig skadede og udpinte mit legeme.
Disse afskyelige munkegerninger kender ungdommen nu til dags intet til, heller ikke lader den tanken
derpå anfægte sig; tværtimod bliver ungdommen nu over
at måde egenrådig og ulydig, ganske som vilde dyr. Man
skal på alle måder spæge eller tæmme legemet, og belæsse det med arbejde, studering og andre dette livs almindelige gerninger; men dræbe det skal man ikke. Pas
meget hellere dit kald, så skal du få møje og arbejde nok.
Du behøver ikke at pålægge dig selvvalgte ulykker eller
døden; den kommer nok i sin tid, når Gud vil.
93. Derfor må Augustin med føje roses, som også biskoppen af Dalburg har rost ham derfor, for den regel,
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som han har skrevet, hvilken viser, at han må have været
en meget vis, forstandig mand. For dette er hans ord:
Ikke alle på samme måde, fordi I ikke alle har samme
kræfter. Man må iagttage den geometriske proportion,
det er tage hensyn til forskellen mellem personer og derefter sætte enhver på hans plads og sådan fordele byrden
og arbejdet.
Derimod var det et såre tyrannisk ord, som munkene
plejede at bruge: Du skal have det som jeg; her sker ingen uret. Dette er at gå frem efter den aritmetiske proportion, hvorved personerne agtes lige og byrden også bliver
den samme; hvor et barn får samme byrde som en voksen
eller en stærk tjener, eller kvinderne den samme som
mændene. Her er personerne ulige, og byrden bliver derfor også ulig.
Jeg så i klostret en broder, som kunne spise fem småbrød, mens jeg havde nok med ét. Havde nu klosterprioren befalet ham at lade sig nøje med ét brød eller mig at
fortære ligeså mange som hin, så havde sandelig hin broder måttet dø af sult, og jeg var også død af at spise for
meget.
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Sådan må man først give agt på forskellen mellem
personerne, dernæst må man også tage hensyn til enhver
persons gerning eller stand. Når en karteusermunk trænger til at bade sig, så lad ham bade sig; kan han ikke spise
urter eller fisk, så lad ham spise kød, og omvendt, kan
han ikke spise kød, så lad ham spise urter eller fisk.
Herom handler Aristoteles såre skønt, nemlig om den
geometriske proportion og om rimeligheden. For dette er
en del af nåden, som må finde sted hos øvrigheden, i det
borgerlige og huslige liv. Er konen i huset syg, så kaster
jeg loven bort, indtil hun er blevet frisk igen. Loven skal
overholdes, dog sådan, at øvrigheden alligevel stedse beholder den geometriske proportion i hånden og træffer
den rette måde og villighed. For Aristoteles siger, som
ovenfor sagt, at dyden er en kraft til at iagttage det rette
mådehold efter den vises dom.
På denne måde er Josef og hans fader også uenige.
Josef har en såre god sag og har efter sin mening loven
for sig; for førstefødselsretten er befalet og hædret af
Gud selv. Adam elskede sin førstefødte søn Kain, og alt
hans håb og lykke beroede på ham; men Guds velsignelse trækker Abel frem og udvælger ham; sådan mister
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Adam sin førstefødte. Manasse var patriarken Josefs førstefødte, derfor siger han: Ak kære fader, hvad gør du?
Du kender ikke mine sønner, du tager stort fejl. Jeg har
med særlig flid ordnet det sådan, at Efraim skulle stå på
din venstre og den anden på din højre, for at sådan loven
om den førstefødte kunne overholdes og den guddommelige ret ikke skulle forandres. Du synder sandelig nu.
Vistnok skal jeg adlyde dig og rette mig efter dig, da du
er min fader; men lydighed mod loven er bedre og går
foran. Du er jo et menneske, der kan falde og fare vild.
Derfor, kære fader, tag din højre hånd fra Efraims hoved
og læg den på Manasses; for dette har sin gyldige grund i
Guds lov. Dette var vel talt. Jeg ville sandelig også have
gjort det, og ville også have holdt over lovens orden og
mening. Havde Josef handlet anderledes, så havde han
syndet; for det sømmede sig for ham at holde loven og
følge førstefødslens ret. Derfor vil han ikke have nådens
ret.
Men Jakob svarer ham derpå sådan: Min kære søn,
jeg forstår vel, at du hårdt forsvarer førstefødslens ret efter loven, som du vil have overholdt og hædret; jeg selv
ønsker også, at den skal forblive fast og urokkelig. Men
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det er nu ikke lovens tid, den har ikke sted her; her gælder kun Guds velsignelse, som ikke er underkastet nogen
lov, heller ikke vor ret eller visdom. Sådan dadler eller
forkaster han ikke Josefs mening, men lader den blive
stående og beholde sit værd. Han ophæver ikke loven,
men udfører det, som forjættelsen indeholder og fører
med sig.
v19. Men det ville hans far ikke. Han sagde: »Jeg ved det, min
søn, jeg ved det. Også han skal blive til et folk; også han skal
blive stor. Men hans yngre bror skal blive større end han, og
hans efterkommere skal blive til en mængde folkeslag.«

Dette er nu en bekræftelse på velsignelsen, hvortil han
føjede en sikker og tydelig skildring af forjættelsen. Det
stemmer næsten overens med det svar, som ovenfor blev
givet Rebekka: Den ældre skal tjene den yngre, skønt hun
ikke uden stort besvær, møje og arbejde får førstefødslen
for sin søn Jakob, idet faderen, Isak, heri modstod hende,
og broderen Esau forfulgte ham. Og Efraim mistede også
ni sønner, som allerede var gamle, 70-80 år, som Lyra taler om, 1 Krøn 7, 21-22. For da de ville indtage Kana’ans
land før den rette tid, som om forjættelsen allerede nu
skulle opfyldes, blev de dræbt af filistrene. Og teksten
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der tilføjer: Derfor sørgede Efraim, deres fader, mange
dage, og hans brødre kom at trøste ham. Her dræbtes de
førstefødte, så de ikke kunne få den arv, som var dem
forordnet og bestemt af faderen og i Guds lov, og hans
yngste børn fik forjættelsen, fra hvem derefter Josva,
Nuns søn, nedstammede.
Gud vil, at loven skal overholdes, men på underfuld
vis, så vi ikke skal blive stolte og formastelige af lovens
retfærdighed. Det kan ikke gå anderledes; af sådan lovretfærdighed må der komme formastelighed og hovmod,
som man kan se i det daglige liv. For hvor vil du vise mig
en from, tugtig kone eller en skøn, ung pige, som ikke
skulle være noget stolt af disse sine gaver? Men deres
trods og hovmodighed, som hersker i lande og byer, er
over al måde stor. For lovens retfærdighed er sådan en
hovmodig og formastelig ting; derfor gør også Gud den
til skamme, og når han ser, at du bliver stolt af lovens retfærdighed, så lader han den fare og handler efter nådens
retfærdighed.
Sådan tragtede jøderne efter lovens retfærdighed,
men kom ikke derved til retfærdighed, og de førstefødte
slog Gud ihjel, for sådan at ydmyge de hovmodige og

1331

stolte. For han vil, at vi i hjertet og med munden skal
gentage Daniels skriftemål i Dan 9, 18 og sige: Vi lader
vore ydmyge begæringer falde for dit ansigt ikke for vore
retfærdigheders skyld, men for dine store barmhjertigheders skyld, ligeledes i Tit 3, 4-5: Da Guds vor frelsers
miskundhed og kærlighed til mennesker åbenbaredes,
har han, ikke for de retfærdige gerningers skyld, som vi
havde gjort, men efter sin barmhjertighed, frelst os. Retfærdighedens gerninger er de, som vi har gjort; men Gud
ser ikke til dem. Nåden hersker over loven, der ikke gør
mennesket fuldkomment, men alene stolt. Derfor vender
Gud sin barmhjertighed til de arme syndere og foretrækker nådens retfærdighed for lovens. Da bliver verden gal
og dårlig, vredes og skriger: Skal man da nu ikke længere
gøre gode gerninger? Er loven ikke god? Jo, den er god,
og vi formane stedse til, at du skal holde og gøre den,
dog sådan, at du siger, som Kristus lærer i Luk 17, 10:
Når vi har gjort alle ting, er vi dog unyttige tjenere.
v20. Den dag velsignede han dem og sagde: »Med dit navn skal
Israel velsigne og sige: Gud gøre dig som Efraim og Manasse.«

Der ligger ingen vægt på, om du forstår dette aktivt eller
passivt: Ved dig skal Israel velsigne eller velsignes. For
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faderen mener: Du skal være et eksempel på velsignelse,
så man siger: Ligesom Efraim og Manasse er velsignede,
sådan velsigne Gud dig. Sådan læser man i Ruths historie, at kvinderne og alt folket ønsker Boas og Ruth tillykke og sige: Herren give, at den kvinde, der kommer i
dit hus, må blive som Rakel og som Lea, som begge byggede Israels hus! Der fremstilles Jakobs hustruer som eksempler på velsignelse.
Men her ser du, hvilke store og underfulde mænd de
hellige patriarker har været, hvor sikkert og uden tvivl de
har talt frit ud om den kommende velsignelse. For nu taler Jakob ligesom Gud; for han gør også alt dette på
Guds vegne. Han giver sine sønner velsignelsen og arven
af i et land, som han selv endnu ikke havde uden i troen.
Derfor sagde jeg: Hvad vi har i forjættelsen, det er så sikkert og står så fast, at hverken djævel, død eller Helvede
skal kunne rive det fra os. Men hvad vi har i hænderne,
eller hvad der ligger i vor kiste eller pung, er slet ikke så
sikkert og vel forvaret; tyve kan stjæle det eller andre
røve det; ja, mus og møl kan fortære det. Men hvad der
bydes os i Guds forjættelser, det kan ingen tage fra os.
Sådan har Gud forjættet de fromme og gudfrygtige i Sl
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37, 19: Selv når der er hungersnød, bliver de mætte. Derfor håber de med vished at få sin næring og sit legemes
nødtørft; de véd, at deres køkken og kælder er dem beskikket på det allerbedste, om de end intet har tillavet
hjemme i sit hus; ja, ofte har de vel ikke en skilling eller
en hvid.
Hvorfra får de det da? Svar: De har det i det Guds
ord: Selv når der er hungersnød, bliver de mætte. Den,
der tror, har det uden tvivl; er han end det fattigste menneske, har han dog alt, hvad han trænger. Sådan er Jakob
her ganske vis på, at han skal indtage det forjættede land,
og giver sine sønner den samme velsignelse, ganske som
om han nu førte dem ind deri for at indtage det i virkeligheden, uagtet han dog intet andet giver dem end de
blotte ord; og dog havde han Kana’ans land inde med
større sikkerhed end siden, da hans efterkommere besad
det. For da de ikke ejede det i troen, men kun i virkeligheden, blev de hovmodige og stolte på grund af lovens
og gudstjenestens retfærdighed; derfor kunne de heller
ikke beholde det, kongerne af Assyrien og Babylon kom
og drev dem ud derfra. Den blotte forjættelse var blevet
givet dem, uden lov og uden fortjeneste; men da de
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havde indtaget Kana’ans land, kom lovens pagt dertil
med det vilkår i 5 Mos 8, 19-20: Glemmer du Herren din
Gud og vandrer efter andre guder, da skal I aldeles omkomme, ligesom hedningerne, som Herren lader omkomme for jeres ansigt.
De modtog det uden nogen sin fortjeneste, og det
blev givet dem uden noget vilkår, alene af nåde, men de
ejede det ikke sådan uden vilkår. Når derfor ikke loven
holdes, kan heller ikke besiddelsesretten forsvares, men
der kommer hul i pungen. Nåden derimod er en fast, sikker grund. Her skal man nu højt ophøje og prise nådens
og Kristi velgerningers store herlighed, der også gives os
tilligemed fædrenes velsignelse, om ikke legemlig, så
dog åndelig. Men det skal ske siden på et mere passende
og belejligt sted.
v20b. Sådan satte han Efraim foran Manasse!

Dette har Moses tilføjet for derved at prise den store og
underfulde gerning, hvorved førstefødslen blev frataget
Manasse, hvem den dog efter almindelig ret havde tilkommet, og tillagdes Efraim, hans yngre broder, hvem
den ikke efter nogen ret tilkom. For det er næsten som et
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under og en sælsom, unaturlig ting efter al ret og lov, al
den stund førstefødselsretten efter naturens lov, efter den
skrevne landsret og efter den guddommelige lov tilhører
den ældste. Og især blandt dette folk ville man nødig tillade, at denne lov skulle forandres, eftersom både den
kongelige og den præstelige værdighed blev givet den
førstefødte søn. Derfor hader også Esau sin broder Jakob
så bitterlig, er ham så heftig fjendsk og forfølger ham,
fordi han havde berøvet ham denne store ære og arven.
Den samme orden overholdes også endnu i det romerske rige og også ellers i alle andre riger. Kronprinsen
følger sin fader efter i riget og regeringen. Den førstefødte eller ældste hertug i Sachsen bliver kurfyrste, og
når de skifter arven, tager han for sin part kurværdigheden og de ejendomme, som hører dertil, og deler dem
ikke med sine brødre. Sådan har førstefødslen endnu en
stor herlighed. Og det er ikke uden grund, at Josef så højt
forundres over denne forandring; for Efraim, som efter
loven var den yngste og sidste, bliver af nåde den førstefødte.
Forfatteren af brevet til hebræerne, hvem han nu end
er, enten Paulus eller, som jeg tror, Apollos, anfører
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denne tekst på en skøn, kunstfuld måde, når han siger i
kap. 11, 21: Ved tro velsignede Jakob, da han døde, hver
af Josefs sønner. Han nævner ikke velsignelsen i kap. 49;
men denne velsignelse af Efraim og Manasse omtaler
han. For den velsignelse er også langt underfuldere end
de, som følger herefter. For Efraim får førstefødselsretten
uden nogen fortjeneste; Manasse berøves den uden nogen
skyld. Hvorfor gør da Jakob dette imod lovens ret og almindelig skik og vedtægt? Manasse mister sandelig meget: Ingen konge eller fyrste ville finde sig i sådan uret,
med hvad for store, herlige gaver eller dyder hans yngste
broder end måtte være begavet og prydet. Svar: Jakob
gjorde det i troen og ved Helligåndens indskydelse. For
forjættelsen om, at han skulle blive frugtbar og formeres,
stemmer smukt overens med navnet Efraim. Sådan må
man søge den rette årsag til denne gerning i troen og forjættelsen, ikke i loven, heller ikke i rettigheden, heller
ikke i naturen.
Men lad os nu sammenligne æren og herligheden i
fædrenes velsignelse med den herlighed, som vi har i Det
Nye Testamente. For der er jo ingen tvivl om, at Kristi
rige er højere og herligere end Moses’ og fædrenes rige,
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som Sl 145, 10-12 siger: Herre, alle dine gerninger skal
takke dig og dine hellige love dig; de skal fortælle om dit
riges ære og tale om din vælde, at kundgøre hans vælde
for menneskers børn og hans riges herlige ære. Dog var
det en stor ære, at fædrene kunne velsigne, det er forjætte
både legemlige og åndelige goder. Vel går velsignelsen
ikke især på kødet og blodet, men den tilhører dog også
legemet. Og for så vidt har den det vilkår, at man holder
loven, forbundet med sig; men for så vidt den angår ånden, har den ikke dette vilkår.
Derfor revses og anklages Efraim hårdt hos Hoseas
og andre profeter på grund af Jeroboams, den første konges, gruelige synd, der syndede og fik Israel til at synde,
1 Kong 14, 15-16, nemlig ved at ofre til kalvene, hvilket
afguderi alle profeter afskyr og revser, for hvis skyld
også folket til slut blev adspredt og bortført til Assyrien,
fordi de ikke overholdt det vilkår, som var tilføjet loven.
For denne trussel står ved de forrige: Herren skal slå Israel, ligesom røret røres i vandet, og oprykke Israel af
dette gode land, som han gav deres fædre, og bortstrø
dem på hin side floden, fordi de gjorde deres lunde og
opirrede Herren.
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Den samme trussel gentages siden ofte af profeten
Hoseas. Men skønt han taler hårdt til dem og truer dem
med alle slags plager og ulykker og at de ganske skulle
omkomme, blander han dog undertiden også trøst med
iblandt af de åndelige forjættelser, sådanne som den
skønne, trøsterige tekst i 11, 8-9: Skulle jeg kunne prisgive dig, Efraim? Skulle jeg opgive dig, Israel? Skulle jeg
prisgive dig som Adma? Skulle jeg gøre dig som Sebojim? Mit hjerte vender sig, medfølelsen vælder op i
mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede, jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke menneske, jeg
er hellig iblandt jer. Jeg bringer ikke rædsel.
På denne måde forbinder han forjættelsen om Helligånden og det evige liv med den legemlige forjættelse og
forud forkyndte dem, at de efter denne legemlige forjættelse skulle adspredes og fordærves, fordi de havde glemt
og forsømt vilkåret, nemlig at holde loven, og var afveget
fra Gud, deres skaber, som havde givet dem forjættelsen.
Men eftersom i denne legemlige forjættelse også den åndelige og evige var indeholdt: Jeg er Herren din Gud, og
den forjættede Kristus, derfor siger han: Jeg kan ikke
ganske forkaste eller fordærve Efraim, men må forbarme
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mig over det. Vistnok er jeg grumt vred på de afguderiske mennesker, men jeg er Gud og ikke et menneske;
derfor, for min forjættelses skyld, vil jeg endnu hjælpe og
opholde Israel.
Sådan skelner han mellem de ugudelige, afguderiske
jøder og dem, som Gud havde levned sig, der ikke havde
tilbedt Ba’al og kalvene og ikke havde kysset deres hånd.
Dette kan man også se i kongernes historie, sådan når der
siges til Elias: Jeg har levned mig 7000 mænd, som ikke
har bøjet knæ for Ba’al.
Skønt vi nu til dags ikke har nogen fuldkommen timelig forjættelse om det legemlige rige, mangler det dog
alligevel heller ikke på sådanne forjættelser, nemlig at
kirken også skal opholdes og ernæres i dette liv. Men den
åndelige forjættelse er langt herligere i Det Nye Testamente, som Paulus siger i 1 Tim 4, 8: Gudfrygt er nyttig
til alle ting, da den har forjættelse for dette liv, som nu
er, og for det kommende. Alt er os forjættet, som vi trænger til dette livs ophold, som Sl 8. 7 siger: Du har lagt alting under hans fødder, og i Luk 10, 6-8 siger Kristus til
sine apostle: Hvor som helst I kommer ind i et hus, der
skal I blive og spiser og drikker, hvad der serveres; for

1340

en arbejder er sin løn værd. Og hvor I kommer ind i en
by, og de modtager jer, da spis, hvad der serveres. Og i 1
Kor 9, 14: Sådan har Herren forordnet for dem, som forkynder evangeliet, at de skal leve af evangeliet. Sådanne
forjættelser har vi, og om de end er ringe, har vi dog deri
nok til dette livs nødtørftige ophold.
Men forjættelserne om de åndelige goder er såre herlige, og vi skal også gøre dem store og højt ophøje dem,
nemlig at kirken skal forblive, at den skal have husly,
mad, drikke og beskyttelse, om end nogle til tider forfølges og dødes; for den gamle kirke var heller ikke uden
sin plage og sit kors. Men om vi end ikke er konger, heller ikke har noget timeligt rige, sådan som jøderne, beholder vi dog alligevel det åndelige rige, hvori vi lever i
Kristus Jesu.
Denne herlighed skal man gøre såre stor og højt ophøje, og det så meget desto mere, jo mere den er blevet
formørket og undertrykt af paven. For dengang hørte
man i så mange kirker, klostre og universiteter aldrig noget ord eller nogen lære om Guds ord, sådan som nu til
dags, da evangeliets lys atter er givet os tilbage. Når vi

1341

hører ordet nævne, forstår vi derved forjættelsen og prædikenen. Men når ordet omtaltes under pavedømmet,
tænkte jeg kun på ordet, sådan som det forklares i grammatikken.
Og hvortil mange ord? I begyndelsen, kort efter at
evangeliet var kommet for lyset igen, hørte jeg dette ord
af en munk, der havde aflagt den papistiske overtro og
hørt og vel forstået den rene lære: Hjælp, kære Gud, jeg
har aldrig i hele mit liv hørt noget om forjættelserne! Og
det glædede ham af hjertet, at han nu kunne høre og forstå dette ord, forjættelse.
Derfor skal vor teologi og Det Nye Testamente især
indprente denne del af den himmelske lære, skønt man
også må forkynde loven; men Guds rige beror ikke på
den, men på forjættelsens ord. Man plejer nu til dags at
sige: Han elsker evangeliets ord eller prædiken; men i pavens dekreter eller regler vil du ikke finde en stavelse om
ordet. De skriger blot på, at man skal skrifte og angre
synden og gøre fyldest for den, ligeledes at man skal adlyde paven og holde munkereglerne; men om evangeliets
forjættelse tier de bomstille. Sådan var pavens rige en
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gruelig ødelæggelse for kirken, og endnu den dag i dag er
”forjættelse” et uhørt ord hos paven og kardinalerne.
Men vort rige i Det Nye Testamente skal vistnok
også drive på lovens lærdom for at opretholde ydre tugt
og disciplin, også lydighed i verdslige sager og øvrighedens og forældrenes anseelse; men Guds rige beror ikke
derpå, men på ordets, det er, på forjættelsen, som er Det
Nye Testamentes rette og sande embede. Men paven har
formørket og ganske udryddet læren om troen og har blot
indført menneskesætningers afskyeligheder; undtagen for
så vidt som Gud af uendelig godhed endnu har kunnet
opholde og ladet blive tilbage et lille lys hos nogle enkelte.
Sådan kan jeg endnu godt erindre, at min fader foragtede munkene og de papistiske præsters narrevæsen,
hvorom der dog alene handles i pavelovene og hos de pavelige forfattere. Da jeg derfor i Erfurt var gået ind i Augustinerordenens munkekloster, gjorde dette min fader
meget ondt, og sidenhen, da han blev indbudt til min første messe, som skik og brug var, og ved middagsmåltidet
fornemme mænd af Augustinerordenen anpriste dette
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munkeliv og sagde, at det undrede dem, at han var så ærgerlig over, at jeg var gået ind i denne orden, svarede han
kort og godt: Ej, mine kære herrer, véd I også, at der står
skrevet: Du skal ære fader og moder?
Sådan bør pavens rige rimeligvis afskyes og man skal
have gru derfor, fordi det har udslettet den allerbedste og
ædleste del af den kristne lære og i stedet for Guds forjættelser har foreholdt folk pavelovenes urimelige, skændige love, klosterløfter og valfarter.
Vi har nu til dags af Guds uendelige godhed Kristi
herlige ære, som man kan se af vore prædikener og hele
vor gudstjeneste. Betragt dåben, Herrens nadver, absolutionen, evangeliet; disse Helligåndens store gaver skal rimeligvis prises og loves af enhver, og man skal i disse
gaver erkende og prise Gud, som har givet mennesker sådan magt. For jeg er ikke patriarken Abraham, Isak eller
Jakob; men se, hvad jeg gør: Jeg tager et lille barn, og
når jeg døber det, fører jeg det fra døden, fra Djævelen,
fra synden og overfører det fra mørkets til lysets rige.
Det gør præsten og kirkens tjener eller i nødsfald enhver
kristen.
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Derfor skal vi rimeligvis undre os over denne Guds
store godhed og barmhjertighed, at han velsigner os med
åndelig og evig velsignelse, så at Djævelen må fly og
vige, når han ser, at barnet døbes i Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn. For da overvinder jeg, ikke muslimerne, kejser Augustus eller perserkongen, men denne
verdens fyrste og Gud.
Når sådan en arm synder kommer, bekender sin synd
og klager over den, siger jeg til ham: Jeg tilsiger dig dine
synders forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. For dermed drager jeg den ud af Helvedes
gab, der var forfærdet, fortabt, forsagt og opslugt deraf
og evindelig havde måttet dø og omkomme i sine synder.
Ligeledes spiser jeg i Herrens nadver Kristi, Guds søns,
legeme og drikker hans blod, som er givet og udgydt for
mig til syndernes forladelse, det er, til det evige liv.
Derfor er denne ære langt større og herligere, end
fædrenes ære var. Men fejlen ligger blot deri, at vi ikke
åbner øjne, ører og hjerter og ikke agter disse herlige gaver nok efter deres værdighed og herlighed. Det er jo dog
vist og sandt: Den, der døbes og absolveres af præsten,
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eller i nødsfald af enhver kristen, han er uden al tvivl hellig og salig. Der er Djævelens rige, døden og synden ophævet. Kære, hvorved? Ved et stakkels menneskes mund,
præsten nemlig eller en anden broder. Dette er sandelig
store og uendelige undere, og os er af Gud givet en sådan
magt, som er ulige større end fædrenes, der dog også var
såre stor og høj, eftersom Kristus siger til os i Matt 28,
20: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Ligeledes i Joh 14, 20: Jeg går bort, og kommer til jer igen; ligeså i v. 23: Vi skal komme til ham og tage bolig hos
ham.
Kirken skal være min borg, min fæstning, mit kammer, som der står i Es 31, 9: Så siger Herren, som har ild
i Zion og som har ovn i Jerusalem. Derfor, når vi døber,
så døber Kristus selv ved tjenerens mund og hånd.
Er ikke dette i sandhed de Guds store gerninger,
hvorom apostlene talte med mange slags tunger i ApG 2,
4 og 11? Det er sandelig underfuldt, at en kirkens tjener
eller enhver broder er en tjener for Guds rige og det evige
liv, for syndernes forladelse og Helvedes ødelæggelse, ja
til at åbne himlen og Guds rige. Derfor er vi velsignelsens børn, ikke alene sådan, at vi selv er velsignede, men
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også sådan, at vi velsigner andre. Sådan er den forjættelse opfyldt, som blev givet Abraham: I dit afkom skal
alle slægter på jorden velsignes, 1 Mos 22, 18.
Gud forjætter os vistnok ikke legemlig overflod, men
kun næring og klæder; og dog er det en stor, herlig forjættelse, når Kristus siger i Matt 6, 33: Søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal også alle disse ting gives jer i tilgift; det er: Frels først de arme syndere af syndens, Helvedes, dødens og Djævelens vold og sæt dem i
mit rige, da vil jeg også forsørge jeres legeme med mad
og drikke. Men hvordan eller hvormed skal jeg gøre det?
Derpå svarer Kristus og siger i Matt 28, 19: Gå hen og
døb dem i Faderens navn; ligeledes v. 20: Lær dem at
holde alt det, jeg har befalet jer; døb dem ikke i jeres,
men i mit navn.
Kære, hvem kan dog med tanker nå eller med ord udtrykke disse store, rige velgerninger og undere? Hvorfor
råber vi da ikke med apostlen Paulus i 2 Kor 9, 15: Gud
være tak for hans uudsigelige gave? For er det ikke en
underfuld ting, at et menneske, som er mig ligt i alt, giver
mig det evige liv, borttager fra mig døden, synden, fordømmelsen, Djævelens herredømme, syndens gift, som
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endnu er tilbage i vort kød? Og hvorved gør han det?
Svar: Ved Guds befaling: Gå hen og døb dem osv. og ved
den guddommelige forjættelse.
Ja, siger du, men jeg ser jo ikke godet selv? Svar:
Tror du, så har du det; men vil du ikke tro, så har du det
heller ikke. For sådan lyder forjættelsen: Den, som tror
og bliver døbt, skal frelses Mark 16, 16. Vi har alterets
sakramente, vi har dåben, vi har ordet i prædikenen, men
så meget har du deraf, som du tror; tror du, så har du alt
og formår alt.
Men jeg ville gerne se det, siger du. Svar: Du får det
ikke at se, men, som før er sagt, hvad vi har i ordet, er
vissere og pålideligere, end hvad vi har i virkeligheden;
for dette kan tages fra os og tages også til sidst alt sammen fra os ved døden; derfor er det usikkert. Men tror
jeg, så er det umuligt, at jeg skal dø af sult; har jeg end
ikke alt i sådan overflod, som de gerrige og rige kroppe,
så skal jeg dog alligevel ikke lide mangel på noget, som
er mig fornødent til dette legemlige liv, dog kun under
den betingelse, at jeg først og fremmest helliger Guds
navn.
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Men tror du ikke, så har du slet intet; men ved troen
og forjættelsen har du allerede nu Guds rige; de helliges
samfund er dig vist og sikkert nok, ikke anderledes, end
om du allerede nu var i himlen. For Israels børn fik heller
ikke denne forjættelse uden tro. Jakob giver dem landet,
men hvordan giver han dem det? Han giver dem det ikke
i virkelig besiddelse, og giver dem det dog. Han overgiver dem det ikke kontant eller håndgribelig, som når en
får hundrede eller tusinde daler i næven, men i forjættelsen giver han dem det, ligesom også Abraham, Isak og
Jakob fik det. Men, som jeg nu så ofte har sagt: De havde
det sikrere i forjættelsen end siden, da de i virkeligheden
og synlig boede deri på vilkår af, at de holdt loven.
Derfor skal vi gøre os flid for at gøre ordets forjættelse stor og højt ophøje den, så meget vi blot kan. Dertil
skal vi også bede Gud, at han vil forøge os troen og opholde os i den. For tror vi ikke, får vi heller intet. Sådan
kom de vantro israelitter ikke ind i det forjættede land,
men nedsloges og døde i ørkenen, kun to undtaget, Josva
og Kaleb.
Sådan véd også vi, eftersom vi er døbt, at vi er Guds
børn og de helliges medborgere i Guds rige. Det er vist.
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Men hvem har givet dig denne forvisning og trøst? Svar:
Det har ordets tjener, præsten, gjort. Men kære, hvad kan
dog denne stakkels mand lære, som er så foragtet og tiggefærdig, at han næppe kan betale en strikke? Hvordan
skulle vel han kunne give dig Himmeriget? For sådan
plejer ugudelige, vantro mennesker at tale, som der står
om Israels folk i Sl 78, 19: De talte imod Gud, de sagde:
Mon Gud kan berede et bord i ørkenen? Hvordan kan
han give brød og skaffe sit folk kød? Og i Kapernaum
sagde de materialistiske også i Joh 6, 52: Hvordan kan
denne give os sit kød at spise? Men den samme salme beretter også de vantros straf i v. 33: Han lod deres dage
ende i tomhed, deres år i den bratte død.
Derfor skal man nu være ganske vis på, at en præst
eller kirkens tjener har magt til at åbne Himmeriget for
dem, som ville lade sig døbe, absolvere, lære og undervise med Guds ord, fordi han har magt og befaling dertil
af Gud, og kan og skal også forlade og absolvere synder,
som jo Kristus udtrykkelig har givet dem denne magt i
Joh 20, 23, hvor han siger: Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, osv.
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136. Men dette læres ikke sådan i pavedømmet, men formørkes, ja fordærvelsens barn, den forbandede pave, har
ganske undertrykt og udslettet disse store gaver og velgerninger. For sådan har de lært: Det er ikke nok, at man
er døbt og tror på Kristus; men du må desuden også
kysse mine fødder. Derfor har man al grund til at hade
denne Antikrist, som har røvet os forjættelsens, troens og
Himmeriges hellighed, dertil det evige liv, og imidlertid
byder mig at vise lydighed mod en opdigtet værdighed
og syndens menneskes maske. Han viser mig lige lukt
Djævelen i vold. Dette var jo en forfærdelig straf for vor
utaknemlighed.
Derfor skal vi beflitte os på at være Gud taknemlige
for Kristi riges store herlighed og ære, der atter er blevet
renset af Gud selv ved ordets lys og lære. For der foreholdes os jo nu ikke sådanne love, som står i pavens lovbøger, men læren om syndernes forladelse. Men paven
har kun med magt påtvunget den stakkels kirke sine menneskesætninger, har hverken lært lov eller evangelium.
Havde han endda lært loven, så kunne man nogenlunde
tålt ham; men De Ti Buds rette mening var også ganske
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kommet bort for kirken. For betragt Magister Sententiarum og de andre skolastikere, hvor koldt de behandler De
Ti Bud; ja de agter næppe på dem og forbigår dem ganske. Derefter har kanonisterne ikke engang tænkt på at
udlægge De Ti Bud, og dog har begge parter fyldt verden
med mange svære bøger, hvori der ikke står andet end
lutter mørke og vildfarelse om munkenes regler og løfter,
om deres bælter, kutter og faste; her har de fået alverden
og især de enfoldige, uforstandige mennesker til højlig at
forundre sig over disse narrestreger.
Derfor var det en stor, ynkelig blindhed og det er rimeligt og ret, at man ganske vender op og ned på alle
klostre og ødelægger dem; det måtte da være, at man
ville lade nogle stå til en erindring om de synder og afskyeligheder, som har haft sit tilhold og er blevet drevet
der, ligesom man fordum i Det Gamle Testamente havde
Ba’als, Moloks og Tofets huse.
Når vi derfor tænker på fædrenes store og underfulde
ære, idet de kunne tro, at det nærværende og kommende
rige eller den legemlige og åndelige forjættelse hænger
sammen med hinanden, så den legemlige ligesom var et
hylle, hvori forjættelsen om Kristus var indhyllet, da
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skulle vi meget mere højlig prise vor dåb, nadver, nøglemagten og embedet, så vi vænner os til og lærer at ære og
elske ordet og sakramenterne, holde dem højt, prise dem
og tale hæderlig om dem; for det er jo sandelig en herlig
magt, som åbner Himlen, lukker Helvede, borttager synd
og død og giver liv. Men alt dette sker kun i troen. For vi
håber og venter endnu derpå og ser ikke endnu disse goder for vore øjne, som Paulus siger i Rom 8, 24: Det håb,
som ses, er ikke håb; for hvordan skulle nogen håbe det,
som han ser?
På denne måde må man holde Det Nye Testamentes
forjættelser imod dem, som fædrene havde i Det Gamle
Testamente. Skønt disse også var medindesluttet i disse,
blev de dog dengang endnu ikke så offentlig udbredt over
alverden, som det nu sker i Det Nye Testamente. Dengang havde alene det jødiske folk forjættelsen; nu derimod har hele verden forjættelsen, ordet og Guds store
gerninger; dertil overgives og anbetros i nødsfald det kirkelige embede til enhver broder.
Men når jeg lærer eller prædiker, så er det ikke mig,
som lærer og trøster folk, men Kristus, som bor i os. Tro
derfor ikke mig, men Kristus, som døber, trøster, rækker
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sakramenterne gennem mig, som han har forjættet, når
han siger i Matt 28, 20: Se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende. Dette er Kristi riges ære og vælde, hvorom
Sl 145, 11 taler.
Derfor ville jeg ønske, at de gudfrygtige fra ungdommen af ville vænne sig til at tale højt og herlig om vor
førstefødsel, om vort rige og det kære kirkelige embede,
så vi må være Gud taknemlige derfor, ja, at vi hædrer
disse gaver med hjertets tilbørlige ærefrygt og med ydmyge ydre skikke; for de er guddommelige ting og sådanne gaver, som giver os det evige rige.
Dette har jeg villet sige på dette sted, fordi der måtte
tales om fædrenes forjættelser, for derved at minde jer
om de store gaver, som vi nu har, og Kristi riges store
ære. For skønt deres legemlige forjættelser er større end
vore, (for i Det Nye Testamente oprettes der intet legemligt rige, men det forbydes meget mere at besvære vore
hjerter med fråseri og drukkenskab), så er vi dog fornøjede med, at Kristus har sagt i Matt 6, 33: Søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives
jer i tilgift. Som om han ville sige: Først og fremmest
skal mit navn helliges med al ærbødighed, med åndelig
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glæde, med ord, hjerte og mund; så skal du også få det
daglige brød.
Men især skal vi rose os højt heraf og stærkt indprente denne vor lære imod paven, for at ødelægge hans
gruelige rige. For havde jeg end hundrede tunger og ligeså mange munde, ville jeg dog ikke med ord kunne udsige, hvilket afskyeligt uhyre pavens rige var. Man kan
ikke tale så skarpt eller heftig derimod, at jo dette ugudelige væsen og ødelæggelsens vederstyggelighed på det
hellige sted langt overtræffer det alt sammen. For jeg har
ynkelig været fanget i disse pavelige garn og har med
stort alvor gjort og lidt alt det, som nu til dags størstedelen i pavedømmet ikke agter på og heller ikke mere overholder.
Derfor, den der, blot kan og gider, han skal kun altid
hade, fordømme og forbande paven; for han har tilføjet
Kristi rige større skade end Muhammed. Muslimerne
dræber vel legemet, berøver de kristne med magt deres
ejendom, ødelægger og hærger alt; men paven driver
langt hårdere på sin Koran, nemlig at Kristus skal fornægtes. Vistnok er de begge kirkens fjender og Djævelens livegne trælle, for de forkaster begge evangeliet;
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men paven vil, at man skal tilbede hans love og regler, så
evangeliets lys ganske må undertrykkes og udslukkes.
Derfor være han fortabt og fordømt i evighed, og alle
engle og hellige skal forbande dette afskyelige uhyre, pavedømmet. Jeg for min del havde måttet dø i denne morderkule, havde ikke Gud frelst mig. For jeg kendte ikke
til Guds forjættelser, ikke til de hellige sakramenters brug
eller gavn, ligesom jeg ovenfor fortalte en ytring af en
munk, som undrede sig over, at så mange lærde mænd i
pavedømmet aldrig havde lært noget om Guds forjættelser. Ja, når jeg hørte vor frelsers, Kristi Jesu, navn
nævne, forfærdedes jeg aldeles derfor, fordi jeg mente, at
han var givet mig til dommer og ikke til frelser. Jeg beundrede og hædrede mere en munk, som gik i lang kjole
og ofrede for de levende og døde, end læren om Kristus
med forjættelserne og sakramenterne; ja, jeg mente, at
denne lære ikke kom mig ved. Sådan har vi nu hidtil talt
om fædrenes velsignelse, hvorved jeg har sagt, at man
også skal prise vor og Det Nye Testamentes ære og herlighed.
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v21. Israel sagde til Josef: »Jeg skal snart dø, men Gud vil være
med jer og bringe jer tilbage til jeres fædres land.

Jakob kalder det fædrenes land efter forjættelsen. For eftersom de endnu var i Egypten, elendige og fattige, hvordan kunne de da besidde det på anden måde end blot i
forjættelsen, i troen og håbet? Men hvad han siger til Josef, må man forstå efter talefiguren synekdoche; for han
var der med begge sine sønner; hvad der derfor sagdes til
Josef, angår også dem; de menes også.
Og kære, betragt dog hans tro og herlige trøst. For
han tvivler slet ikke på, at Gud vil antage sig dem og forsørge dem, når han siger: Gud skal være med jer; ligesom vi nu i Det Nye Testamente er visse på, at Kristus vil
være med os indtil verdens ende. Desuden forjætter han
dem også, at de skal føres tilbage til sine fædres land.
Som om han ville sige: Jeg forlader jer nu og går bort fra
dette liv; men dog skal I ikke være forladte eller uden
trøst. For den samme Gud og genløser (goel), som har
været med mig i så mange store trængsler i dette liv, han
skal også være med jer og atter føre jer tilbage til det
land, som er jer forjættet.
Det er sandelig kraftige ord. Som om jeg ville sige til
en, der lå på det yderste: Jeg tilsiger dig alle dine synders
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forladelse og befaler dig til Gud og alle hans engle; de
skal beskærme dig og føre dig ind i det evige liv. For
dette kan jeg sådan frit udsige med al fortrøstning og skal
også gøre det på grund af Kristi befaling og Guds ubedragelige forjættelse, hvorpå denne absolution beror.
Derfor kan vi absolvere dem, som tror ordet, og skikke
dem ind i Guds rige, fordi denne fædrenes velsignelse
også er givet os.
Paven derimod henviser de stakkels bekymrede samvittigheder til skærsilden og forjætter dem intet sikkert
om deres salighed, men kræver af dem anger for synden,
skrifte og fyldestgørelse, om måske Gud derved ville
lade sig formilde og forsone. Din anger, siger han, kan jo
måske være så stor, at Gud vil se til den. Sådan lader han
de stakkels hjerter bestandig blive stikkende i tvivlen og
bringer dem til sidst derhen, at de bliver Gud fjendske og
ganske fortvivler.
Vi derimod oprejser på denne måde de forfærdede
samvittigheder, at vi siger til dem: Tro, at du er døbt til
Jesus Kristus, jeg absolverer dig fra dine synder i Kristi
navn, som er død og opstanden for dig, og som har sagt i
Joh 14, 19: Jeg lever og I skal leve. Dette er en sikker og
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varig trøst, på hvilken de gudfrygtige hjerter alene kan
forlade sig; derfor anfægter også Djævelen den bestandig
og sætter sig stedse imod den. Sådan har nylig de grove
æsler i Löwen i de artikler, som de havde ladet udgå i
trykken under kejser Karls navn og segl, villet forsvare
skærsilden, med hvilke artikler de lægger for dagen sin rå
mening og dårskab og offentlig beviser, at Gud har forblindet dem hundredfold, eftersom de fordrister sig til at
ville slukke det forjættelsens lys, som Gud af underfuld
nåde og barmhjertighed nu atter har tændt i vore kirker.
Derfor må man nøje mærke disse ord af en stærk,
fuldkommet tro, i hvilken Jakob med vished slutter, at
Gud vil forsørge ham og hans efterkommere, selv i elendigheden og døden, så man holder sådanne ord imod den
tvivl, som de papistiske ordkløvere indfører. For Jakob
siger: Jeg dør vistnok; men dog ikke som et epikuræisk
svin, som om der ikke var mere ved mig end døden og liget alene; nej, jeg forkynder jer i forvejen med sand, vis
tro, at Gud lever og vil være med jer, som lever, og med
mig, når jeg er død, og hjælpe os; for jeg tror på ham.
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Deraf kan man se, at troen ikke er andet end det rette,
sande liv i Gud selv, og af disse ord skal man lære at erkende det evige liv og de dødes opstandelse. Jeg dør vistnok, men Gud lever. Sådan taler livsnyderne ikke eller
de, som fortvivle; men sådan taler en troende, som med
fast tro og håb venter på det evige liv og de dødes opstandelse. For han siger: Døden skal ikke skade hverken mig
eller jer; for Gud skal være med jer og med mig; ja, jeg
skal være hos ham. Så ganske vis er han på, at Gud vil
trøste dem og atter føre dem ind i deres fædres land, som
om de allerede nu alle sammen drog derop og så landet
for sine øjne.
Sådan stor kraft har troen, der, når vi er døde, atter levendegør os. I samme stund, hvori vi begynder at tro og
gribe ordet, begynder vi også at leve i det evige liv. For
Herrens ord forbliver evindelig, og Gud, som taler med
os, er evig og skal også være med os i at evighed.
Sådan er død og liv stillet nærmere ved hinanden, end
vi selv kan se. For Jakob dør; men døden er livet nær, ja,
den er netop det rette liv. Og atter, Adam levede i Paradiset og vidste ikke af nogen død, skønt Gud havde forud-
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sagt ham, hvor nær døden var ham. For sådan lyde ordene i 1 Mos 2, 17: på den dag du spiser af det, skal du
dø. Men han kunne ikke tro det, så længe han endnu følte
livet og alt godt og endnu ikke havde erfaret det onde.
Men Gud mindede ham om begge dele. Som om han
ville sige: Du føler vistnok livet, døden derimod føler du
ikke; du ser ikke den ulykke, som kan møde dig; men se
dig for; døden er visselig ikke langt borte. For det skal du
vide, at på samme dag, på hvilken du spiser af træet, skal
du dø; så nær er død og liv hinanden. Men det kunne Gud
ikke få Adam til at tro, og han mente, at han aldrig ville
dø. Der herskede troen; derfor frygter han slet ikke for
døden.
Sådan er også vi i døden. Vi ser, at vi dør og opgiver
ånden, at legemet rådner og fortæres af orme; dog gør vi
det samme i døden, som Adam gjorde i live. Adam troede ikke, at døden var så nær, men var sikker, og hans
sikkerhed og stolthed var en hellig og priselig sikkerhed,
da han endnu slet ikke havde følt noget ondt eller nogen
fordærvelse. Sådan er også vi sønderknuste og ydmygede
i døden og har dog livet ligeså nær, som Adam havde døden; for forjættelsen i Mark 16, 16 er sikker og sanddru:

1361

Den, som tror og bliver døbt, skal frelses; her er livet
ganske nær os, som er i døden, ligesom døden var Adam
nær. Men den, der tror, ligesom Jakob her med stærk tillid venter sig livet, agter døden for intet; for troen bringer
livet nær til og slutter sådan: Om jeg end dør, så er jeg
dog døbt og tror på Jesus Kristus; derfor er jeg levende
og salig.
Ligesom nu Adam kunne rose sig af at leve, og dog
alligevel også skulle tro dette ord: på den dag du spiser
af det, skal du dø, og frygte for døden, sådan skal vi derimod ikke frygte for døden, men huske på livet. For Gud,
som til Adam sagde: Døden er dig nær, den samme Gud
siger også til os: Livet, freden og saligheden er nær ved
jer. Og Gud, som taler sådan med os, kan ikke lyve eller
bedrage, som Paulus siger i Tit 1, 2: Gud, som ikke lyver,
har lovet os det evige liv, hvilket er et ord af den tro, som
allerede har livet i sig, skønt det er skjult. For troen begynder livet i os og har livet i sig selv.
Vi, som tror, har denne begyndelse, at vi, om vi end
nu føler døden, dog ikke frygter for den, ligesom de, der
plages af en ond samvittighed, blegner og forfærdes
endog når de blot hører døden nævnes. De gudfrygtige og
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hellige mennesker derimod foragter døden. Da sådan Agnes blev slæbt afsted til fængsel og pinsler, sagde hun, at
hun var til mode ganske som om hun førtes til en dans.
Kære, hvorfra fik dog denne unge pige sådant højt mod,
at hun slet ikke frygtede eller forfærdedes, men var glad
og vel til mode, ret som om man satte sig til bords med
hende og ville traktere hende kostelig? Det var ikke en
epikuræisk foragt for døden, men en ret visdom og et rigtigt skøn, hvori hun kunne slutte og være vis på, at livet
var hende ganske nær. Derfor spottede hun Djævelen og
døden og lo ligesom af dem; for døden var hos hende opslugt af livet.
Dette er vor teologi, som vi lærer, ganske modsat
den, som de blinder og tåbelige skolastikere og papister
har holdt så hårdt på, som intet véd herom og foragter
troen. Lad os derfor høre patriarken Jakob, der taler om
døden som om en søvn. For spørger du ham: Hvad, kære
Jakob, er du ikke bange for døden? Så svarer han: Vistnok skal jeg dø og lægges i graven; men Gud lever, som
har forjættet os det land, hvortil han vil føre jer; mig derimod vil han flytte til et andet liv, som er meget bedre;
for han har lovet det.
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Sådan var hele hans liv opslugt i denne forjættelse:
Gud har forjættet mig at være mig nådig, ja sådan, at
Messias skal nedstamme fra mig; derfor vil han også give
det land og det sted, på hvilket Messias skal fødes; i
denne tro og tillid vil jeg dø og sove hen i fred.
Dette foreholdes os nu til et eksempel, som vi skal efterfølge, så også vi skal holde vore forjættelser højt og i
ære. For fordum under pavedømmet, da jeg var munk,
brugte man ikke disse ord, og ingen vidste noget at sige
om, hvad ord eller forjættelse var; og jeg takker Gud, at
jeg må leve nu i denne tid, da Guds ord og forjættelse lyder i mine og alle gudfrygtiges ører. For den, som hører
ordet, han kan let forstå de guddommelige forjættelser,
der i hele pavedømmet var dunkle og ubekendte for alle
teologer.
Men ordet, som Gud forjætter, må være forbundet
med troen. Denne tro har de heller ikke forstået i pavedømmet, lige så lidt som ordet og forjættelsen. For dette
var deres sædvanlige lære: Sakramenterne giver den,
som bruge dem, Guds nåde uden ordet og uden troen.
Når en døbes, behøver han ikke troen; sakramenterne har

1364

så megen kraft, at de giver nåden blot ved den ydre handling (ex opere operato).
Men dette er hovedstykket i vor lære, at intet sakramente kan virke nåde i sig selv, uden troen. For hofmanden i ApG 8, 36-37, hørte af Filip, da han sagde: Se, her
er vand, hvad hindrer mig fra at blive døbt? disse ord:
Hvis du tror af ganske hjerte, kan det ske. Filip vil ikke
døbe ham, medmindre han tror. For han siger ikke: Dåben er dig gavnlig og gør dig retfærdig, enten du tror eller ikke, sådan som papisterne indbilder sig, at nåden
indgydes endog de små børn ved sakramentets kraft.
Dette er ganske falskt. For de bliver salige ved forjættelsens kraft og modtager Helligånden, fordi Kristus har
sagt i Matt 19, 14: Lad de små børn være; I må ikke hindre dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres.
Lad os derfor af sådanne eksempler lære troens rette
kraft, ved hvilken vi frelses fra døden og går ind i det
evige liv. Sådan siger Jakob her: Jeg dør, men Gud lever;
han skal være med jer. Jeg går i graven; I skal hverken se
eller høre mig; men jeg vil efterlade jer en meget bedre
fader, som vil kunne forsørge jer langt bedre og trofastere
end jeg. For hverken jeg eller min søn Josef, men den
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Gud, på hvem vi tror, og hvis forjættelse vi har, han skal
være jeres Gud, jeres fader, jeres leder og genløser.
Alt dette havde ikke Jakob kunnet sige uden troen.
For forjættelsen og troen hænger nødvendigvis sammen,
som Paulus siger i Ef 3, 17: Ved troen bor Kristus i jeres
hjerter, og i Visdommens Bog 1, 4 står der også skrevet:
Visdommen bor ikke i et legeme som er synden undergivet. Hvis muslimerne hørte, at der forjættedes en noget,
kunne han snart forstå, at der krævedes tro dertil. For
hvad andet er vel en forjættelse, som ingen tror, end en
unyttig, forgæves ting? Men da er det en ret forjættelse,
når mennesket tror derpå, med fasthed forlader sig derpå
og anser Gud for sanddru.
Den historiske tro holder sig ikke sådan til ordet, sætter heller ikke sin lid dertil, men siger: Jeg hører, at Kristus har lidt og er død. Den sande tro derimod mener og
siger: Jeg tror, at Kristus har lidt døden og er død for
mig; derpå tvivler jeg slet ikke, og i troen hviler er jeg og
forlader mig på ordet imod døden og synden.
Dette lys og denne nåde har Gud åbenbaret os i denne
tid; derfor skal vi være ham taknemlige. Og på denne tro
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har vi et herligt eksempel i disse Jakobs ord, som sandelig indeholde store, vægtige ting. For Jakob dør, ikke som
en, der tvivler eller forfærdes i sit hjerte, men han siger
rent ud i den sikreste og tryggeste tro: Gud skal være med
jer. Sådan har han livet i døden, og efter at han allerede
er død, lever han dog alligevel, bringes til graven fuld af
tro; for han forlader sig på Gud og hans forjættelser;
denne tro opsluger døden. For dette er ikke en blot og bar
historisk erkendelse, der alene indeslutter de historiske
kendsgerninger, men som ikke kæmper, heller ikke står
fast i anfægtelsen mod døden og Helvede. Denne tro og
erkendelse har også Djævelen.
Men dette er den sande tro på forjættelsen, som giver
Gud den ære, at han er sanddru, som tror hans ord og
sætter sin lid dertil. En sådan tro overvinder døden og
trodser den ligesom, sådan som Paulus gør i 1 Kor 15,
55: Død, hvor er din brand? Helvede, hvor er din sejr?
Om du end sluger mig, så skal jeg dog atter komme til lyset og livet.
Sådanne steder af Skriften skal man foreholde kirken
på grund af de hellige mænds eksempler, der har lyst for
os med den fasteste tro, hvilken tro vi også skal lære at
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efterfølge, så vi kan rose os på denne måde og sige: Jeg
er døbt og absolveret; på det dør jeg. Hvad der nu videre
kan ramme mig for anfægtelse og bekymring, skal slet
ikke forvirre mig. For han, som har sagt i Mark 16, 16:
Den, som tror og bliver døbt, skal frelses, ligeså i Matt
16, 19: Hvad du binder på jorden, skal være bundet i
himlen, ligeså i Matt 26, 26. 28: Dette er mit legeme,
dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse, han kan hverken lyve eller bedrage; det er vist og
sandt.
v22. Jeg giver dig frem for dine brødre den bjergryg, jeg tog
fra amoritterne med mit sværd og min bue.«

Men dette er nu en såre underlig ting, at denne hellige
mand, der ganske er optaget af sin tro og lever trygt i
Herren, tror og håber på de dødes opstandelse, dog alligevel endnu bekymrer sig om et lille, usselt stykke af det
hellige land og ikke ville glemme det, uagtet det var lille.
Sådan gjorde disse hellige mænd; skønt de var sikre
på livet og de dødes opstandelse, forlod de dog ikke sin
gerning og sit kald, heller ikke de timelige goder; vistnok
sørger de ikke mere for sig selv, men de beskikker og
ordner dog alt rigtig for sine efterkommere, så de ikke
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skal efterlade sig noget, hvoraf deres børn eller slægtninge kan tage anledning til kiv eller strid. Sådan gør
også en from, gudfrygtig husfar; før han skilles fra dette
liv, ordner og beskikker han alt i sit hus og vil, at en del
af hans gods skal tilfalde hans hustru, en del hans søn eller datter. For sådan tænker han: Disse ejendomme er
blevet mig givet og betroet af Gud; nu vil jeg derfor med
fred og i troen rettelig beskikke og uddele dem.
Sådan siger nu Jakob til Josef: Foruden den deling af
landet, som du skal holde sammen med dine brødre, giver jeg dig særskilt dette stykke af landet; det skal du
ikke dele med de andre. dig tilkommer der desuden også
to dele for dine to sønner; men foruden det skal du have
denne del for dig selv alene. Sådan hædrer han sin søn
med en særlig gave i betragtning af hans herlighed og
gudsfrygt. For han var en stor, herlig mand, prydet og begavet med alle slags dyder.
Skønt nu sådanne ydre ting og legemlige goder var
forgængelige lige så vel i Jakobs hus som på ethvert andet sted, så har dog Gud, fordi kirken og Guds rige skulle
være der, og af det hus skulle opvækkes så mange profe-
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ter, konger og herlige mænd, der skulle være rette underfulde mænd i verden, for efterkommernes skyld agtet
dette sted så højt, hvor han ville bo, tale og sende den
herre Kristus. Dette var sandelig en såre herlig og stor
ære, der langt overgår alle timelige goder, nemlig at have
Gud selv nærværende i riget og hans gudstjeneste hos
sig, 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 tage bolig hos ham.
Dette er såre store, uendelige ting, og når man dermed sammenligner alle kongerigers herlighed, alverdens
ædelstene, guld og gods og dets værdi, da ville alt dette
ganske forsvinde. For hvor stort er dog ikke dette, at
Guds søn siger: Vi skal komme til ham og tage bolig hos
ham? Derfor var dette den største hæder for dette land, at
på dette legemlige sted var det evige liv, sejren over synd
og død.
Grammatikerne kives med hinanden om det ord
Sikem, der efter hebræernes mening kan betyde både
skulder og det stykke, som man bærer på skulderen. Vistnok betyder ordet Sikem ganske vist en skulder, men af
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hvad årsag det også skal betyde det stykke, som man bærer derpå, kan jeg ikke forstå; det har blot behaget jøderne at udlægge det sådan, fordi et stykke bæres på
skulderen, eller fordi skulderen er et stykke af legemet.
Men dette er en såre hård og ægte jødisk billedlig brug af
ordet ”skulder.”
Derfor hader og foragter jeg dybt dette hos de jødiske
rabbinere, at de lægger så megen vind på at udfinde
mange forskellige betydninger af ordene. Quintilianus
har ret i sin formaning om, at man skal vogte sig for et
sådant ord, der har mere end én betydning, som for en
klippe, hvorpå man plejer at strande. Især skal de, som er
andres lærere, beflitte sig på at undgå og vogte sig for sådan forskellig udtydning af ordene. Man har et gammelt
vers, der lyder sådan: Tvetydigheden er stedse en moder
til vildfarelse.
Vistnok kan det hænde, at nogle ord af art og natur er
tvetydige; de kaldes på universiteterne æquivoca a casu.
Sådan tvetydighed kan man ikke undgå eller ganske
vogte sig for i sprogene. Sådan bruges i vort sprog ordet
”at male” både om at male på møllen og at male et maleri. Her har vi kun ét ord, mens på latin disse to ting har
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hver sit ord. Ligeledes betyder ordet ”rim” både rimfrost
og rim i et vers. Det samme indtræffer også i andre
sprog, at et ord efter sprogbrugen kan betyde mere end én
ting, så man ikke tydelig kan se dets rette betydning på
hvert enkelt sted ud af sammenhængen. Hvis sådan en til
en maler ville sige: Mal mig dette korn, da ville han
straks tage sin pensel og afmale et bygkorn, og omvendt,
hvis du bragte mølleren et brev eller papir og sagde til
ham, at han skulle male dig et billede derpå, ville han
ikke kunne forstå, hvad du mente dermed. Om sådanne
ord taler vi her ikke.
Men der er en anden tvetydighed, idet ikke ordene efter sin natur og art har mere end én betydning, men får
det ved sprogbrugen. Sådan når man siger et menneske,
og et malet menneske. Denne tvetydighed kan man kalde
den vilkårlige og kunstige. Og denne har rabbinerne over
al måde ivrig beflittet sig på, så man med rette kan hade
deres bestræbelser derfor. Hvor de ser, at et ord er brugt i
en billedlig eller uegentlig betydning, der tillægger de
straks dette ord nye betydninger. For de er ulærde folk,
som ikke kender noget til videnskabelighed; derfor forstår
de ikke talefigurerne.
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Det hænder ofte, at flere ord, fordi de er hinanden
lige i betydningen, også kan anvendes om andre ting,
hvilket kaldes en metafor. Men mellem de ord, som af
naturen betyder mere end én ting, er der ingen lighed i
betydningen, såsom at male på møllen og at male et maleri; hertil kan man ikke angive nogen grund.
Sådan forekommer i Abrahams historie ordet
Be’ersheba i 1 Mos 21, 31, som kan betyde enten overflødighedens, eller edens, eller syvtallets brønd; for alt
dette betyder ordet seba. Dets rette, oprindelige betydning er en ed; sådan i Sl 110, 4: Herren har svoret, og det
skal han ikke angre. Men hvordan det kan få betydningen
af syv, eller overflod, kan jeg ikke vide; kun er der i det
hebraiske sprog ligesom i andre sådanne ord, som i det
lærde sprog kaldes æquivoca a casu. Men hvordan disse
skal oversættes, må man se af sammenhængen.
Sådan er Sikem også et ord, der har mere end én betydning. For undertiden betyder det et stykke eller en del,
undertiden en skulder; men hvilken betydning, der bedst
passer på hvert sted, det må man, som sagt, slutte sig til
af sammenhængen. Sådan står der i Sefanias 3, 9: Derefter vil jeg forvandle folkenes læber, så de bliver rene; de
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skal alle påkalde Herrens navn og stå sammen om at
tjene ham. Her står der egentlig: Tjene ham med én skulder (Sikem), det er endrægtigt, sådan at de alle ligesom
bære Kristus på én skulder og er rette Kristusbærere.
På samme måde siger Jakob også her i samme betydning: Jeg giver dig et stykke (Sikem) af landet, dog sådan, at han også hentyder til egennavnet Sikem. For når
denne bys navn føjes til de før omtalte betydninger af ordet Sikem, får dette tre betydninger, og Jakob leger sådan
med dette ord, som har så mange betydninger og siger:
Jeg giver dig dette stykke af landet, hvorved han sigter til
det sted, som hed Sikem. Forstår man ordet som et fællesnavn (stykke), tilsiger han ham altså denne del og siger: Det skal være dit stykke. Men er det et egennavn,
mener han derved byen Sikem. På samme måde i 1 Mos
21, 30, hvor Abraham stiller de syv lam for sig selv og,
da Abimelek spørger: Hvad skal disse syv lam være til?
Svarer: Det skal være mig til et vidnesbyrd, at jeg har
gravet denne brønd; derfor kaldte han det samme sted
Be’ersheba, nemlig enten efter de syv lam eller efter den
ed, som de der tilsvor hinanden, idet de sluttede pagten;
på vort sprog edsbyen eller syvbyen.
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Men nu opstår her endnu nogle andre spørgsmål, som
angår det sproglige og ikke teologien. For Jakob tilføjer:
Som jeg tog af amoritternes hånd med mit sværd og med
min bue. Men ovenfor i kap. 34, 25 ff., hørte vi, at Simeon og Levi myrdede byens indbyggere tilligemed Hamor og Sikem og udplyndrede hele byen. Om dette mord
og rov taler nu Jakob her sådan: Jeg tog dette stykke land
med mit sværd og med min bue. Og dog havde Gud, som
Stefanus siger ApG 7, 5, ikke givet ham noget til eje
deraf, end ikke et fodsbred, og hans sønner havde dræbt
sikemitterne, ikke efter Guds bud og befaling, men af
egen trods og i sin grumme vrede. Dog godkender Jakob
her denne dåd og siger, at han havde gjort det; med sin
faderlige myndighed bekræfter han sådan denne onde
gerning. Hvorfor roser han da nu det, som han ovenfor
dadlede, idet han sagde i 1 Mos 34, 30: I har ødelagt
mig, idet I gjorde mig stinkende for dette lands indbyggere? Ganske tværtimod alt dette roser han sig nu her
deraf og siger: Jeg har taget dette stykke land med mit
sværd og med min bue.
Men vi har ovenfor svaret på dette spørgsmål, og
dette svar skal man tage derfra og gentage det her. For
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Jakobs sønner udførte ikke dette mord alene, kunne heller ikke udføre det uden kana’anæernes hjælp, som sluttede sig til dem på grund af den urimelige misgerning,
som Sikem havde begået mod en sådan stor, dyrebar
mand, der var gæst og fremmed i deres land, ved at
skænde hans datter. Nidkærheden herover bevægede
kana’anæerne til ikke alene at hjælpe Jakobs sønner til at
hævne den misgerning, som var begået mod deres søster,
men til også at give og indrømme dem hele det samme
land. For uden tvivl havde nogle af dem hørt patriarken
Jakob prædike og ment, at man allevegne måtte straffe
forbrydere hårdt for at opretholde tugt og ærbarhed.
Skønt derfor sagens begyndelse var ond på grund af
Jakobs sønners frække, onde dåd, beholdt han dog landet,
som det var vundet med sværdet, hvortil også naboerne
havde hjulpet, og hvori de havde indvilget. Dette er min
mening, og jeg mener, at man med føje må følge den,
fordi historien stemmer med teksten her. Dette sted omtales også i Joh 4, 5, hvor det kaldes sichar, hvilket er
kommet deraf, at afskriverne har fejlet, idet de har gjort
bogstavet m til et r.
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Det sidste spørgsmål angår ene og alene det sproglige, nemlig hvorfor han siger: af amoritternes hånd, da
dog Sikem ovenfor kaldtes en hevitter, og amoritterne og
hevitterne var forskellige folkefærd? Skriften vidner, at
amoritterne boede hinsides Jordan, som man kan se af 5
Mos 1, hvor Sihon, amoritternes konge, omtales. Hvordan tillægges da Sikem dem, uagtet det lå på denne side
Jordan? Her følger jeg den almindelige forklaring, at
dette er sagt ved talefiguren synekdoche, idet man sætter
det hele for delen eller delen for det hele, ligesom der
også i 5 Mos 1, 20 står: I er kommet til amoritternes
bjergland, hvor der også omtales amoritter i Juda land.
Sådan var dette ord amoritter enten et fællesnavn, eller
disse folkefærd var forbundet med hinanden ved svogerskab eller forbund, sådan at Sikem nedstammede på den
ene side fra amoritternes slægt, på den anden fra hevitternes, sådan som tilfældet ofte plejer al være ved folk, som
bor nær hinanden, f.eks. ved sachserne og mejsznerne.
For sådan plejer nærtboende folk gerne at blande sig med
hinanden. Derfor ligger der ikke stor vægt på dette
spørgsmål.
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Niogfyrrende kapitel
v1-2. Jakob kaldte sine sønner til sig og sagde: I skal samle jer
omkring mig, så vil jeg forkynde jer, hvad der engang i fremtiden skal ske jer. Saml jer, og hør, Jakobs sønner, Hør på Israel,
jeres far!

Dette kapitel er noget dunkelt og vanskeligt, og det af
den grund, at det har haft mange mestre og udlæggere,
som er ganske uenige angående meningen, idet den ene
mener dette, den anden noget andet, så vi må af en ond,
krum vej gøre en ren, som vi kan gå på. Men vi vil gøre,
hvad vi formå.
Jakob kalder på sine sønner og gør dem opmærksomme, såsom han vil tale om højvigtige ting, der må
mærkes nøje, nemlig forjættelse og trussel. I virkeligheden er det også en stor ting, at forudsige og forkynde noget om fremtiden med sådan vished.
Men vi véd af Den Hellige Skrift og af egen erfaring,
at de guddommelige forjættelser og trusler, når de opfyldes og ligesom er i fuld gang, alligevel, har ganske det
modsatte udseende. Sådan havde Israels folk herlige forjættelser; og dog, når du betragter historien og deres
skæbne, synes de at have været de elendigste mennesker
og ganske forladte; det ser ud, som om Gud enten ikke
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skulle være sanddru i sine forjættelser eller også ikke agter stort på dem; lignende eksempler har vi også haft i
Abraham, Isak og Jakob. For deres historie viser os ikke
andet, end at de har været forladt af Gud, eller at Gud
ganske har glemt dem og ikke sørget for dem, men tilladt
deres fjender og modstandere at herske, triumfere og efter eget hoved grumt angribe de gudelige, uskyldige
mennesker, larme og rase imod dem.
På samme måde blev Israels folk hårdt plaget af naboerne, deres fjender, sådan som filistrene, ammonitterne, moabitterne, edomitterne, egypterne og flere andre,
så intet vistes mindre, end at de skulle have nogen guddommelig forjættelse. Og hvad kan vel være ynkeligere
end patriarken Jakobs historie, der er fuld af al slags jammer og trængsel? Er da det den forjættelse og velsignelse,
som han havde? Er det at have en nådig Gud, liv og evig
salighed? Sandelig, de gudfrygtige har ganske det modsatte for øje, og, som det synes, er også alt dette i virkeligheden ganske imod det, som tilbydes og foreholdes
dem i forjættelserne, som fornuften derfor anser for at
være falske og løgnagtige og, som man plejer at sige, det
går de fromme ilde, de onde godt.
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Derfor hører til forjættelsen troen, som holder sig til
og lever i forjættelsens ord. For er troen ikke til stede,
som holder sig til forjættelsen og lever i den, da synes de
ting, som rammer de gudfrygtige, at være ganske imod
forjættelsen, så folk ganske drives til fortvivlelse. Derfor
råber jødernes hob, som ofrede til andre guder, til profeten Jer 44, 16-18: »Det ord, du taler til os i Herrens
navn, vil vi ikke høre på. Nej, vi vil gøre alt det, vi har lovet: Tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde
drikofre for hende, sådan som vi og vores fædre, vores
konger og stormænd gjorde i Judas byer og i Jerusalems
gader. Dengang kunne vi spise os mætte; det gik os godt,
og vi kendte ikke til ulykke. Men fra dengang vi holdt op
med at tænde offerild for Himmeldronningen og udgyde
drikofre for hende, har vi manglet alt, og vi omkommer
ved sværd og sult.
Dette var årsagen, hvorfra alt afguderi kom hos Israels folk, også i ørkenen, ligesom Sl 78, 9 vidner, at de var
en modvillig og genstridig slægt, en slægt, som ikke beredte sit hjerte, og hvis ånd ikke var trofast mod Gud. For
de begærede at føres og ledes sådan, at de ikke behøvede
at leve i troen på forjættelsen, men ville have alt for sine
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øjne, så de kunne leve i det. Gud derimod ville, at de
skulle holde sig til troen, og ikke gabe eller tragte efter de
ting, hvis besiddelse kunne være dem behagelig. Derfor
harmedes og rasede de sådan, som om de ville sige: Gud
skal ikke afspise os med ord, men skal ligefrem give os,
hvad vi tiltrænger. Sådan begærede de, hvad der stred
lige imod Guds vilje og styrelse, og når de da ikke straks
fik, hvad de bad om og begærede, søgte de sig straks en
anden Gud. Dette menneskehjertets forvendte væsen beskrives i hele denne salme: De holdt ikke Guds pagt og
vægrede sig ved at vandre i hans lov; og de glemte hans
gerninger og hans underlige ting, som han havde ladet
dem se, Sl 78, 10-11; ligeledes også i Sl 106, 13: De
glemte snart hans gerninger, de biede ikke efter hans
råd; det vil sige: De ville ikke tro. Det samme bebrejder
også Stefanus dem i ApG 7, 43: Teltet med Molok førte I
med jer og jeres gud Raifans stjerne, de billeder, I har
lavet for at tilbede dem, osv.
Derfor må man med flid mærke og give agt herpå i
Den Hellige Skrift, hvori der indeholdes ganske andre historier end i hedningernes skrifter, der ikke indeholder
nogen guddommelig forjættelse. Sit folk derimod giver
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Gud forjættelser, men han forsøger dem også og prøver
deres tro, og lærer dem, at de må leve mere af ordet end
af brødet, som Moses siger i 5 Mos 8, 3: Gud ydmygede
dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, hvilket du
ikke kendte og ej dine fædre kendte, at han ville lade dig
vide, at mennesket ikke lever af brødet alene, men mennesket lever ved alt det, som udgår af Herrens mund.
Dette må man flittig fremholde, at Gud vel forjætter,
men dog stedse forhaler det, som han har forjættet, før
han giver det, og prøver os, idet vi må lide mangel og
trang, for at lære os at tro på forjættelsen og styrkes og
bekræftes i denne tro og at forlade os på Gud, ikke alene
når det går godt og vi har fuldt op, men også når det går
ilde og der er nød og mangel for hånden. Denne tro har
paven og alle hans lærde ikke, véd heller ikke noget deraf
at sige.
Men dette er det fornemste stykke i hele Den Hellige
Skrift, at man erkender Gud i hans forjættelser og forstår
dem rettelig. For han hjælper også i gerningen og virkeligheden; men først prøver han troen på forjættelsen, idet
han lader os lide mangel på det fornødne, så vi skal lære
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at forlade os på ham og ikke friste ham, sådan som jøderne gjorde; for disse fulgte straks efter fremmede guder, når Gud ikke på timen gav dem alt, hvad de lystede
og hvad de begærede; for de kunne ikke bie på hans råd.
Imod denne utålmodighed sættes der så mange formaninger hos profeterne og i salmerne, sådan i Hab 2, 3:
For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent,
for det kommer, det udebliver ikke. Og i Sl 27, 14: Bi efter Herren, vær frimodig og han skal styrke dit hjerte, ja,
bi efter Herren. Men det så jøderne ikke, begærede heller
ikke at lære det, derfor udvalgte de sig andre gudsdyrkelser og søgte sådanne guder som Astarte, Ba’al, som
skulle hjælpe dem straks, uden at de behøvede at tro på
forjættelsen, så de kunne føle hjælpen og gribe den med
hænderne, som de hel frækt sagde i sin stolthed i Jer 44,
17: Vi vil gøre alt det onde, som er udgået af vor mund;
vi vil ikke høre dit ord. Som om de ville sige: Vi vil have
en Gud, som straks bønhører os og giver os alt, hvad vi
begærer, ikke en, som tøver så længe med hjælpen.
Men Gud tøver ikke i den hensigt, at han derved vil
fordærve eller forlade sine, men meget mere for sidenhen
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på det rigeligste at opfylde sin forjættelse, som Paulus
vidner om ham i Ef 3, 20: Han formår over alle ting at
gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår.
Derfor vil Gud have, at vi skal være sådanne folk,
som kan være tålmodige ved forhalingen og med vished
håbe og vente, at han overstrømmende og rigelig vil give,
hvad han har forjættet. Det samme lærte og opnåede også
Jakob, da forjættelsen om det kommende afkom blev givet ham og Kana’ans land hans efterkommere, idet Josef
endnu i hans liv blev ophøjet til sådan ære og herlighed.
Men kødet er så trygt og ondt, at det ikke alene mistvivler om Guds forjættelser, men også foragter hans
trusler. For disse forhales også; derfor tror kødet ikke
Gud, om han længe nok truer. Og når foragterne og de tåbelige mennesker hører, at der endnu forestår en dom og
straf over synden, siger de: O det har vel ingen fare dermed! Havde jeg blot mange penge! Og dog vil Gud, at
man skal frygte hans trusler og bie på hans forjættelse,
hvilket ikke kan ske anderledes end i troen.
Men verden bryder sig ikke herom; det er som at slå
vand på en gås. For Gud er tålmodig og forhaler både
sine forjættelser og sine trusler, før han opfylder dem;
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men derfor lyver han ikke; til slut vil han erstatte forhalingen, både ved at straffe de onde så meget desto hårdere og ved at vise de fromme, gudfrygtige så meget desto større og rigere velgerninger. For han kommer til slut,
og kommer til gavns.
Derfor byder og lærer Skriften begge dele og siger:
Frygt Gud og tro på ham, som Sl 147, 11 siger: Herren
har behag i dem som frygter ham, som håber på hans
miskundhed; ligeså i Sl 2, 11: Tjen Herren med frygt og
fryd jer med bæven. Og troen må tro og frygte det usynlige, ligesom Noa frygter for syndflodens straffedom,
som han ikke ser, og håber på en forløsning, som han
heller ikke ser for sine øjne. Vi tror på den herre Kristus,
som vi dog ikke ser, og tror, at han på den yderste dag vil
komme og opvække os fra de døde og forvandle os, som
Paulus siger i Fil 4, 20- 21, men straffe de ugudelige,
som ikke kender Gud og ikke adlyder evangeliet, 2 Thess
1, 8. Sådan frygter de gudfrygtige for hans trusler og sætter sin lid til forjættelsen; de ugudelige derimod frygter
eller tror eller håber intet, spørger heller ikke efter nogen
Gud.
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Sådan begyndte nu Jakob sin tale til sine sønner:
Saml jer, kære sønner, og hør på mig; jeg vil sige jer,
hvad der skal ske i fremtiden. Nu gør jeg mit testamente
og vil gerne, at I stedse beholdt det i friskt minde og
frygter Herren, den rette, sande Gud. Jeg vil prædike og
tale til jer om Guds trusler og forjættelser, så I må have
en Gud, som I både frygter for og håber på. Dette mener
Jakob med sådan at vække sine sønners opmærksomhed,
for at holde dem i frygt for Guds trusler og i tro på hans
forjættelse. Som om han ville sige: Jeg véd godt, at
mange af jer vil blive onde, ulydige skælme; der vil være
løse fugle iblandt jer, der vil være afgudsdyrkere og foragtere af Gud, der både truer med sin vrede og forjætter
sin nåde; ligesom også Moses, Samuel og David og
mange andre spåede om sine efterkommere. Dog vil der
også blandt disse mine efterkommere være nogle, som
frygter Gud og forlader sig på ham. For deres skyld siges
dette. De andre foragtede denne Gud, der sådan forhalede
sin hjælp; ja, de brød sig ikke engang om at se på ham.
Derfor tilbad de alle hedningernes guder, som der står i 2
Krøn 36, 14. Og dommernes og kongernes bøger viser
også, at de ligesom ophobede afguder over hele landet.
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Sådan bar vi os også ad i pavedømmet, da vi gjorde
det endnu grovere og opfyldte alt med lutter afgudsdyrkelse af de afdøde hellige. En dyrkede Rasmus, som
skulle skænke ham guld og gods, en anden Margrethe,
for at hun skulle hjælpe kvinderne i barnsnød, og jomfru
Maria blev dyrket af alle som en midler og hjælper i alle
slags nød. Ingen ville håbe og vente at få hjælp og redning af Gud. En kvinde, som skulle føde, begærede kun
øjeblikkelig hjælp; derfor påkaldte hun ikke Gud, men
Margrethe. Og bønderne påkaldte Kristoffer, Georg og
mange andre hellige og dyrkede dem med faste og fester.
Sådan foragter kødet Gud i hans trusler og når han
forjætter frelse. For fordi han sådan forhaler hjælpen og
lader vente længe på den, derfor foragtes han. Ingen vil
vænne sig til at øve sin tro; folk vil leve uden tro og nyde
goderne som forhåndenværende. Bugen vil de har fuld,
men den sikre forjættelse lader de fare, som, uagtet den
taler om usynlige ting, dog visselig vil komme og opfyldes.
Sådan opvækker nu Jakob med højeste flid sine sønner til at erkende hans spådomme, som han vil forudforkynde dem, på det de af de trusler, som foreholdes de tre
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sønner, Ruben, Simeon og Levi, må lære at forstå Guds
vrede mod synden, men af de forjættelser, som gives de
andre, Guds nåde og barmhjertighed.
Dette er den fornemste lære og indholdet af dette kapitel, hvorfor Gud truer og forjætter, og hvordan han vil
have det ment og forstået, at han nemlig derved vil øve
og prøve troen på hans ord. Den, der vil handle med Gud,
må lære, at man ikke lever af brød alene, men af alt det,
som udgår af Herrens mund, 5 Mos 8, 3. Mangler der på
brød, skal man derfor ikke påkalde nogen fremmed Gud,
men styrke hjertet med troen på Guds ord og sige: Gud
har forjættet mig, at han vil være min Gud og min herre;
vil han nu lade mig dø af sult, så lad ham det; jeg vil dog
håbe på ham.
For tro og gudsfrygt må der være i menneskers hjerter. For forjættelse og tro hører sammen, og trussel og
frygt hører også sammen. Forjættelsen er intet, når ikke
troen er derhos, og omvendt er der heller ingen ret tro
uden forjættelse, ligesom der heller ikke er nogen frygt
uden trussel. Men Gud forhaler begge dele for at øve og
prøve os, og eftersom verden ikke vil lide eller tåle denne
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prøvelse, foragter den begge dele, frygter ikke ham, som
truer, og tror heller ikke på ham, som giver forjættelsen.
v3. Ruben, du er min førstefødte, min kraft, min manddoms førstefrugt, ypperst i højhed, ypperst i styrke.

Denne tale er fuld af trusler; vistnok indeholder den også
nogen forjættelse og velsignelse; men der er mere forbandelse deri. Og alt dette siges de andre til eksempel, og for
at forfærde dem deri. For skønt Rubens synd var ham
forladt, eftersom han havde sørget nok derover og gjort
bod derfor, dertil også med højeste flid anstrengt sig for
at frelse Josef, kortsagt, efter den synd, som han havde
begået, siden holdt sin fader i agt og ære, så var det dog
ikke godt eller gavnligt, at synden skulle forblive ustraffet, eftersom den var så stor og grum; men han måtte
straffes, efterkommerne til eksempel. For ellers havde efterkommerne kunnet sige: Kunne Ruben gøre dette og
dog slippe for straf, hvorfor skulle det da ikke også stå
mig frit for at gøre det?
Men nu var den jo en stor og gruelig synd, denne
hans blodskam med sin faders hustru, hvormed han beskæmmede hele huset og slægten, sin fader og sine
brødre, Bilhas sønner. Hvad urimeligere og skændigere
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kunne vel siges, end at han skændede sin faders hustru,
mens han endnu levede og hans andre sønner også levede
endnu? Eftersom det nu var en sådan skændig, ond og
uhørt dåd, kunne Ruben ikke forblive ustraffet derfor, og
derfor sættes der på dette sted en såre skarp og hård trussel.
24. Faderen foreholder ham al den ære og herlighed, som
han fordum havde, og den straf, som han vil skal forblive
hos efterkommerne, ikke som om Gud vil fordærve eller
fordømme dem, som vil læse dette gruelige og afskyelige
eksempel, men for at de sådan skulle have Ruben til eksempel på Guds tunge dom og vrede, andre til skræk og
advarsel.
Dette måtte være sådan, især hos folket under loven.
For skønt der også hos dette folk er barmhjertighed og
syndernes forladelse, så er der dog der ikke barmhjertighed alene, heller ikke evangeliets og nådens pure rige
alene; men der er også en borgerlig eller verdslig statsorden, hvori man også må have eksempler på straffe. Mester Hans må der føre sværdet, bruge straf og fængsel,
andre til skræk og lærdom, om så end synderne forlades.
En tyv får også sine synders forladelse; men han må dog
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udstå sin straf. De, som straffes på livet, få vistnok af
Gud syndernes forladelse; men dommeren eller skarpretteren tilgiver dem ikke, så han ikke skulle tilføje dem den
straf, som loven bestemmer, som Paulus siger i Rom 13,
4: øvrigheden bærer ikke sværdet forgæves; for den er
Guds tjener, en hævner til straf over dem, som gør det
onde. Og dog fordømmes alligevel ikke tyven eller morderen, heller ikke andre forbrydere, så sandt de gør bod
og tror på Jesus Kristus. Og efter døden føler eller fornemmer forbryderen ikke den skændsel, at han er blevet
hængt i galgen; men efterkommerne skal betragte skændselen, så de derved tænker: Stjæler du, så går det dig ligesådan.
Dette er en nødvendig lære, som man allevegne i verden må holde fast ved. Derfor fortæller man om kejser
Maximilian, at så ofte han drog forbi en domstol, skal
han have blottet hovedet og sagt: Hil dig, du hellige retfærdighed. For var der ingen straf, så ville vi intet udrette med vor prædiken og syndernes forladelse, og pøbelen ville skammelig misbruge læren og prædikenen om
Guds nåde og barmhjertighed til al trods og synd.
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Eftersom dette folks rige også var politisk eller verdsligt, måtte der sættes en særlig straf for en sådan skændig, ond gerning, andre til skræk, for at de skulle vide, at
der også er en Gud, som truer og straffer, og at han ikke
blot forjætter nåde. Kirken har også sin straf, nemlig
bandet, skønt man bryder sig mindre derom end om borgerlige straffe. Sådan blev nu Ruben for sin synds skyld
forestillet de andre som et spejl, hvori de trodsige, ulydige skælme og de, som beskæmmer og vanærer sine forældre, skulle spejle og beskue sig, for at man på denne
måde kunne møde denne skændige, onde forargelse. Derfor ville Gud ikke, at det skulle blive ustraffet i det borgerlige samfund; og er end øvrigheden undertiden efterladende med straffen, så straffes dog forbryderne af Gud.
Sådan tiltaler altså faderen nu Ruben: Du skulle have
været den øverste, men du bliver det ikke og får ikke det,
hvortil du er født; jeg fratager og berøver dig alt, som
med rette skulle tilkomme dig på grund af din fødsel.
Dette er en såre hård forbandelse: Den største blandt
brødrene bliver den allermindste. Fødslen har givet dig
denne herlighed, at du skulle være min førstefødte søn,
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min kraft og styrke, dertil den øverste i magt; men synden har frataget og berøvet dig det alt sammen.
29. Det hebraiske ord on betyder undertiden smerte; sådan kaldte Rakel ovenfor i kap. 35, 18 sin søn ben oni,
det er min smertes søn, fordi hun havde det hårdt under
fødslen. Men på dette sted betyder det noget andet, ligesom også i 5 Mos 21, hvor Moses giver et bud angående
den førstefødte søn af to hustruer, hvoraf den ene er elsket, den anden forhadt af manden: Han skal, siger han
der i v. 17, kendes ved hendes førstefødte søn, som han
hader, at give ham dobbelt så meget som en anden af alt
det, som findes hos ham; for han er hans første kraft. Her
taler Moses ikke om nogen smerte eller skade, men om
hans kraft eller styrke. Sådan er dette de førstefødtes ære
og berømmelse, at de kaldes faderens første kraft eller
styrke.
Dette udtyder nu andre noget utugtig, hvilket slet
ikke behager mig, sådan nemlig, at fordi kærligheden i
ægteskabets første år plejer at være heftigst, skal i det
også den største og fornemste kraft findes til at avle børn.
Men jeg tror, at den førstefødte søn blot af den grund kaldes den første kraft, fordi han er den første. De andre
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sønner er også en kraft, hvorved familien tager til i kraft
og styrke. For da er faderen stærk, når han har mange
sønner, som alle er hans kraft eller styrke; hans hus bliver
stærkt ved de mange børn. Men den første søn er den første kraft; når han er født, begynder forældrene straks at
tænke på, at de må bygge et hus og skaffe ernæring, og
hvordan de skal forsørge sit hus eller alle sine arvinger
og efterkommere. Men den, der synes bedre om den anden udtydning om børneavlingens gerning og den varme
kærlighed mellem unge ægtefolk, kan for mig gerne
følge den.
Jeg tror dog, at denne anden udtydning er mere ligefrem og derfor passer bedre. For Jakob mener: Min kraft
er begyndt med dig; du er mit hus’ største støtte. Da jeg
fik dig, blev jeg familiefader; med dig begyndte det. Men
se nu til, hvad du har tabt. Denne store ære og herlighed
mister du nu for syndens skyld. Du beholder kun et fortrin i tid; men mit hus hverken bygges eller forbedres ved
dig; for du er faldet fra førstefødslens herlighed. For du
var ikke alene min førstefødte eller min kraft, min første
støtte, men du var også en herre over alle dine brødre, og
dig tilkom dobbelt arv, og det af to grunde, nemlig fordi

1394

du var den øverste i ofret (det har den latinske oversætter
gengivet ved: In donis, i gaverne, de gaver nemlig, som
bringes Gud; Lyra derimod forstår det om de gaver, som
mennesker plejer at give hinanden), og på grund af regeringen eller herredømmet. For begge disse stykker tilkom
den førstefødte, som loven siger i 5 Mos 21, 17. Sådan
tilfaldt der ham en dobbelt arvedel af faderens gods, og
de andre brødre måtte adlyde ham og være ham underdanige; han var fornemmere, helligere og rigere end alle de
andre.
Sådan er dette den rette beskrivelse af, hvad førstefødslen er, når han siger: Den øverste i ofret, den øverste
i riget; det er: Den førstefødte har præstedømmets herlighed, bestyrelsen af prædikenen og ordets forkyndelse,
desuden også det verdslige overherredømme. Dette var
sandelig en herlig, stor ære og jøderne måtte holde fast
ved denne ordning, skønt Gud ikke altid fulgte den. For
han er fri fra loven og herre over alle love. Disse eksempler ophæver dog alligevel ikke denne af Gud indstiftede
orden; men Gud selv gjorde undtagelserne derfra, og ingen måtte overtræde denne lov. Men hvad vor herre Gud
vil gøre for undtagelser, det kan ingen hindre ham fra.
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I 1 Krøn 6, 1 fortælles der, at Rubens førstefødsel
blev givet til Josefs børn, som vi hørte ovenfor i kap. 48,
5, hvor Jakob siger til Josef: Dine to sønner, de som er
født dig i Egyptens land, før jeg kom til dig i Egypten, de
skal høre mig til, som Ruben og Simeon. Sådan er Josef
et dobbelt barn, fik så meget som to andre.
Men denne måde og ordning med førstefødslen var
vistnok sådan under loven; men i Kristi rige ophører loven. For vor herre, den rette førstefødte præst og konge,
ophæver loven. Men i verden skal, når der er flere sønner, efter den borgerlige ret den ældste arve faderens hus.
Alt dette, som Jakob taler, synes at være meget kort
og afbrudt. For han bruger sådanne ord, som kaldes abstrakter, der er noget utydelige. Hos os er det tydeligere,
når der tales med de ord, som kaldes konkreter. Han mener: Æren og herligheden havde tilkommet dig; du skulle
været min førstefødte, min kraft og største styrke, den
øverste i ofret og den øverste i riget; det er: Du var præst
og fyrste.
Men jeg overlader hebræerne selv deres kiv; for jeg
véd ikke at hjælpe og greje mig ud af den forvirring, som
de sprogkyndige afstedkomme. Ordet seth tyder de på
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mange måder, den ene hid, den anden did. Uden tvivl
kommer det af ordet nasa, der er såre vidtløftigt i sine betydninger. For det betyder at tage, modtage, bære, løfte,
bedrage, tilgive. Deraf kommer også ordet os, kraft,
styrke, rige; og det ord, som står i Dan 11, 38, mausim,
der også oftere forekommer, betyder kraft til at herske og
regere. I 1 Mos 4, 7 står der: Hvis du gør godt, da er du
behagelig; der står på hebraisk seth, der egentlig betyder
tilgivelse. Sådan bruges det også om David: Jeg har udvalgt ham til at bære livkjortlen for mig; på dette sted betyder det ganske vist at bære. For denne regel må man
flittig mærke og godt holde fast på, nemlig at man af
sammenhængen og ordføjningen må slutte sig til ordenes
rette og egentlige betydning. Sådan siger Saul til Samuel
i 1 Sam 15, 30: Jeg har syndet, men ær mig nu for mit
folks ældste; der står i den latinske tekst: Porta peccatum
meum, men det havde passet bedre at gengive det ved
tolle eller remitte. Sådan siger Johannes Døberen i Joh 1,
29: Se Guds lam, som bærer verdens synd, og ovenfor i 1
Mos 45, 27 sagdes der om Josef: Han havde sendt vogne
til at føre ham på.
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Sådan må man nøje give agt på, om dette ord nasa
sættes ved det ord synd, eller ved en legemlig ting sådan
som øjne, hånd, stemme osv.; sådan at opløfte sine øjne,
dvs. at se, at opløfte sin røst dvs. at tale eller skrige; at
opløfte sit hoved dvs. at være glad; at opløfte eller modtage ens ansigt betyder at ære ham eller tage hensyn til
hans person, som der står i Sl 82, 2: Hvor længe vil I
dømme uret og anse de ugudeliges personer? Sådan står
der i det andet bud: Du skal ikke tage eller føre Herrens
din Guds navn forfængelig.
Derfor må man lægge mærke til sammenhængen og
ordføjningen, som tilfældet også er i andre sprog, især i
det græske og tyske, hvor ofte det samme ord får forskellige betydninger, alt eftersom det forbindes med forskellige ord. Når sådan dette ord nasa sættes ved ordet synd
betyder det at borttage synden, det er forlade eller tilgive
den. Sådan kaldes Jerusalem i Es 33, 24 Neso avon, det
er syndsforladelse; ordet bruges også i Sl 32, 1: Salig er
den, hvis overtrædelse er forladt. Denne regel plejer jeg
at følge, at jeg tyder ordene efter sammenhængen og ordføjningen. Jeg forstår at ordet betyder ét, når der tales om
at opløfte en sæk, et andet, når der siges: At opløfte sit
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åsyn, sådan som der siges i 1 Kong 2: Jeg tør ikke opløfte
mit åsyn til din broder Joab, det er: Jeg tør ikke komme
for hans øjne.
Men enhver og især de, som giver sig af med Den
Hellige Skrift, skal beflitte sig på at få en sikker, enfoldig
mening ud af Skriften, ikke en, der lader sig tyde og
trække til alle kanter, sådan som jødernes rabbinere og de
lærde i pavedømmet har gjort, og som også juristerne gør
i sin lovfortolkning, som bestandig besværer sig med ord,
som har mere end én betydning. Derfor er skolastikernes
teologi blot mundsvejr. Man må, siger de, enten lærer og
tror sådan, eller også på en anden måde. Sådan går det
også i loven og i filosofien. Sådan husker jeg endnu godt,
at jeg har set et sted hus Accursius, hvor han er i tvivl, og
efter at have fremsat mange forskellige meninger siger:
Man kan forstå det på denne eller på hin måde, eller også
kan du sige, du ikke forstår det; det bekendte han selv
lige ud, og jeg syntes godt om denne oprigtighed hos den
lovkyndige. For når man sådan anfører så mange forskellige meninger, så er grunden dog kun den, at man ikke
forstår eller véd det ret.
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Men den, der ret forstår en ting, han tvivler ikke;
kommer heller ikke frem med så mange forskellige meninger, siger ikke, at man må forstå det enten sådan eller
sådan. Derfor skal man af al magt vogte sig for rabbinerne; for de hindrer studiet af Den Hellige Skrift; de beflitter sig ikke på at tyde eller udlægge ordene på samme
måde og ganske ligefrem. Skal jeg læse en sådan uvis
skrift, hvori ordene har så mange forskellige betydninger,
da vil jeg heller læse Virgil eller Ovid. Men de mange
slags formeninger eller formodninger, som de jødiske
rabbinere har i Skriften, hader og afskyer jeg dybt.
Derfor mener jeg, at på dette sted den rette og egentlige mening er, at Jakob vil sige til Ruben: Du er den førstefødte, min kraft og min første styrke, ikke for min person, men mit huses kraft, den første af mine efterkommere, ved hvem præstedømmet og riget skal begynde.
Han taler ikke om den legemlige kraft til at avle børn.
For hvortil skulle det vel tjene at tale om sådanne ting på
dette sted?
Men Jakob sigtede til den kraft, hvorved hans slægt
skulle forøges og udbredes. Som om han ville sige: Mine
efterkommere skal blive utallig mange; du er deres første
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konge og hoved, hvem denne så store slægts hæder tilkommer, og du er ikke alene begyndelsen af det folk,
som skal nedstamme fra mig, men du har også den herlighed, at turde opløfte (seth) ofrene, hvilket jeg har sagt
henhører til det præstelige embede. For vi véd, at der i
Det Gamle Testamente brugtes mange slags ofre og
slagtninger af kvæg, hvorved Gud blev forsonet og synderne forladt, ikke af ofrets egen kraft, men ved troen på
det offer, som engang skulle ofres.
Derfor mente Jakob: Mennesker skal forsones med
Gud ved dit offer, som du ved førstefødslen havde fået
ret til; du er den øverste i ofret og den øverste i regeringen; du er min slægts hoved og begyndelse; mit huses
forøgelse begynder med dig. Desuden tilkom dig også
den præstelige værdighed, at du skulle være præst og forsone folk med Gud. Se nu derfor, hvilket stort gode du
har mistet.
Dette er sandelig en kraftig prædiken og en gruelig
straffetale over Ruben. Jeg havde grædt mig ihjel, om Jakob havde tiltalt mig sådan. Han foreholder ham al den
herlighed, som han skulle have haft, at han nemlig skulle
være hans første kraft, dertil have haft præstedømmets og
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overherredømmets ære, der var stor og herlig, ikke for
kejser Augustus, den store Alexanders eller Scipios
skyld, men fordi det var patriarken Jakobs hus, der havde
forjættelsen om den evige salighed og den kommende
Messias.
v4. Du kom i oprør som vandet; du skal miste din forrang,

Her skaffe rabbinerne os atter bryderi med grammatikken; var denne sikker, så kunne vi uden al vanskelighed
udfinde den rette mening. Men de selv gør den dunkel
med sine forklaringer og punkter, sådan som denne tekst
ynkelig plages af dem. For idet de imod ånden tyder den i
en urimelig mening, har de dernæst nødvendigvis måttet
søge tvungne og urimelige udlægninger, hvilket er et ret
djævelsk hårkløveri i Den Hellige Skrift.
Hieronymus har på latin oversat det ved: Effusus es
sicut aqua, du er udgydt som vand, heri har han efterfulgt
rabbinerne, men denne forklaring huer mig ikke. For han
forstår det om et kar, hvoraf man i bunden udtømmer det
vand, som er deri, så der ikke engang bliver en dråbe tilbage, hvilket ikke kan ske med olie. Derfor vil jeg sige
min mening: Det hebraiske pachas betyder ikke egentlig
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at udgyde, men at gå eller føres vildt og stormende, ligesom filosofferne om væskerne siger, at de ikke kan begrænses af sig selv, mens de om tørre ting siger, at de
ikke kan begrænses af andre tings grænser. Vandet kan
ikke sætte sig selv noget mål, men flyder ud gennem enhver åbning, eller, hvis det ikke indeholdes i et kar,
strømmer det hid og did; dette er vandets og alle væskers
natur. Kaster du derimod en kiselsten eller anden sten op
i et kar så har den dog sit eget sted, hvor den af sig selv
holder sig.
Sådan betyder nu pachas at være vild og urolig, så
man farer afsted. Sådan, siger Jakob til Ruben, er du også
et uroligt hoved. Du er hovmodig af den herlighed, som
er tilfaldt dig; men du farer afsted som vand, styrer i
storm, ligesom en blind, efter din egen lyst og begæring;
der er ikke nogen fasthed i dig, du forbliver ikke på dit
eget sted, hvorhen du var stillet, men bærer dig ad som
vandet der også er uroligt og farer afsted hvorhen det blot
kan komme.
48. Derfor kaldes hos Jeremias og Sefanias de profeter
letfærdige, som letsindig og ubetænksom snakker frem
alt, hvad der falder dem i munden og også gør folket vildt
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og ubestandigt, ligesom under pavedømmet det stakkels
folk blev ynkelig ført omkring, så det løb hid og did,
snart til Jakob, snart til Katharina, snart til Barbara osv.;
alt var letfærdigt, usikkert, uroligt, hvad man lærte og
gjorde.
Men de, som har høje stillinger i staten eller kirken,
de må ikke være letfærdige, for det anstår dem ikke godt;
de skal ikke lade sig tumle som bølger og drives om af ethvert lærdoms vejr, Ef 4, 14. De skal ikke være som røret, der drives hid og did af vinden, men skal smukt forblive på sin bestemte plads som en ubevægelig klippe,
der ikke kan rokkes eller bortdrives hverken af storm eller bølger. Klippen står ligegodt, skønt det rivende vand,
som bruser ned fra fjeldet, tager med sig og kaster omkuld alt andet, som det blot finder på marken. Sådan skal
også en lærer og regent være i kirken, i huset og i staten;
han skal have sit eget mål og sin grænse, inden for hvilken han forstår at holde sig og forblive, så han ikke som
en blind i stormløb farer snart hid, snart did.
Sådan må enhver øvrighed være enig med sig selv og
standhaftig; den må ikke for snart låne øre til smigrere og
hofkryb. Når en overherre følger snart denne, snart hin
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smigrer og lader sig føre omkring efter næsen, er han ingen god regent. Sådan siges der også i Jer 23, 32: De forvilder mit folk med sin løgn og med sin letfærdighed. Sådanne løse, letfærdige fugle er også de, som lærer pavens
løgne og letfærdigheder, som man kan se på hårkløverne
i Löwen. I Es. 28, 10 sigter han også til dem, idet han siger: Bud efter andet, bud efter andet, linje efter linje,
linje efter linje, lidt her, lidt der. Derfor er det fornødent,
at vi er standhaftige; vi skal være konstante, kække klipper, så vi ikke lader os drives om af ethvert lærdoms vejr,
Ef 4, 14.
Sådan siger nu Jakob til Ruben: Du var den førstefødte; men du har foragtet de store, herlige, højvigtige
ting; har faret letfærdig vild, ligesom vandet strømmer
afsted; har ikke ladet dig nøje med dit ægteskab. Dette er
min mening om denne tekst; for jeg kan ikke godtage de
jødiske rabbineres usikre, tvivlende og løse meninger. I
hele livet er det fornødent, at man altid har noget sikkert
og fast, som man kan holde sig til, især er dette fornødent
i kirkelæren; derfor beder David i Sl 51, 12: Forny en
stadig ånd indeni mig. Den, der ikke vil være standhaftig,
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han mister til slut det sikre embede og det sikre ord. Derfor beder David om en stadig ånd, som ikke tvivler eller
vakler, ikke flakker omkring hid og did, sådan som Jakob
siger Rubens ånd var, som om han ville sige til ham: Du
har handlet som en letfærdig dåre; du har fulgt dine onde
lyster; du frygter ikke Gud, tror ikke på ham; der fattedes
dig ikke på førstefødslens gave, men på tro fattedes der
dig; for du har ikke været taknemlig mod Gud.
Derfor tilføjer han nu: Du skal ikke være ypperlig.
Her fratager han ham begge dele, nemlig både præstedømmets og regeringens herlighed. Du skal ikke kaldes
præst eller fyrste i mit hus, hvortil du af naturen havde
ret. Men du skal ikke herske over dine andre brødre, skal
heller ikke beklæde præsteembedet, og skal hverken i regeringen eller i nogen anden sag have forrang over de andre. Moses siger i 5 Mos 33, 6 i velsignelsen over Ruben:
Ruben skal leve og ikke dø, og hans mænd skal være en
ringe hob. Der har han udlagt denne tekst: Han skal ikke
forøges, skal ikke være de andre stammer lig, men skal
være ringere end dem.
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v4b. for du besteg din fars leje, da vanærede du min seng.

Dette er et hårdt ord, og han taler i flertal, mine senge,
som om flere; han gør det såre hårdt. Du er gået ind i mit
sovekammer og har indtaget din faders leje. Jøderne anfører her og på flere andre steder sælsomme, utugtige
ting, som jeg nødig endog tænker på. Men Jakob mener:
Min hustru Bilhas sovekammer var mit; jeg skulle hvile
hos hende, men du har berøvet mig hende. Og egentlig
tænkes her ikke på sengen selv, men på hvad der foregår
i sengen. For jøderne lyver, når de siger, at Ruben ikke
krænkede sin stedmor, men kun kastede sin faders seng
ud af sin moders hus. Men det var i virkeligheden et
skændigt horeri og en ret blodskam. Ovenfor tav Jakob
stille dertil; men nu, da han skal dø, fortier han det ikke
længere.
Om ordet alah opvække rabbinerne en kiv. Jeg forklarer det sådan: Du besmittede min seng. Sådan siges
der også i 1 Krøn 5, 1 med de samme ord om Ruben:
Han besmittede sin faders seng. Jeg har ikke lyst til rabbinernes tvungne og hårtrukne forklaringer, og når jeg
ikke kan komme frem med noget, som passer til en tekst,
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så bekender jeg det hellere ligefrem og siger, at jeg ikke
forstår det.
Men i denne tekst synes Jakob at have talt efter den
talefigur, som kaldes eklipsis eller reticentia eller aposiopesis, når man nemlig kort afbryder sin tale eller kun udtaler de halve ord og fortier resten, sådan i vrede eller andre sindsbevægelser. Denne talefigur er meget almindelig
i alle sprog. Sådan siger også Jakob på dette sted til Ruben: Du opsteg i din faders leje, da besmittede du det.
For disse ord forfærdedes uden tvivl alle de andre sønner
og sagde grædende: Ak kære fader, hvilke skarpe ord
bruger du dog! Kære, formild dog denne tunge, sørgelige
dom, som du har udtalt over din søn. Sådan vil vi greje
denne tekst ved taleftguren eklipsis. For rabbinernes udlægning behager mig ikke.
Dette er i øvrigt en forfærdelig og såre skarp prædiken, indeholdt i få ord, og Ruben har vel uden tvivl stået
der for alle sine brødre med stor skam og forfærdet
hjerte. Hans fader Jakob havde hidtil tiet stille; men nu,
da han skal dø, efterlader han sig sandelig et sørgeligt og
skarpt afskedsord. For dette er en forfærdelig dom over
Ruben; ikke med et eneste bogstav sættes der nogen trøst,
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men næsten med hvert bogstav og hver tøddel fratager
han ham livet, dog dræber han ham ikke ganske, som
Moses også siger i 5 Mos 33, 6: Ruben skal leve, men
hans mænd skal være en ringe hob; det var også den svageste stamme, der aldrig har udrettet noget herligt. I Dom
5, 16 foreholder Debora også Rubens stamme dens
stolthed og træghed: Hvorfor sad du i kvægfolden og lyttede til hyrdernes fløjter? Disse skrøbeligheder havde
Ruben også.
Sådan var dette sandelig en tung og gruelig straf, som
fulgte på hans synd. Vistnok blev syndernes forladelse
ikke nægtet ham, som vi ovenfor sagde, men straffen forblev dog; ikke som om hans fader havde haft lyst dertil,
for han siger jo med klare ord: Du er min største kraft,
som om han ville sige: Jeg ville vistnok gerne, at du
skulle have beholdt denne største ære; men du har mistet
den ved din egen brøde.
Kære, hvoraf kommer det da, at han alligevel behandler sin førstefødte søn så hårdt? Svar: Jakob er den
patriark, hvem store, herlige forjættelser var givet, at han
skulle blive stor og få mange efterkommere, og Ruben
var fader til én stamme. Derfor var det fornødent, at
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denne dødelse sådan gik i forvejen. For Jakob frygtede
for, at efterkommerne, som han vidste skulle blive mange
og mægtige, skulle gøre hans førstefødte søns synd efter.
Derfor straffede han ham sådan, andre til skræk og advarsel, så ikke også de skulle begå lignende synd. For ikke
alle de er forjættelsens børn, som er børn efter kødet, heller ikke fik alle Helligånden; men størsteparten af folket
ville blive kødelig og roste sig alene af det kødelige fortrin.
Derfor var det nyttigt og godt, at man havde et sådant
minde om en skrækkelig straf, som altid kunne bevares.
Ellers havde de kunnet sige: O, det har intet at betyde om
jeg begår blodskam; for vor fader Ruben gjorde det også.
Sådan var det for efterkommernes skyld fornødent, at Jakob udtalte sig så hårdt mod Ruben, nemlig for at de
skulle vogte sig for sådan blodskam og komme i hu, at
denne stamme af den grund var så ydmyget og svag,
fordi Ruben havde begået blodskam med sin stedmor.
Skønt nu rimeligvis de andre brødre bad for Ruben,
ville faderen dog ikke lade sig formilde, fordi synden var
så usigelig stor; ikke som om han dermed ville have Ru-
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ben fordømt eller fortabt, men for at han skulle blive salig og erkende størrelsen af den samme synd, og for at
mindet om denne straf stedse skulle forblive hos folket,
så man sagde: Denne gruelige forbandelse fortjente Ruben ved sin store synd. Sådan forkynder vi også syndernes forladelse for horkarle, tyve og mordere; men for at
alligevel den ustyrlige pøbel og det simple folk kan holdes i tømme ved frygt for plage og straf, forbyder vi ikke
at hænge eller straffe dem, for at ikke også andre skal
falde i al slags synd og skam. Absalon syndede endnu
grovere end Ruben; men se, hvilken sørgelig og ynkelig
ende det tog med ham, da han så elendig døde i sine synder.
Derfor skal folk stedse beholde sådanne straffe i
friskt minde, så de i dem stedse må have en lærdom, sig
til advarsel for sådan blodskam. For Gud hader sådanne
synder og har afsky for dem, ligesom også denne stamme
derfor hos alle efterkommerne var den usleste og mest
foragtede. Sådan er der intet godt ord i hele denne velsignelse, så den vel hellere kunne kaldes en forbandelse.
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v5. Simeon og Levi er brødre, deres knive er voldsredskaber.

På dette sted er de sprogkyndige heller ikke enige med
hinanden angående meningen og de enkelte ord. For ordet mekeroth tyder de først om en ”bolig;” dernæst forstår de derved et ”sværd.” Vi vil forstå det sådan, at Jakob her har villet sige: Simeon og Levi er brødre, ikke
alene af natur, men også i ondskab; den ene er ligeså god
som den anden; de er brødre; deres sværd er uretfærdighedens redskaber eller våben. For hvis du ville oversætte
det ved: Deres boliger, sådan som jøderne gør, da gav
dette slet ingen mening; langt bedre er det at oversætte
sådan: Deres sværd er voldsvåben. Grækerne har taget sit
ord machaira (et sværd) af det hebraiske; ligesom også
det latinske ord framea er hebraisk; også vi i vort sprog
har flere hebraiske ord.
Sådan forkaster nu Jakob også disse to og sætter her
et andet eksempel eller en straf mod mordere, fader- og
brodermordere, ligesom han forhen også satte en straf for
blodskam. For begge disse synder er fordærvelige for
samfundet både i by og land. Derfor forbander han disse
brødre, i henseende til den kødelige herkomst, hos de efterkommere, som siden skal leve, så de ikke skal anvende
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sådanne eksempler til forsvar for sin synd og skam. Jakob vidste godt, at de ikke alle ville blive børn efter ånden, men at størsteparten ville forblive kødelige, og eftersom alligevel menigheden iblandt dem måtte indrettes og
ordnes med love og borgerlig orden, var disse eksempler
på straffe fornødne, for at de skulle vide at afholde sig fra
blodskam og uretmæssigt drab. Sådan var der sidenhen
en bestandig krig mellem Juda og Efraim, som dog var
hinandens brødre. Men præsterne af Levi stamme bragte
Kristus på korset, og efter nogles mening skal Simeon
have været Judas Iskariots stamfader; de mener da, at
dette er grunden, hvorfor Simeon ikke nævnes i Moses
velsignelse over stammerne i 5 Mos 33.
Sådan tænkte patriarken Jakob nu, da han skulle dø:
Måske ville også Simeons og Levis efterkommere blive
blodtørstige og fadermordere. For børnene slægter sædvanligvis sine fædre på, og sådan udbredes disses gift og
vanart blandt alle efterkommerne. Derfor taler han ikke
alene om disse to brødre, men om alle deres efterkommere, som om han ville sige: De vil også blive blodhunde
som deres fædre. Men forandres de ved Helligånden, da
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vil de blive fromme og gudfrygtige, ligesom Ruben ovenfor viste flere tegn til en sand, ret bod, og flere andre.
Men Jakob forandrede dog ikke sin profeti eller spådom,
ophæver heller ikke straffen, men gør meget mere deres
synd gruelig stor. Deres sværd, siger han, er voldsvåben,
der kun voldelig hugger, stikker og slår folk ihjel. Sådan
ser han, at også efterkommerne vil blive ligesådan, hvis
de ikke bliver forbedret af Helligånden, og derfor straffer
han dem så hårdt, så de ved disse to brødres eksempel
skulle formanes og advares og vide at afholde sig fra sådanne grumme gerninger og mord. Brødrene Simeon og
Levi, siger Jakob, er fortvivlede, onde forbrydere, som
kun har lyst til mord og uretfærdig vold, så deres sværd
er våben til mord og tyranni.
65. Denne velsignelse, eller meget mere denne forbandelse blev til slut også opfyldt i Kajfas, Annas og de andre ypperstepræster, som heftig forfulgte Kristus og
apostlene. For disse to stammer Simeon og Levi bevægede jødernes hele hob for Pilatus til at bede om at få Barabbas løs, men Jesus korsfæstet.
Alt dette forudså den hellige patriark så mange århundreder i forvejen og kunne slutte, at der ikke ville
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komme noget godt af disse to stammer. Vistnok kom der
mange profeter og hellige mænd af dem, men ved Helligånden. Men fædreneblodet i dem fnysede bestandig med
trussel og mord, som der står om Paulus i ApG 9, 1. Derfor var det gavnligt, at man sådan havde et evigt minde
om disse synder og den straf, som fulgte derpå.
Jakob ser, hvad der havde tildraget sig i hans hus; han
betragter også sine forfædres eksempler, hvordan det gik
Abraham for Ismaels skyld og Isak for Esaus. Derfor
tænkte han: I mit levende live, jeg som dog er de guddommelige forjættelsers fader, hvori de evige goder så rigelig tilbydes; ja, siger jeg, mens jeg endnu er frisk og
sund og regerer kirken sker disse ting; hvordan vil det da
vel gå efter min død, iblandt efterkommerne?
På denne måde taler også Moses i 5 Mos 31, 27: Jeg
kender din genstridighed og din hårde nakke; se, mens
jeg end lever hos jer, har I været genstridige mod Herren; hvor meget mere da efter min død? Sådan så også
Jakob, at hans efterkommere ville blive af to slags: En del
ville blive salige ved troen på forjættelsen om alverdens
frelser, som skulle komme af Jakobs kød; disse blev sandelig regnede blandt Israels eller Guds børns tal; for de
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forbandt med den kødets ære, at de var Abrahams afkom,
også forjættelsen om Messias; derfor kaldes de også af
profeten Esajas de tiloversblevne af Jakob. Men den anden del skulle blive de kødelige israelitter, der ville rose
sig af at være Abrahams og de andre fædres slægt. Sådan
hovmoder jøderne sig endnu den dag i dag deraf, og foragter i sammenligning med sig alle andre folk, forjætter
sig selv, at de skal blive herrer over himmel og jord. Ja,
Helvedes ild skal de få på sine hoveder!
Derfor revser Johannes Døberen dem såre hårdt i
Matt 3, 9-10: Tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har
Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække
børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede
ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt,
hugges om og kastes i ilden. Fremdeles i v. 12: Han har
sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han
brænde i en ild, der aldrig slukkes. Avnerne i loen var israelitterne efter kødet; de, siger han, skal kastes i den
evige ild, som enden til sidst vil vise. Det samme indprentede også alle profeterne dem, så de blev lede og
kede deraf; men så aldeles intet udrettede de dermed, at
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de til slut blev dræbt derover af folket og de falske profeter.
Sådan er kirken også nu til dags forsamlet af hellige
og ugudelige. Mm vi kan ikke få papisterne til at tro, at
de er Simeon og Levi: De vil også være Abrahams børn
og tilskriver sig kirkens navn og titel.
71. Derfor ville nu Jakob oprette et sådant grueligt minde
om denne synd og straffen over sine sønner, så de skulle
have noget at holde imod sin kobberpande og jernnakke.
Men de kunne ikke blødgøres eller forbedres ved noget
eksempel eller nogen prædiken; ja, de beholder endnu
den dag i dag sin jernpande, ligesom også vore papister
er så forstokkede og forhærdede; alle profeter er på grund
deraf blevet dræbt.
Derfor tænker Jakob: Har mine sønner endnu i mit levende live turdet gøre sådanne onde gerninger, er Ruben
steget op på sin faders leje, hvilket sandelig er en ond,
uhørt misgerning (for hvad er det for en ære at vise fader
og moder, at begå en sådan urimelig dåd, sine forældre til
gruelig hån og skændsel, endnu mens Jakob var i live og
midt for hans øjne?), hvad skulle da vel ikke efterkommerne gøre? Var end hans fader en hedning eller
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kana’anæer, så havde han dog efter naturens orden med
rette skullet vise ham ærbødighed og ære; men nu behandler han mig sådan, jeg som er hans fader og har guddommelig forjættelse og efter den lærer og styrer min
kirke og menighed. Skønt jeg nu har forladt og tilgivet
ham synden, så må der dog alligevel lægges en straf
derpå, for efterkommernes skyld, fordi synden er så afskyelig og stor. For Ruben havde ikke skændigere kunnet
foragte sin fader og træde ham under fode end just ved
denne blodskam. Derfor må han nu bære denne straf, andre til skræk og eksempel, så de må lære at adlyde Gud
og sine forældre; eller også skulle de vide, at de få skarpretteren og Djævelen selv på nakken.
Disse eksempler kan ikke tilstrækkelig indprentes
folk til alle tider, al den stund det var endnu mens patriarken Jakob selv lærte og prædikede, at hans sønner syndede så skændig. Og vi må ikke tro, at han forudså og
forudforkyndte dette uden stor smerte. Jeg husker godt,
har han vel sagt, med hvor stor flid og troskab jeg har
formanet jer til at tro på Gud og holde jeres forældre i
ære; I har også hørt mange andre gavnlige prædikener
om åndelige ting, også om det borgerlige liv. Men trods
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alle disse gudelige prædikener har I hverken afholdt jer
fra at håne jeres fader eller dræbe jeres broder. Jeg fordømmer jer ganske vist ikke evindelig, men forkynder jer
blot Guds straf, som vil overgå jeres hus og slægt, så andre må afskrækkes fra lignende synder.
Heraf kan man se, hvad det er for en tom og forfængelig ros, at jøderne praler af, at de efter kødet nedstammer fra fædrene, hvis ikke Helligånden og nåden er derhos. For betragt Jakobs efterkommere, fra hvem dog Kristus nedstammer, som vi skal hører i velsignelsen over
Juda.
Og denne spådom eller forbandelse var ikke forgæves, men gik over hele Simeons og Levis slægt, på nogle
få nær, såsom Moses, Aron, Samuel og nogle andre, som
udskilte sig fra de ugudelige, og i ApG 6, 7 står der skrevet, at en stor flok af præsterne modtog troen. Ellers klager profeterne på mange steder over præsternes tyranni,
som rasede imod de fromme, gudfrygtige lærere og
stedse tørstede efter deres blod. De var alle Simeons og
Levis brødre og efterkommere.
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v6. Jeg vil ikke møde op i deres råd, ikke deltage i deres forsamling;

Jakob taler her ikke om en enkelt persons sjæl, men om
alle efterkommerne. For ved sin sjæl og sin ære forstår
han hele folket og alle de hellige, som ikke alene efter
kødet, men også efter ånden skulle blive rette, sande israelitter, sådan som Paulus beskriver dem i Gal 5, 16. Han
vidste, at Gud havde forjættet ham, at han skulle få
mange og herlige efterkommere; disse byder han tage sig
i vare for disse forbrydere. Som om han ville sige: Jeg
formaner og beder jer vogte jer for disse to brødres eksempel og råd; hvad der er af mit kød og blod, skal vogte
sig for dem. Og det vil jeg have bevidnet med denne min
sidste vilje, at min sjæl ikke skal komme i deres råd, heller ikke skal forene sig med deres kirke og forsamling.
For sådan står der på hebraisk: Min ære, ikke alene den,
som angår min person alene, men hele det folks, som
skulle nedstamme fra Jakob. Alle, som nogensinde skal
nedstamme fra mig, dem vogte og bevare Gud fra at
forene sig med en sådan kirke og gå ind på dens råd; mit
folk og mit afkom skal komme i hu at forblive ved Guds
forjættelse og bud og ikke afvige fra troen eller vende sig
bort fra troens rette gerninger og vende sig til de onde,

1420

forvendte gerninger, sådanne som disse mordere og
voldsmænd, ja disse grumme fader- og brodermordere
Simeon og Levi har begået.
Ligesom denne hårde tale og bøn dengang var nødvendig for Jakobs slægt og efterkommere, sådan skal
man også til alle tider og i hele verden stedse gentage og
flittig indprente den, og vi skal bede Gud om, at han dog
ikke vil lade os falde i sådanne gruelige laster. Gud bevare os fra at blive brodermordere, det er dog alt for galt.
Der var sandelig hos dette folk gruelige tilfælde og
uhørte eksempler på fadermord og blodskam, hvis lige
man næppe finder i hedningernes historie. Det er Djævelen. Så stor er Djævelens vold og tyranni, at jo helligere
folket er, desto værre og frygteligere er det. Jo rigere og
klarere ordets lys skinner, desto større er foragten for ordet. Just dette frygter også Jakob af sine efterkommere,
og især af Simeon og Levi, at der ikke vil komme noget
godt af dem; men han forudsiger det værste om dem.
Men han taler ikke om nåden, men om naturen. For
vi er af naturen vredens børn og er derfor også tilbøjelige
til alle slags synder, til grueligt mord, utugt, røveri osv.,
hvis ikke nåden hjalp og frelste os. Derfor forbander nu
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Jakob denne fordærvede natur, der er så skændig og ond,
som også drev disse syndens redskaber så de strømmede
over deraf, og beder Gud at opholde efterkommerne ved
forjættelsen og i sin nåde.
v6b. for i deres vrede dræbte de mænd, i deres selvrådighed
skamskar de okser.

Om denne tekst har udlæggerne mange forskellige meninger. Hieronymus og mange andre udlægger den første
del om de mænd, som blev dræbt i Sikem på grund af Dinas krænkelse, og siger, at enkelttal her står i stedet for
flertal, så ordet mand må forstås om mænd. Men den anden del forklarer de om Josef. Dette synes jeg ikke om;
jeg mener, at man må forstå begge dele om Josef. For at
disse brødre solgte og ombragte Josef, er en så stor synd,
at det er fornødent at beholde et minde derom, til skræk
og advarsel for onde mennesker, som ville efterfølge Simeon og Levi deri.
Og Jakob havde dengang alle efterkommerne for øje
og så hen til dem. Han vidste godt, at præsterne grumt
ville rase mod profeterne og andre fromme mennesker,
ligesom Simeon og Levi i hans levende live trådte Josef
under fode og bedrøvede sin gamle fader indtil døden.
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Dette er sandelig en stor foragt for den fædrene myndighed og kan aldrig fremstilles stort nok.
Nu var der ingen anden grund til dette store fjendskab
mod deres broder, end blot den kærlighed og gunst alene,
som faderen nærede for denne søn. Derfor var de så forbitrede på ham og hadede ham så heftig og besluttede sig
til hverken at skåne sin faders alderdom eller sin broders
liv; de ville kun på det grummeste rase imod Josef og udpine og dræbe sin fader med sorg og smerter, som han
måtte bære i toogtyve år, trods alle Guds bud og forjættelser, som Jakob som en trofast biskop og lærer havde
foreholdt hele sit hus. Dette var frugterne af denne gudelige og flittige undervisning! Det havde intet under været,
om torden og lyn havde slået derind.
Derfor forstår jeg ikke disse ord om nogen anden end
om Josef alene. For mændene i Sikem havde fortjent sin
straf, og de andre indbyggere og naboer havde indrømmet og tilladt Jakob at beholde besiddelsen af deres land.
Josef derimod havde ingen anden synd begået mod sine
brødre end at fortælle dem en drøm, uden at forklare den,
og uden nogen lyst til at herske over sine brødre, hvilket
var blevet antydet ved, at solen og elleve stjerner bøjede
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sig for ham. Han var en såre from, uskyldig yngling,
hvem faderen elskede højt, og Simeon og Levi syndede
derfor også så meget hårdere deri; for de havde ingen
grund til denne store vold, som de øvede mod ham.
Derfor blev de også rimelig forkastet og straffet med
denne legemlige forbandelse, og havde ikke Helligånden
ved særlige gaver af deres efterkommere opvakt nogle
profeter (ligesom jo mange herlige mænd nedstammede
fra dem, såsom Moses, Aron, Samuel og andre), så var
denne stamme forblevet ganske ubekendt og foragtet.
Men der spørges her, hvorfor disse to, Simeon og
Levi, kaldes brødre, da jo dog også de andre ti var
brødre. Herpå svarer Lyra med nogle andre hebræere meget godt, nemlig at Moses har villet stille disse to sammen i den gruelige synd, fordi de var kammerater ved sin
broders mord. For Ruben havde frarådet og modsat sig,
at de skulle dræbe Josef, og havde dertil udtænkt en plan
for, hvordan de skulle bære sig ad med ham uden at
dræbe eller ombringe ham; at de nemlig meget hellere
skulle kaste ham i en grav; for på denne måde at frelse
ham ud af sine brødres hænder og tyranni. Men eftersom
han dengang var ganske foragtet af dem på grund af den
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blodskam, han havde begået, foragtede Simeon og Levi
ham også deri.
Men heller ikke Juda foretog sig noget imod Josef og
rådede dem til at sælge Josef, for på denne måde at frelse
sin broders liv. Så var heller ikke de andre brødre, såsom
Dan, Asher, Naftali, hovedmænd eller anstiftere for
denne grumme voldshandling. For Moses sagde, at Josef
stedse var hos medhustruernes sønner og holdt sig til
dem. Derfor foragtede Simeon og Levi Ruben og de andre sønner af tjenestepigerne, så disse på grund af de to
brødres stolthed og hovmodighed måtte være ganske foragtede og forstødte. Men har Zebulon og Issakar gjort
noget, så har de i al fald ikke gjort det på egen hånd og
efter eget råd, men efter disse tos råd og tilskyndelse. For
de var kun tolv eller tretten år gamle, dengang da denne
synd blev begået.
Sådan var Simeon og Levi de rette anstiftere og ledere ved Josefs salg, de som næstefter Ruben i alder og
herlighed overgik de andre. Derfor vredes nu også Jakob
på dem, da han får sagen at vide, skønt han ikke gør dem
arveløse, men slutter, at deres børn og efterkommere efter kødet vil være ugudelige og intet godt vil komme fra
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dem, kun med undtagelse af nogle få, såsom Moses,
Aron, Samuel, som var fromme og hellige ikke for den
kødelige fødsels skyld, men af Guds nåde. For Gud gør
undertiden det bedste til det værste og det værste til det
bedste. Sådan blev Peter, der først havde fornægtet den
herre Kristus, siden en herlig, uforfærdet mand, der frit
bekendte Kristus. Sådan blev Paulus, der før var en bespotter og forfølger af Kristus, siden en stor apostel. Men
ellers forbliver de de værste, som man kan se af levitterne Kora og Datan, der satte sig op imod Moses, som
dog var kaldet af Gud og gjorde undere. Det var Simeons
og Levis slægt, dem lignede de, idet de ville ombringe
Moses og Aron. Ja, betragt Aron og Mirjam, som også
selv knurrede imod Moses.
Sådan ville nu Jakob, at dette eksempel skulle blive
stående, så efterkommerne stedse kunne have det for sine
øjne og i sine hjerter tænke derpå. For hvad kan være urimeligere, siger Jakob, end at Simeon og Levi tør tilføje
min allerkæreste søn sådan vold, ham, som er født af min
fornemste hustru? Og det mens jeg selv endnu styrer kirken og lærer evangeliet om det kommende afkom, dertil
med stor flid indprenter dem Guds bud. Derfor viste også
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Josef sig så hård imod sine brødre, især mod Simeon og
Levi; for han frygtede for, at de også havde ombragt
Benjamin.
Sådan ligger nu al skylden på disse to brødre, om
hvem Jakob siger: For i sin vrede har de slået en mand
ihjel. For skønt de ikke virkelig dræbte ham, så manglede
det dem dog ikke på god vilje dertil, og de ville have
dræbt ham, hvis ikke Ruben og Juda havde modsat sig
det. Dette kan man klart se af deres ord i 1 Mos 37, 20:
Kom, lad os slå ham ihjel og sige, at et vildt dyr har spist
ham. Her var ikke alene viljen til stede, men meget mere
en grum vrede og afsindighed, ja, gerningen selv; han
havde måttet dø i samme stund, hvis ikke de andre brødre
havde modsat sig deres afsindige foretagende. Josef
kunne heller ikke se eller tænke andet, end at han nu var i
fare for sit liv. Derfor siger også Juda i 1 Mos 42, 24: Vi
forskyldte sandelig dette på vor broder, at vi så hans
sjæls angst, idet han bad os, og vi ville ikke høre; hans
blod udkræves også. Her taler de selv for Josef, som de
anså for landets herre, ikke anderledes, end om hans blod
var blevet udgydt. For de havde ganske bestemt foreta-

1427

gendet, som derfor også anses og betragtes som en gerning; for deres vilje til at dræbe Josef var ganske færdig.
Derfor siger Jakob: De har slået en mand ihjel. Og han
kalder Josef en mand, fordi han var stor og herlig og alverden ikke har hans lige.
Han kan sandelig lignes med de store, herlige mænd i
Det Gamle og Nye Testamente, med Moses, med David.
Skulle de da ingen straf få for at have dræbt denne hellige yngling og så store mand? De må være glade ved, at
de ikke ødelægges og udryddes i bund og grund. Og det
sker for min skyld, siger Jakob; Gud skåner dem, så de
ikke ganske udryddes, hvad de vistnok havde fortjent tilligemed sine stammer. Men jeg vil, at efterkommerne
stedse skal beholde i friskt minde dette mord, som de har
begået mod sin fader og broder, så deres børnebørn og
efterkommere må lære at hædre sine forældre og have
dem for øje og elske sine brødre. Derfor I, mine kære
sønner og efterkommere, I som vil være rette, sande israelitter, vogt jer for at blive simeonitter og levitter; fly
stedse disse fader- og brodermordere!
Da de andre brødre hørte denne sørgelige og skarpe
prædiken, løber tårerne dem uden tvivl ned ad kinderne;
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de sukkede ynkelig ligesom også Josef selv; faderen har
vel heller ikke kunnet udtale denne forbandelse uden suk
og gråd. Jeg ville sandelig hverken have kunnet udsige
eller høre på dette uden stor bevægelse i mit hjerte og
hele mit indre.
Men verden og de ugudelige give Guds vrede og forbandelse en god dag; men hos dem, som var åndelige israelitter, gjaldt denne forbandelse meget. David, Salomo
og andre sådanne blev ved dette eksempel bevæget til
stedse at ihukomme at hædre sine forældre og have dem
for øje. Absalon og andre derimod foragtede det. Vistnok
tror jeg, at Simeon og Levi er blevet salige hvad sjælen
angår; men denne skamplet hæftede dog stedse ved deres
hele slægt. Det var sandelig også et sådant eksempel,
som man rimelig stedse skulle tænke på, for at efterkommerne derved kunne opvækkes og formanes til at vise
sine forældre og brødre sømmelig ære for ikke at pådrage
sig den samme forbandelse og straf, som Ruben, Simeon
og Levi måtte bære. Se, kære børn, har man vel sagt,
hvordan det gik Simeon og Levi; ligesom vi nu til dags
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plejer at formane ungdommen til lydighed mod sine forældre og lærere, for at de ikke skal få domstolene og Satan til lærere, så de må følge dem efter og lyde dem.
Det hebraiske ord razon betyder vilje; det bruges
f.eks. i Sl 51, 20: Gør vel imod Zion efter din vilje. Her
sigtes der til deres vilje at dræbe Josef, skønt de ikke
fuldbragte det, men deres vilje regnes for gerning. Sådan
fordømmer også juristerne den, som befindes at have haft
noget ondt i sinde, nemlig når det ikke er hans skyld, at
han ikke har kunnet udføre sit forsæt.
93. Meningen af disse Jakobs ord: I deres selvrådighed
har de ødelagt okser er den samme som af de foregående
ord, kun at det, som allerede forhen er sagt, her gentages
med andre ord. For i Skriften siges ofte den samme ting
med forskellige ord for at antyde, at den er sikker. Sådan
fik Josef to drømme, som dog begge betød det samme,
nemlig med negene og med solen, månen og stjernerne.
Og vi har hørt, at i Faraos drøm havde også aksene og
køerne samme betydning. Derefter brugte også profeterne hyppig denne talefigur, som kaldes tautologi, gentagelse, idet man gentager den samme ting med andre ord
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for derved at udtrykke, at det er sikkert, som de har forkyndt, og visselig vil indtræffe sådan. Sådan udsiger Esajas meget ofte den samme ting med to forskellige udtryk.
På samme måde omtales også her Josefs drab på denne
dobbelte måde: De har slået en mand ihjel og de har ødelagt en okse. Dette er en særlig måde at tale på i Den Hellige Skrift, der tjener til at bestyrke tilhørerne, så de ikke
skal tvivle på det, som udsiges.
Ordet schor, som her er oversat ved okse, har mere
end én betydning. De, som forstå denne tekst om mordet
på sikemitterne, oversætte det ved ”mur”, i hvilken betydning det også sidenhen bruges i velsignelsen over Josef. Schir betyder en sang; Sara betyder herredømme, en
mur eller også et rige; det bruges ofte i Tredje Mosebog;
men ordet schor forstås sædvanligvis om en okse.
De nyere eller nulevende jøder bruger sædvanligvis
ordet schorhor, som Lyra også omtaler, og forstår dette
om en okse, om hvilken de digter, at den gødes med
græsset på bjergene og i dalene, for at slagtes på den
yderste dag, når da de, der bliver salige, skal spise af
dens kød. Sådanne opdigtelser har også Muhammed i sin
Koran om fisken Livjatan, der er en stor hvalfisk i havet,
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hvorom der står i Sl 104, 26: I havet er Livjatan, som du
dannede til at lege deri. Denne fisk, indbilder Muhammed sig, næres i dette liv for at den sidenhen skal tjene
en skøn jomfru osv. Men jeg vil ikke tale mere om disse
løgne.
Ordet schor betyder på hebraisk ikke alene en mur,
men også en okse. Derfor skal man på dette sted forklare
det sådan: De dræbte næsten min okse; Moses siger også
i 5 Mos 33, 17 om Josef: Han har en herlighed som hans
førstefødte okse. I Den Hellige Skrift prises en førstefødt
okse højlig, fordi den ernærede og forsørgede huset, og
man turde ikke ofre nogen okse, som var spændt for ploven; for den var ligesom en husfar og en støtte for huset.
Hedningerne sparede også de okser, som man pløjede
med; for man brugte dem ikke alene til at pløje, men også
til at tærske med. Salomo siger også i Ordsp 14, 4: Der,
hvor ingen okser er, der er krybben ren; men ved oksens
kraft er der meget udbytte. Ligeledes forbyder også loven
i 5 Mos 25, 4 at binde munden til på den okse, som tærsker.
Sådan mener nu Jakob: Den mand, som i hungerens
lange tid har ernæret ikke alene hele Egypten, men også
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alle os, som ellers uden ham havde måttet dø af sult, og
som jeg elskede særlig højt, fordi han var født i min alderdom, og som enhver elskede på grund af hans gode
natur og store gudsfrygt: Denne okse tog de kraften fra,
siger Jakob, men dræbte ham ikke ganske, og havde
gerne hindret ham fra at være den førstefødte, fader og
konge og følge nærmest efter mig i min slægt. Men nu er
han alligevel blevet hævet til sådan stor herlighed, at han
endnu måtte blive fader i Egypten og i hele mit hus. Ej,
hvilket skønt udfald på deres hemmelige råd og vilje!
Sådanne eksempler på ugudelige og deres planer skal
stedse læres og foreholdes Guds kirke, for at vi skal vide,
hvordan deres anslag af Gud forhindres og tilintetgøres,
så de ingen fremgang får, om der så end ikke manglede
dem hverken på magt eller visdom. Dette stiller Jakob
her frem for alle sine sønners øjne, idet han siger: Hvor
flinke var dog I to, Simeon og Levi, til at hindre Josef fra
at være den førstefødte og faderens kæreste søn! Se, han
er nu en fyrste og ernærer os alle sammen.
Sådan udretter tyrannerne med sine grumme og blodtørstige beslutninger og planer intet andet, end at de
stedse hæver de gudfrygtige, som de forfølger, til større

1433

herlighed og til slut til den evige salighed; for de vil også
være simeonitter og levitter, men ikke uden stor stade for
sig selv. Sådan dræbte også paven den hellige martyr Johann Huss, kunne ikke tåle denne okse og fromme mand.
Men hvad nytte har han vel af dette mord? Han er nu
død. Hvad nytte, siger jeg, har paven deraf? Fra den tid af
begyndte evangeliets lys, Gud være lovet, at skinne langt
klarere i de gudfrygtiges hjerter end før, og paven begyndte Kristus at ombringe med sin munds ånde, 2 Thess
2, 8.
På denne måde vil Gud, at alverden skal have et eksempel i Simeons og Levis straf for sit fader- og brodermord, så vi ikke skal efterfølge og ligne dem, eftersom vi
desværre ser, at sådanne synder ofte med al vold og magt
drives i verden, når folk er trygge og lokkes dertil af Satan, idet de da ikke vil lade sig holde i ave hverken ved
love eller ved eksempler på straf.
v7. Forbandet være en vrede så heftig, en harme så voldsom
som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel.

Hos et folk og i hele statssamfundet er der intet fordærveligere end grum vrede, grusomhed og tyranni, især mod
brødrenes blod og ens eget kød. Derfor forbander Jakob
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deres vrede, fordi den er streng og hård, det er tyrannisk
og grum.
Hvornår nu denne forbandelse over de to brødre og
deres adspredelse gik i opfyldelse, kan man ikke let se af
historien. Derom er der ingen tvivl, at Levi stamme ikke
som de øvrige Israels børn fik nogen arv og noget bestemt sted i landet til eje; og det véd man også om Simeons efterkommere. Skønt nu denne forbandelse synes at
være ganske ringe og ubetydelig, så er det dog alligevel
sådan, når den rettelig betragtes og overvejes, at deri indeholdes en stor, heftig vrede.
103. Men alt er forbeholdt nåden, som har gjort de værste
syndere til de bedste præster eller sjælehyrder. Dette vidner Paulus’ eksempel, som var en stor forfølger og bespotter og dog ved Guds nåde blev den højeste apostel,
og arbejdede mere end nogen af de andre apostle. Sådan
kom der også af Levi stamme store profeter og regenter,
Moses, Aron, Mirjam, Samuel, Kora, såre herlige mænd,
så det næsten synes, som om Gud havde glemt denne
trussel og forbandelse. Du vil ikke let i nogen anden
stamme finde sådanne herlige mænd, med undtagelse af
Juda stamme. For hvem ville vi vel sammenligne med
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Moses, Aron og Samuel, med Zacharias, Johannes Døberen og mange andre store mænd? Alle disse var af denne
stamme. Og i 5 Mos 33, 8 ff. har Moses i velsignelsen
over Levi forudsagt store ting, mens Jakob her ikke taler
et godt ord derom, uagtet dog sådanne store, herlige
mænd er kommet af denne stamme.
Derfor sagde jeg ovenfor, at man nøje må mærke
denne regel, at Gud vel vredes og straffer, dog sådan, at
han lader nåde og barmhjertighed være derhos for de
bodfærdige synderes skyld. Da han sådan lader forkynde,
at Nineve skal omstyrtes og i bund og grund ødelægges,
og ninevitterne så efter at have hørt formaningen omvender sig til Gud, da forandres truslen. Havde de derimod
fortsat og fremturet i sine synder, da var uden tvivl fordærvelsen kommet over dem, så de havde måttet gå til
grunde.
Men da nu Jakob forstod og erkendte Simeons og Levis art og natur, fordi de havde dræbt mændene i Sikem
og solgt Josef, forstod han, at deres efterkommere ikke
ville være mindre voldsomme, hvis de kom til magten,
medmindre nåden kom til og brød det. De var af naturen
så onde, grumme og blodtørstige, at hvis der var håb om,
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at de skulle få efterkommere, kunne man ikke tvivle på,
at jo også disse efterkommere ville blive blodtørstige,
grumme og voldelige. Derfor bevare Gud os for et sådant
eksempel.
Men for Guds nåde er alt muligt. Sådan opvækker
Kora et stort oprør, og han selv omkommer derved. Men
da han selv var blevet opslugt med alt sit, fulgte det store
mirakel derefter, at hans børn, som frelstes, sidenhen
blev prist for mange skønne dyder, idet de digtede mange
skønne salmer, som vel kunne sammenlignes med Davids; de var dog af Levis og Koras slægt. Men de som
slægtede på sin faders grumme tyranni, efter blodet og
det forbandede kød, og hans synd, de omkom. De andre
derimod, hvem Guds barmhjertighed kom til hjælp, de
var hellige og salige.
Sådan overholder Gud bestandig denne regel. Han foreholder folk sin trussel og udvælger dog noget godt af
onde mennesker og syndere. Sådan saliggør han dog
nogle af hele menneskeslægten, som var fortabt på grund
af synden. Sådan fortabtes Kain og hans efterkommere,
og dog blev uden tvivl mange af dem omvendt. Sådan
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var Ismael, edomitterne og moabitterne Guds folks fjender, og dog kom også af dem mange til Guds sande erkendelse og blev salige. For Kristus nedstammede fra en
kana’anæiske kvinde og en moabit. Dette er nådens undtagelser og særlige gaver; men naturen har stedse sin
gang i forblindelsen, sådan som Levis og Simeons forbandelse var; arten er ikke god. Jeg fordømmer, siger Jakob, den onde art og natur, for hvis skyld også nogle
fromme skal falde og lide, skønt de ved Guds nåde skal
afsondres fra de andre.
Men hvad disse stammer har måttet lide for skade og
ulykke, kan man ikke vide; heller ikke er alt indeholdt i
Den Hellige Skrift. Det er nok med, at man kan bevise, at
de ikke havde nogen særlig arvedel eller ejendom i
Kana’ans land. Simeon fik et lille stykke land og ligesom
en afkrog i Juda stamme, der havde en såre stor del og
tillod Simeon at opholde sig i en del af sit land. Dette var
ikke nogen ringe skade, selv i det timelige.
Heller ikke det var nogen ringe anfægtelse, at levitterne slet ikke fik nogen del eller arv med sine brødre,
men som der står i 5 Mos 10, 9: Herren er hans arv. For
de spiste af folkets offer og boede i nogle særlige byer,
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som var adspredt hist og her blandt alle stammer, uden
nogen borgerlig orden. De var hyrder og kvægrøgtere,
som måtte ernære sig adspredt her og der blandt de andre
stammer. Dog er det hæderligt og priseligt at de bespises
af Herrens arv og ofret. Men det er alligevel et ynkeligt
liv på grund af menneskers ondskab og store gerrighed.
Gud nåde dem, som skulle ernære sig deraf! I Nehemias
og på flere andre steder kan man se, hvordan de ernærede
levitterne, ligesom de også nu til dags bespiser os.
For de kristne har også bud og befaling om at underholde præsterne og ordets tjenere, som Kristus siger i
Luk 10, 7: En arbejder er sin løn værd; og i 1 Kor 9, 14:
Herren har forordnet, at de, som forkynder evangeliet,
skal leve af evangeliet. Men nogle får det bedre end andre. Nogle holdes sandelig smalt nok, og alle sammen
underholdes sådan, at de nok kunne behøve mere. Desuden er præsteembederne og deres indtægter ikke arvelige.
På samme måde må vi tænke os, at det også gik til hos
jøderne. Både borgere og bønder i de andre stammer var
knappe nok mod levitterne, så de hårdt ramtes af denne
Jakobs spådom og forbandelse, og så også fromme mænd
måtte lide under den, såsom Moses, Aron, Samuel, som
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ikke havde meget tilovers, skønt de udførte meget tungt
arbejde og for Guds skyld udrettede mange store ting. De
selv roser sig deraf for Gud, som Samuel siger i 1 Sam
12, 3: Hvis okse har jeg taget, og hvis æsel har jeg taget,
og hvem har jeg gjort vold, hvem har jeg fortrykt? osv.
Sådan måtte også de fromme bære forbandelsen; men
de led den med tålmodighed og overvandt sin fattigdom
med tålmod i troen. De andre stammer gav til deres underholdning, som profeten Malakias klager i kap. 3, 8,
kun affaldet af sit gods; hvad de selv ikke brød sig om,
var godt nok for præsterne.
Deraf kom også den gruelige ulykke med afguderiet i
Levi stamme, også hus den del af dem, som var hellige
(for jeg taler ikke om Jeroboams præsteskab), idet de udtænkte sig sådanne levebrød, hvorved de kunne fortjene
meget. For eftersom de foragtedes og forsømtes for den
sande gudsdyrkelses og den rene sunde læres skyld, opdigtede de andre gudstjenester, som så godt ud og stak
pøbelen i øjnene, for at præsterne derved kunne få en
bedre underholdning og tjene guld og gods. Sådanne
gudsdyrkelser var de, som de fik i stand med Ba’al Peor,
Astarte og Kamos; hertil skænkede alt folket godvillig og
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med stor andagt og blev sådan med rette straffet for deres
dårskab. Og mens de forhen intet havde givet, eller i al
fald havde givet kun nødig og troløst til opretholdelsen
og udbredelsen af den rette, sande gudstjeneste, var de nu
villige til at berige og ernære ba’alitterne og andre afguderiske præster. Sådan ernærede og underholdt Jezabel, 1
Kong 18, 19, 450 ba’alsprofeter og desuden 400 andre
profeter, som omkring i landene drev falsk gudstjeneste.
Sådan går det også nu til dags de rette, tro præster,
som borgere og bønder næppe giver mere end det tørre
brød, og som profeten Esajas siger i kap. 30, 20, de bespises med brød i angst og vand i trængsel. Derfor ægges
også Gud til vrede derved og tilsteder opdigtelsen af falske gudstjenester, offermesser, skærsild, aflad og påkaldelse af de afdøde hellige, som Paulus siger i 2 Thess 2,
10-12: Med alt uretfærdighedens bedrag over for dem,
der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til
sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud
vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at
alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt
behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Deraf er pavens og hans biskoppers herlighed og magt blevet så stor;
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for de er nu til dags fyrster og herrer over al verden. Og
hvorfor det? Fordi de prædiker evangeliet og så flittig
røgter sjælene? Ingenlunde. Men hvorfor da? Fordi de
anstifter afguderi med aflad og offermesser. Det indbringer guld og gods; derfor har de opbygget de store stiftelser og klostre og herlige paladser, sådanne som muslimerne ikke kan bygge med alle sine penge og sit gods.
De ville ikke høre de rette præster og sjælesørgere; derfor
har Gud sendt dem kraftige vildfarelser, at de skal ære
Fæstningernes Gud, som der er forudsagt i Dan 11, 38,
og med guld, sølv, ædelstene og klenodier dyrke den
Gud, som deres fædre ikke kendte. Sådan vil vi have det.
Hvis evangeliets lys skulle slukkes og mørket, hvad
Gud i sin nåde forbyde, atter skulle tage overhånd, så
ville dog folk ikke være mindre afsindige, men ville med
endnu større begærlighed og galskab end før give penge
og gods til vildfarelsernes bekræftelse. For menneskers
natur er afguderisk og overtroisk. Den flyer for den rette,
sande Gud, for ret gudsdyrkelse og gudsfrygt; men tilliden til selvvalgte gudstjenester og gerninger er altid meget stor. Deraf bliver de katolske præster rige og store
herrer. Sådan var der i pavedømmet ikke mål eller
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grænse for den unyttige given og gaver. Barfodmunkene
bedrog og udsugede med sine løgne folket på en gruelig
måde, med sine rosenkranse og ti paternostre; de stod for
alle døre; det havde folket lyst til; dette tog det imod med
begærlighed og ydede gaver i mængdevis. Men hvad
man nu anvender på skoler eller ordets tjenere, det siger
man er meget ilde anvendt; ja, man ville endog gerne fratage kirkens tjenere det rov fra Egypten, som de endnu
har beholdt tilovers fra pavedømmet.
Sådan måtte også nogle hellige mænd, præster og levitter i Israels folk bære denne straf for sin faders synds
skyld; skønt de ikke lignede sin fader, måtte de dog alligevel bære denne forbandelse. Andre derimod, som ikke
efterfulgte Moses’ og Samuels eksempler og deres gudsfrygt, var langt værre end Simeon og de andre efterkommere. De slog sig blot på den afguderiske gudstjeneste og
forfulgte grumt de sande profeter og afholdt sig slet ikke
fra den synd, som Jakob her så heftig har forbandet.
Sådan tragter nu til dags paven i Rom alene med højeste flid efter at dræbe fromme, gudfrygtige folk, og er
en så gruelig brodermorder, at ingen kan hverken udsige
eller tænke hans grusomhed. Desuden udplyndrer han
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også alverden og river med magt alt jordisk gods til sig.
Så stor er nu Guds vrede over menneskers utaknemlighed. For eftersom de ikke vil høre de gode, fromme præster, så må de til gengæld høre de onde og morderne, simeonitterne og levitterne, som af naturen er forbandede
og derfor henrives til afguderi og alle slags synder.
Men nogle få gudelige og fromme i denne slægt, som
Guds forekommende nåde frelste, de tænkte, at de måtte
være fornøjet med det, som Gud havde forlenet og indrømmet dem, og sagde: Vi vil lade os nøje med, at Herren er vor arvedel; han vil rigelig erstatte og gengælde os,
hvad vi mangler her i livet.
Sådan opretholder også nu til dags fromme, gudfrygtige kirkens tjenere sig i så store trængsler og besværligheder med denne trøst, idet de tænker som så: Herlighedens herre er selv korsfæstet og død for os; hvorfor skulle
da ikke også vi med tålmodighed finde os i de trængsler,
som kan møde os? Vi som dog efter vor natur fortjener al
slags ulykke, ja den evige fordømmelse selv.
Og sandelig, hvis ikke Guds nåde og barmhjertighed
hjalp os, ville også vi falde i de samme synder, som Jakob her foreholder sine sønner Simeon og Levi, og for
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hvis skyld han så hårdt revser dem. Var jeg forblevet
munk, så ville nu til dags også jeg som andre evangeliets
fjender hjælpe til at forfølge Kristus og fromme, gudelige
lærere, som sætter sig imod pavedømmet. Men nåden har
forandret min natur, så jeg ikke har sluttet mig til Kristi
fjender og ikke hjælper til med at udgyde uskyldigt blod.
Derfor skal man flittig mærke dette om straffen over
disse to brødre. For dette var årsagen til mange store synder af onde, som sidenhen anstiftede falske gudsdyrkelser
og afguderi og dertil også gav anledning til forfølgelse af
hellige, fromme mennesker.
Men Moses har imod denne forbandelse stillet en
skøn, herlig velsignelse i 5 Mos 33, 9, hvoraf du kan
slutte, at denne stamme ikke ganske var berøvet al velsignelse, skønt Jakob på dette sted fratog den alt; men han
vil dermed fordømme den onde natur og det gamle eksempel. Moses derimod talte om dem, som skulle være
blandt de åndelige efterkommere, idet han siger: Den,
som siger til sin fader og sin moder: Jeg så ham ikke, og
han kendte ikke sine brødre, de har holdt din tale osv.
Her udlægger Moses forbandelsen og formilder den, som
om han ville sige: Levi, du er forbandet af Jakob, hvis du
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vil følge naturen og roser dig af, at du efter kødet hører
med iblandt Abrahams, Isaks, Jakobs og Levis efterkommere. Derfor er det fornødent, at du ifører dig en anden
natur og siger: Jeg kender jer ikke, og at du ikke forlader
dig på dit fædreneblod og trodser derpå, såfremt du rettelig vil lære og holde Herrens bud, som der siges i Sl 45,
11, som synes at være taget herfra: Hør datter! og se til,
og bøj dit øre, og glem dit folk og din faders hus. Sådan
må du blive en ganske anden mand, uanset hvem dine
fædre, bedstefædre og hele dit kød og din natur er. Ja, du
må være sådan til sinds, at du siger: Jeg véd intet af mine
fædre og brødre at sige; jeg kender alene Herren selv og
vil alene rose mig i ham, som der står i Joh 1, 13: De er
ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands
vilje, men af Gud.
Men denne formaning foragter levitterne og simonitterne, derfor véd de intet at rose sig mere af end deraf, at
de er født af fædrenes slægt og derfor ikke kan forkastes
af Gud. Men Moses lærer det modsatte og siger: Sådan
skal du sige: Jeg kender ikke mit blod, heller ikke min fader og min broder. Og Paulus siger i Rom 9, 8: Ikke de,
som er børn efter kødet, er Guds børn; men forjættelsens
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børn regnes ham til afkom. Dette sluttes også fast her på
dette sted. For Simeon og Levi er jo børn og nedstammer
fra det velsignede afkom, og dog bliver de alligevel forbandede og adsplittede.
Men de roste sig ikke desto mindre af fædrenes blod
og væmmedes ved forjættelsen og nåden. Sådan gentager
også paven bestandig dette ene: Vi er kirken, vi er kirken; derfor kan vi ikke fejle, og de andre skal adlyde os.
Imod denne ros siges her: Forbandet er deres vrede. Derfor, vil du frelses fra denne forbandelse, så hør på denne
Moses’ formaning og sig: Jeg kender jer ikke; vi er ikke
kirken i kraft af den ordentlige rækkefølge, sådan som
den fra forfædrene er kommet til os; men vi tror på Guds
søn.
Sådan har vi nu hidtil hørt to forbandelser over to af
Jakobs sønner. Vistnok er disse hårde og sørgelige, men
Moses formilder dem noget, når han siger i 5 Mos 33, 6:
Ruben skal leve og ikke dø, hvilket Jakob også mente; og
hans mænd skal være en ringe hob. Ligeledes: Simeon
skal adspredes; men siger han til sin fader og moder: Jeg
kender jer ikke, så skal han ikke forblive i naturens og
blodets forbandelse; men hvis ikke, så skal han ikke have
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nogen lykke, men skal være usalig og ugudelig, sådan
som sidenhen Annas og Kajfas var. Nu følger fremdeles
den fjerde velsignelse, som er såre herlig.
v8-9. Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd griber dine
fjender i nakken; din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Juda
er en løveunge, fra rov er du vendt hjem, min søn; som en løve
har han lagt sig til hvile, som en hunløve, hvem tør vække ham?

Dette er nu en såre skøn, herlig forjættelse; for om Juda
siger han intet ondt, men kun det allerbedste og herligste,
uagtet dog også denne stamme havde såre onde konger.
Ligesom han derfor her tier stille med enhver forbandelse, sådan nævnte han ovenfor slet ingen velsignelse og
fremstillede kun naturen som et eksempel, ligesom han
nu på dette sted højt priser nåden. For der var i denne
stamme ugudelige konger, såsom Jeroboam, Akas, Sallum, Manasse og flere andre; og dog udsiges der her intet
andet end idel godt om Juda.
Men årsagen og oprindelsen til denne store, rige velsignelse er den ene blomst, som af dette Guds folk skulle
komme til verden, nemlig Kristus Jesus, for hvis skyld alt
godt her måtte udsiges, ikke om naturen men om nåden.
Og dette er en særlig visdom eller åbenbarelse, at han
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ved denne stamme gør en sådan klar undtagelse på grund
af afkommet; til hvilket lys der ikke alene kræves fornuftens klogskab og verdslig indsigt, men en særlig ånd,
som var i denne hyrde; for han var ikke en borgerlig eller
verdslig hyrde, men forestod sin hjord og sin kirke, for
hvilken han forudforkynder disse store og sikre ting.
Uden tvivl har vel Jakobs sønner med stor længsel og
under gråd og suk ventet på det øvrige, som deres fader
endnu ville sige; for de var blevet såre bestyrtede og forfærdede ved at høre disse hårde og gruelige forbandelser.
Det var også hårdt nok, at deres fader nu da han skulle dø
talte så hårdt og, som det synes, grumt, idet han forkastede de tre sønner; da har de vel skreget og råbt: Ak nej,
kære fader! Og dog fortsætter han; han forandrer slet intet i, hvad han engang havde sagt eller bestemt for efterkommernes skyld; for han så godt, at deres laster og synder måtte forhindres og forebygges med fængsel og andre
straffe.
Juda kunne vel heller ikke afholde sig fra gråd, og
han begyndte vel at frygte for, hvordan det ville gå ham
og de andre, eftersom de tre sådan var blevet forkastede.
Han har tænkt: Hjælp Gud! Hvordan vil det gå med mig?
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Nu kommer raden til dig. I hans hjerte opsteg såre sørgelige tanker om hans synder og laster, om hans horeri med
Tamar og om det råd, han havde givet, at de skulle sælge
Josef. Så forfærdeligt er det, når samvittighederne er
bange og opskræmte, især når en så stor patriark prædiker, og der var aldeles ingen anden trøst for hånden, end
at de dog skulle forblive i live og få efterkommere. Jeg
ville sandelig være død af sorg og tårer.
Men nu følger der en skøn dug og liflig balsam, der
atter vederkvæger deres hjerter. For Juda velsignes både
timelig og åndelig, og hans fader siger til ham: Juda, du
er den førstefødte fyrste, fader og hoved i mit folk. Josef
får også megen velsignelse, og Juda havde vel fortjent at
forbandes af sin fader; men for at vise, at han giver sin
velsignelse af nåde og ikke efter fortjeneste, derfor vender Gud denne velsignelse til Juda, så vi skal vide, at
hvad vi er, det er vi alene af Guds godhed og nåde. Sådan
siger Augustin: Vi véd, at vi af Guds nåde er, hvad vi er;
vi véd, at vi er skabninger af Guds godhed, ikke af vor
fortjeneste. Sådan har det behaget Gud, at ingen skal rose
sig, uden i Herren.
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Jakob foretrækker Juda og sætter ham over hans
brødre, idet han siger: Dig skal dine brødre love, det er:
Du skal blive berømt, stor og herlig fremfor alle de andre, så også dine brødre skal prise dig. Og det gik også
sådan, som Jakob her forud forkyndte.
Men du skal, siger Jakob fremdeles, ikke alene holdes i ære hos dine brødre, men også have sejr mod dine
fjender. Du vil få mange fjender; men vær trøstig og
uforsagt, det har ingen nød.
Men kun såre få troede disse forjættelser, sådanne
som Obed, David og deres lige; de øvrige troede ikke. Og
dog er det et fast og sikkert ord, hvori han forjætter ham
ære og sejr over fjenderne. Din hånd, siger han, skal
være på dine fjenders nakke, det er: Dine fjender skal
ikke overvælde dig, men fly for dig, og du skal forfølge
dem. For dig skal din faders sønner falde ned; som om
han ville sige: De som har samme oprindelse og værdighed fra sin fader, skal alle kaldes Jakobs slægt; men du
skal være folkets anfører og øverste; dig skal de holde i
ære og beundre. Dette gik siden i opfyldelse, såvel ved
andre som især ved David. Og Jakob afmaler såre herlig
Judas kraft og styrke ved at kalde ham en ung løve. For
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uden tvivl er der vel udført flere og større ting, end der
står i Den Hellige Skrift; ligesom heller ikke alle forbandelser over Kain og Ismael er opskrevet.
Men disse forjættelser må man forstå i ånden og
troen, også hvad det timelige angår. Dette kan man se i
Davids historie, idet Gud synes at have glemt ham og
sine forjættelser til ham, eftersom det holdt så hårdt for
ham at blive valgt og anerkendt som konge. Og da han
var blevet valgt, kunne han i ti år ikke have noget bestemt opholdssted i hele riget. Deraf er egentlig alle hans
salmer kommet, der alle er blevet digtet af ham på grund
af de utallige farer og forfølgelser, som han led af Saul.
Og da han til sidst var kommet til riget, falder han med
skændsel i stor, gruelig synd og plages hårdt, idet han
måtte lide straffen for denne sin synd og var i nød.
Derfor sagde jeg ved begyndelsen af dette kapitel, at
de guddommelige forjættelser kræver tro, og at de to
stykker forjættelse og tro hører sammen. For uden forjættelse kan man ikke tro, og uden tro er forjættelsen intet
og forsvinder, hvis vi ville regne og måle den efter virkeligheden og erfaringen. Derfor er det fornødent, at et
menneske, som har en guddommelig forjættelse, ret og
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fuldkommet forstår denne kunst, som Paulus lærer og beskriver ved Abrahams eksempel i Rom 4, 18, at tro med
håb mod håb; at håbe på en ting og tro den, selv om den
er ganske imod al fornuft. For hvis et menneske ikke forstår dette, vil han ikke kunne bestå, vil heller aldrig blive
salig.
Sådan har vi i Det Nye Testamente forjættelsen om
syndernes forladelse og det evige liv i sakramenterne og i
evangeliet. Men ser du hen til virkeligheden og følger kødets og øjnenes dom og mening, da må du dømme, at intet kan være mindre sandt, end hvad der forkyndes, og
forjættes dig om syndernes forladelse og det evige liv.
For vi ser for vore øjne, at mennesker dør hen og begraves i stor vanære, at de opædes og fortæres af ormene, så
intet dyrs ådsel er skændigere i sin råddenhed end menneskets lig. Er det at have et evigt liv, sådan ynkelig at
omkomme og nedgraves i jorden, fortæres og blive til
støv og aske, og det så afskyelig, at, som man gerne plejer at afmale de døde legemer, menneskets hjerne bliver
til padder og dets tarme til slanger? Og dog skal troen alligevel med vished slutte dette, være forvisset om og
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håbe, at der forestår en opstandelse, og at legemet atter
skal blive levende.
Så stor og underfuld en kunst er det at håbe og tro, og
troen beskrives såre skønt i Hebr 11, 1: Troen er en bestandighed i det som håbes, en fast overbevisning om det,
som ikke ses, hvorpå der sammesteds også fortælles
mange eksempler. For sådan troede Noa, at han ville
blive frelst i syndfloden, uagtet han for sine øjne så alverden drukne og omkomme i den. Den, der ikke forstår
denne kunst, han er ingen kristen og vil heller ikke arve
de goder, som i ordet loves og forjættes de troende.
På samme måde, når man sammenligner Davids historie med disse Jakobs ord, synes den at være såre underlig og stik imod denne forjættelse. For havde David
ikke været fuld af tro, havde han aldrig gjort og lidt det,
som fortælles i hans historie. Se, med hvilket højt mod
han kæmpede mod Goliat og fældede ham med et slyngekast; hvor kækt og trøstig han turde spotte og foragte
denne store kæmpes prangende ord og trusler. Vil vi nu
mene, at han gjorde dette uden tro? Nej, sådan var David
til sinds: Jeg har en gunstig og nådig Gud, derfor vil jeg
trøstig gå frem og kæmpe med denne filister. Vistnok
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kunne han ikke se Gud, sådan som han for sine øjne så
den store kæmpe, der forhånede Israels vidne og æskede
ham til kamp; men David drog så trøstig mod fjenden, at
han slet ikke tvivlede på, at han med Guds hjælp skulle
fælde og dræbe ham, som historien vidner i 1 Sam 17,
36. ff.
Sådan finder du heller ikke i Davids øvrige historie
noget andet end underfulde kampe, især der hvor hans
horeri og mordet på Urias beskrives. Det var sandelig en
forfærdelig anfægtelse, og alt gik tværtimod fornuften og
alt håb, idet han besmittede sig med horeris, mords og
gudsbespottelses svære laster, for hvilke synders skyld
han frygtede for, at han nu var ganske forkastet og fordømt af Gud, hvorfor han i Sl 51, 3 beder: Forkast mig
ikke fra dit ansigt og tag ikke din Helligånd fra mig.
Havde vi derfor været vidner til hans liv og hele hans
historie med alle dens gerninger, så havde vi aldrig kunnet tro, at denne Jakobs spådom var gået i opfyldelse.
Fjenderne larmede og rasede allevegne mod ham, både i
ind- og udlandet, og alt var fuldt af fortvivlelse, så ingen
kunne tænke, at han skulle kunne få riget eller kunne for-

1455

blive i det, da han havde fået det. Dog trængte han igennem og overvandt filister, ammonitter, moabitter, syrer,
og hvorhen han vendte sig, sejrede han stedse over sine
fjender.
Derfor må man forstå dette åndelig, sådan at troen
holder fast ved forjættelsen, som David selv siger i Sl 21,
2: Herre, kongen skal glæde sig i din kraft, og i Sl 44, 57: Du er min konge, min Gud, der sender Jakob sejr; med
din hjælp støder vi vore fjender ned, i dit navn tramper vi
vore modstandere ned. Jeg stoler ikke på min bue, mit
sværd giver mig ikke sejr; osv. Han er en troens konge,
og hans rige er også et troens rige, og skønt han var en
timelig konge, så var han dog altid rustet og omgivet med
guddommelige forjættelser.
Dette er den rette måde at læse de helliges historie på,
der langt skal foretrækkes for alle skrifter, hvori Hannibals, Scipios, den store Alexanders og andre hedningers
historie er beskrevet. Disse berømmes vistnok højt hos
grækerne og de latinske forfattere, men kan dog ingenlunde sammenlignes med disse historier; for det fattes
dem på denne åndelige ære. De har ingen forjættelse,
derfor sker de på slump og på det uvisse. Men skønt der i
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de helliges historie synes at beskrives ringe og simple
ting, er de dog i virkeligheden såre store og herlige. For
her overvindes ikke et folk eller filistrene, moabitterne
osv., men denne verdens fyrste, som vil udrydde og ødelægge dette lille, svage rige. Derfor er det for Gud en såre
herlig og kostelig historie; den er vigtigere og langt at foretrække for alle andre skrifter, som er uvisse og indeholde sådan historie, som er tilfældig, især før udfaldet,
og som ikke kan nævne udfaldet og udgangen på sagen,
før efter at alt er forbi.
Også Israels folks rige anfægtes af så stor svaghed og
megen besvær, at det hvert øjeblik syntes at måtte falde
omkuld, især når synden og straffen derfor brød ind over
det, sådan efter Davids horeri med Batseba og ofte ellers.
Og dog forbliver det stedse, trods disse tunge anfægtelser, på grund af forjættelsen. For Juda er en ung løve,
som kommer fra rovet, eller bringer stort bytte med fra
sine fjender, ikke alene ved at fratage moabitterne, ammonitterne og syrerne meget sølv og guld, som templet
sidenhen opbyggedes for, men der var også en langt herligere kamp, nemlig mod Djævelen, som modstod David
og af al sin kraft og styrke lagde sig mod hans rige.
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Som en løve har han lagt sig til hvile, siger Jakob; det
er: Han har et velordnet rige, hvori han også af og til
havde fred og ro; hvem tør vække ham? Det har ingen
vovet uden at bøde derfor, enten det nu var Moab eller
Ammon eller Absalon eller nogen anden; alle, som har
sat sig op imod ham, er det gået ilde; de har ikke haft nogen lykke deraf. For han er en forjættelsens og troens
konge, mægtigere end alverden, djævel og Helvede.
Hidtil er jøderne enige med os i opfattelsen og lader
let denne udlægning tækkes sig, fordi den er til deres
ære; men hvad der nu fremdeles følger i teksten: Scepteret skal ikke vige fra Juda osv., det har de med sine forklaringer så skændig forfalsket og plaget, at intet andet
sted i hele Den Hellige Skrift er blevet så skændig ødelagt og besmittet af de onde, fortvivlede skælme.
v10. Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder,
til der kommer en hersker (Siloh), ham skal folkene adlyde.

Disse ords virkelige mening er for klare til, at den skulle
kunne nægtes eller skjules; vi har også handlet derom i
vor bog mod jøderne. Men jøderne strider derimod, som
om de var gale, på samme måde som paven nu til dags
lægger sig imod evangeliets klare og sikre lys. Sådanne
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folk er slet ikke mennesker, men djævle. For at vender
sig bort fra, foragter og hader, hvad man ikke forstår, eller i vildfarelse og uden sit vidende at holde det for
usandt, det er menneskeligt; men at forfølge den åbenlyse
og erkendte sandhed, det er djævelsk. Derfor er det ikke
menneskelige, men djævelske forfalskninger, hvormed
jøderne have fordærvet denne tekst, ligesom også papisterne og de rå æsler i Löwen, overvundne ved sin egen
dom og samvittighed, godt føler og forstår, at de forsvarer en ond, ugudelig sag, og dog ikke hører op med at
forfølge og dræbe vore. Her er det ikke det ene menneske, som handler mod det andet; men Djævelen og luftens fyrster strider mod os. Det er sandelig forfærdeligt,
med vidende og vilje at stride mod den sandhed, som
man dog erkender, så man selv må bekende og sige: Jeg
ved godt, at de folk har en god sag; alligevel vil vi hjælpe
til at udrydde dem, ja tilligemed Gud og hans ord.
Sådan kan jøderne ikke nægte, tør heller ikke oplukke
sin mund imod, hvad vi af denne tekst slutter, nemlig at
Judas rige og Jerusalems by nu i 1500 år har været ødelagt, hvilket jo er den åbenbare sandhed, klarere end middagens lys. Dette Judas, den unge løves, scepter, som der
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står i teksten, hvilket løven med rette besidder og håndhæver, det skal bestå og ikke vige fra ham, før Siloh (en
hersker) skal komme. Men når han kommer, da skal også
scepteret vige fra Juda og ikke længere bestå.
Nu er det åbenbart og vitterligt for enhver, at denne
Josefs profeti er gået i opfyldelse for 1500 år siden. Derfor foragter vi nu trygt og trøstig jødernes spot, som de
fremfører mod os. For sagen er sikker, tydelig og klar, er
dertil også noksom bekræftet af erfaringen. Riget eller
scepteret er faldet, jøderne er adspredt over al verden;
derfor er Messias visselig kommet, ved hvis komme
scepteret skulle vige fra Juda.
Men eftersom de ikke kan nægte dette, farer de dog
løs mod ordene på dette sted, som om de var gale, og
prøver på enhver mulig måde at undgå at bifalde vor mening; langt hellere opstiller de da denne sætning at de siger: Messias skal først komme om 1500 år, uagtet der
dog på dette sted siges det modsatte, nemlig at han skal
komme, når scepteret viger fra Juda, ligesom jo også erfaringen klart udviser og riget selv udtrykkelig nævnes
med denne stamme. Jerusalem, som var kongens sæde,
hersker jo ikke længere; har i 1400 år intet scepter eller
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spir haft, og der er slet intet tegn til, at det nogensinde atter skulle kunne komme til riget eller herredømmet. Derfor må jo Kristus nødvendigvis være kommet, og deraf
følger også, at det ikke er af uvidenhed, jøderne så hårdt
strider for sin mening, men at de modsætter sig den klare
og erkendte sandhed, som også paven gør. Herover kan
jeg ikke tilstrækkelig undre mig; aldrig havde jeg kunnet
tro, at menneskers skalkhed og ondskab skulle være så
stor, og at denne verdens fyrste skulle være så mægtig i
sine børn, som Paulus i Ef 2, 2 kalder vantroens børn.
Men det er i sandhed Djævelens gerning, at vide, bekende og forstå, at en ting er sand, og dog alligevel ikke
ville modtage eller offentlig bekende den, men meget
mere frækt og trodsig at tale imod den og sige: Vi har
ikke lyst til dine vejes kundskab, Job 21, 14.; ligeså Luk
19, 14: Vi vil ikke, at denne skal regere over os, og Sl 2,
3: Lad os sønderrive deres bånd osv. Men hvordan går
det til slut? Svar: Sådan, som der følger i Sl 2, 5: Han
skal tale til dem i sin vrede og forfærde dem i sin grumhed. Men denne trussel tror de heller ikke, før de få troen
i hænderne, ligesom også jøderne til sidst fik at føle,
hvad Gud havde truet dem med. På samme måde skal det
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også gå paven og hans svende. Men, som sagt, denne sag
er så vis, at der intet bevis tiltrænges. Derfor vil vi nu betragte teksten.
Men jeg har ingen lyst til at fortælle om alle jødernes
forfalskninger, som er kommet fra Djævelen. Der er en
sådan stormen og rasen mod denne tekst, at det er forunderligt. Satan kan ikke tåle lyset; når han ser det bryde
frem, stormer han derimod med al kraft for blot at få det
slukket; han kaster med sten og med skarn. Vi sætter de
1500 års erfaring mod jøderne; den står på vor side og
stemmer med denne teksts klare ord.
Men de har, foruden andre løgnagtige opspind, især
to grunde, som de kommer frem med. For det første:
Mens vi forstår ordet scepter om riget, sådan som det
også bruges i Sl 45, 7, hvor han kalder retvisheds scepter
for rigets scepter, forklarer de det derimod om en kølle,
det er en straf, angst og forfølgelse. De, som følger denne
mening, behager sig selv såre vel deri og anses for de fornemste og bedste. Men den tekst, som går kort foran
denne, taler imod denne forklaring; løven er nemlig det
scepter, som ingen tør sætte sig op imod. Derfor taler han
ingenlunde om et sådant scepter, som bringer lidelse over
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Juda, men om løvens rige, som allerede nu er befæstet,
stærkt og uovervindeligt mod alle Helvedes porte, så ingen tør modsætte sig det. Derfor siger han: Ikke skal
scepteret vige fra Juda, før Siloh kommer, og tilføjer: Ej
heller læremester (eller lovstav) fra hans fødder. Dette
ord mechokek betyder en lovgiver, regent eller fyrste; det
kan oversættes med kansler, sekretær eller skriver, sådanne som udfærdiger love og udsteder ordre. Det kommer af ordet chok, som bruges i Sl 2, 7: Jeg vil fortælle
om et beskikket råd. Meningen er altså, at riget og fyrsterne samt deres rådmænd skal forblive. Og kunne end
ordet scepter forstås om et forfølgelsens ris, sådan som
kongerne af Egypten og Assyrien var dette folks ris, så
tillader dog det følgende ikke denne udlægning, nemlig
at han siger: Eller læremester fra hans fødder, det er:
Juda skal beholde sine rådmænd, eller, som de af evangelisterne kaldes, folkets ypperstepræster og ældste, hvilket
ord er taget fra Moses, som beskikkede 72 mænd af de
ældste i Israel til at hjælpe sig med at styre folket; de forblev siden bestandig i Israels rige, også under kongerne,
og jøderne kaldte dem sanhedrin, det høje råd.
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Om de nu end opfinder falske fortolkninger af det
første ord, kan de dog ikke forklare dette sidste på nogen
anden måde, og denne mening bliver vis og fast. Det ordentlige rige skal ikke tages fra Juda, heller ikke læremestren fra hans fødder. Her må nu læserne mindes den særlige måde at tale på, som hebræerne har, hvilken siden
også den hellige apostel Paulus bruger i ApG 22, 3: Jeg
er oplært i denne by ved Gamaliels fødder, oplært efter
vor fædrene lovs strenghed osv. For rådmændene, som
lærte og regerede folket, havde tilhørerne siddende ved
sine fødder. Sådan mener nu Jakob: Der skal i dette rige
ikke mangle på sådanne lærere og regenter.
Men nu til dags er alt til hobe ganske ødelagt. Hvor
er Jerusalem? hvor det høje råd og dets tilhørere? Jøderne
har intet haft i 1500 år. Derfor er også uden al tvivl Messias kommet.
Ordet Schiloh tyder og bøjer de også hid og did på
mangfoldige måder. Bernhard Zieglers mening behager
mig vel; han siger, at det kommer af ordet schiljah, ligesom også en af rabbinerne med denne indvending angriber og bestrider Kristi guddom: Han som i sin moders liv
fra isse til fodsål var schiljah, hvordan kan dog han være
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Gud? Vi kalder det efterbyrd, secundina; som der står i 5
Mos 28, 57: Den kvinde, som før har været øm og kræsen
osv., hun skal spise sin efterbyrd og misunde sin mand eller sin søn eller sin datter den, dvs., sine børn, sit livs
frugt. Her står efterbyrden i stedet for de små børn (continens pro contento). Derfor synes jeg godt om denne afledning af ordet, som sproget medfører.
Men andre indvende, at endelsen jah jo viser, at ordet
er hunkøn, mens Schiloh her står i hankøn. Men det anfægter mig ikke; for også latinerne har mange hankønsord, især egennavne, som dog endes på hunkønsendelser,
sådan cotta, cinna. Derfor synes jeg bedre om, at man læser Schiloh end schilo.
For nogle af rabbinerne forstår Schiloh om den by,
hvor tabernaklet stod, som vi véd, fra Josvas tider af undertiden stod i Silo, som Herren siger til David, da han
ville bygge ham et hus, 2 Sam 7, 6-7: Jeg har ikke boet i
et hus fra den dag, jeg førte Israels børn ud af Egypten,
og indtil denne dag, men jeg vandrede i telt og i tabernakel, hvor jeg vandrede blandt alle Israels børn osv. Der
giver han at forstå, at tabernaklet på Davids tid ikke var
på et bestemt sted eller hos en bestemt stamme. Derfor
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forklarer de dette stykke af teksten, før Siloh skal
komme, om kong Saul, David og Jeroboam, som levede
efter Silos ødelæggelse. Men den åbenlyse historie er
imod denne udlægning, som de også selv tilstrækkelig
forstår; de vil kun gerne forvilde de enfoldige, uerfarne
mennesker ved disse ord og deres betydning.
For ordet Schiloh betyder en livets eller efterbyrdens
søn, eftersom det ender på samme måde som hunkønsord, og det kommer af den første forjættelse, som er givet
Adam i 1 Mos 3, 15 (sagt til Djævelen): Jeg vil sætte
fjendskab mellem dig og mellem kvinden og mellem dit
afkom og mellem hændes afkom; den skal sønderknuse
dit hoved osv., og som Eva siden siger i kap. 4, 1: Jeg
ejer en mand, som er Herren. Her siges jo klart, at kvindens afkom, det er jomfruens søn, skal komme og ødelægge Djævelens magt og rige.
Denne forjættelse har de hellige fædre og profeter betragtet med flid og skærpet den, som Esajas siger i kap. 7,
14: Se, en jomfru er frugtsommelig og føder en søn osv.
Denne forjættelse øvede og indprentede også Abraham
og Isak og foreholdt den stedse for sine efterkommere, så
den kunne blive dem vel bekendt. For det skulle ikke
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være nogen mænds afkom, heller ikke har han nogen fader, men er en jomfrus søn.
På denne måde taler også Jakob her, idet han siger:
Dette løverige og denne løve, som af Gud selv er indsat i
riget, skal bestå og styres af folkets fyrster og ældste og
af sine rådmænd, indtil jomfruens søn kommer, det er
moderlivets, efterbyrdens søn. Vi er ikke moderlivets
børn, ikke efterbyrdens afkom, men er mænds afkom.
Han derimod vokser og fødes uden menneskelig sæd,
som englen siger til Maria i Luk 1, 35: Det som fødes af
dig; han siger ikke: Det som er avlet af Josef. Din søn
skal være en jomfrus søn, en efterbyrdens frugt, en Schiloh, det er: Ene og alene en frugt af sin moders liv; han
skal ikke have nogen jordisk fader.
Se nu derfor, hvilke skønne, herlige prædikener fædrene har taget af dette ene ord, både før og efter syndfloden, hvilke alle sammen tilligemed profeterne beskriver
Messias sådan, at han virkelig er af Davids blod, men
kun sådan, at han er en moderlivets søn; de har set hen til
1 Mos 3, 15: Kvindens afkom skal knuse slangens hoved,
og 4, 1: Jeg ejer en mand, som er Herren. Og det er sandelig et herligt sted i Skriften og såre skønne grunde til
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vor tros bestyrkelse og befæstelse; derved vises også,
hvad de hellige fædre har lært fra begyndelsen til profeterne og Kristus selv, ja ligetil vor tid og til enden.
Derfor forkaster og fordømmer vi ganske de onde
menneskers afsindighed, som formaster sig til at ville
formørke os denne lære. For Jakob brugte ikke uden
grund et særligt ord, men ville prise denne søn, som var
forjættet ham og de andre fædre. Vi nyder nu til dags
også af Guds nåde evangeliets klare lys, ved hvilket ordet
Schiloh forklares og udlægges, sådan nemlig at det betyder ham, som både er jomfruens og Guds søn. Denne udlægning behager mig godt, og jeg slår mig til ro med den
i højeste tillid.
Det sidste stykke i denne tekst forklare de blodtørstige rabbinere efter sine onde lyster og grumhed, idet de
kun fnyser med lutter mord og drab. For de forklarer det
sådan: Under Messias’ rige vil vi bringe alle hedninger
under os, vil myrde og ombringe alle konger i hele verden, sådan, som paven og muslimerne også gør. Derfor
udlægger de denne tekst uden al grund og stik imod sprogets regler sådan: Folkene vil forfærdes for ham, han vil
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underkue dem, mens der på hebraisk står: Folkene skal
hænge ved ham.
Men Skriften vil ikke, at konger eller herskere skal
dræbes; de skal forblive og lade sig undervise og optugte
i Guds rige, som Sl 2, 10 siger: Og nu, I konger! handl
klogt; lad jer undervise, I dommere på jorden! Det hebraiske ord jakah betyder at adlyde, og i den kaldæiske
oversættelse er det gengivet ved: Folkene skal adlyde
ham; men de forfalsker disse ords rette, naturlige mening,
trods denne kaldæiske oversættelse, der bifalder vor mening og klart udlægger ordet Schiloh om Messias.
Derfor er dette en skøn, gylden tekst, der særlig vel
må mærkes, nemlig at Kristi rige ikke skal være et sådant
rige, som Davids var, der varede indtil Kristus. Men om
David siges der i 1 Krøn 28, 3, at han var en krigsmand
og havde udøst meget blod, så han derfor ikke skulle
bygge Guds navn et hus. Derfor er det rige nu ophørt,
som styredes med sværd og stridsvåben og ydre magt.
Schilohs rige, som fulgte derefter, er ikke et sådant blodigt voldsrige, men består kun deri, at man hører ordet,
adlyder og tror det; ved ordet forvaltes og styres det, som
der står i Sl 110, 2: Herren skal sende din styrkes scepter
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af Zion; ligeledes Es 2, 3: Af Zion skal udgå en lov og
Herrens ord af Jerusalem. Ligeså Rom 1, 16: Evangeliet
er en Guds kraft til frelse for hver den, som tror. I ordet
er guddommelig kraft og visdom; den, der tror det, skal
frelses.
Sådan er det et rige med kraft i ordet imod døden,
synden og Djævelen, mod al deres magt og tyranni; det
har kraft til at hjælpe, frelse og beskytte til den evige salighed.
Om disse ting véd jøderne og rabbinerne intet, papisterne og muslimerne heller intet; men os sømmer det,
flittig at indprente folk dette og vel at mærke og fastholde
denne vigtige forskel mellem Kristi rige og de andre riger, også Davids. For det mente Jakob: Davids, min søns,
rige, som ikke vil kunne regeres uden sværd og legemlige
våben, skal ikke vedvare bestandig, men efter det skal
Schilohs rige følge, som alene skal regeres med ordet.
Som Kristus siger i Mark 16, 15: Gå ud i al verden og
prædik evangeliet for al skabningen. For ordet er kraftigt; det kan hjælpe og frelse fra dødens og Djævelens
hånd, dertil fra Helvedes magt, og kan sætte folk over i
Guds rige. Derfor skal folkene adlyde denne konge, det
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er, de skal regeres med ordet; ordets forkyndelse vil det
dreje sig om; det skal være det mærke, hvorpå Kristi rige
skelnes fra denne verdens andre riger, der regeres med
sværdet og ydre magt. Vore stridsvåben, siger Paulus i 2
Kor 10, 4, er ikke kødelige, men mægtige for Gud til at
ødelægge befæstninger osv. Jeg absolverer dig, jeg døber dig, jeg erklærer dig for et Kristi riges barn; jeg forkynder dig syndernes forladelse, jeg forjætter og tilbyder
dig sejr imod Djævelen. Tro, så skal du blive salig.
Sådan taler Jakob såre tydelig som den, der er oplyst
af Helligånden; han så skarpt langt borte, da han sagde:
Og folkene skal adlyde ham. Det samme ord (jikkehat)
bruges også i Ordsp 30, 17: Et øje som spotter sin fader
og foragter at hænge ved sin moder, skal ravnene udhugge ved bækken. Dette sted er fejlagtig oversat i den
almindelige latinske oversættelse (for den er ikke af Hieronymus). Men Salomo taler her om det fjerde bud og
den ære, som børnene er skyldige at vise sine forældre.
Og det tjener såre vel til at bekræfte meningen af denne
tekst, at jikkehat betyder lydighed. For evangeliet er noget, som høres, som der står i Es 53, 1: Hvem troede det,
vi havde hørt? Denne Schiloh skal ikke herske ved
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sværd, ved ild eller anden ydre magt, men ved troens forkyndelse og lærdom, og ham skal ikke alene jøderne,
men alle jordens folk adlyde.
Det hebraiske ord am er velbekendt, og betyder et
folk. På samme måde som her siger Esajas i kap. 31, 7-9,
at alle afguder i hele verden skal ophæves og bortkastes,
og at der i alverden skal blive enighed i lydighed mod
den eneste Gud og hans dyrkelse. For sådan siger profeten der: På den dag forkaster enhver sine afguder af sølv
og sine afguder af guld, som I har lavet med syndige
hænder. Assyrien skal falde for sværdet, men ikke for en
mands sværd; et sværd skal fortære det, men ikke et menneskes sværd. Undslipper det sværdet, skal dets unge
mænd blive hoveriarbejdere. Dets klippe viger i rædsel,
dets stormænd frygter for banneret, siger Herren, som
har sit bål på Zion og sin ovn i Jerusalem.
Sådan er Schilohs rige et ordets rige; for han kalder
og styrer sit folk alene med ordet, uden våben og ydre
magt. Men de, som ikke vil høre ordet, de henhører heller
ikke til Kristi rige. Derfor skal folket lade sig drage ved
ordet og ikke på trællevis lade sig tvinge med ris, med
fængsel og slag, sådan som folk i det borgerlige samfund

1472

med magt tvinges til lydighed. Og sådan er det også gået
i opfyldelse, som det her er blevet forudforkyndt af patriarken Jakob og profeterne.
Kirkens rige har intet sværd ført, men har sin kraft
alene af ordet, og det af Helligåndens mægtige ord, hvorved Gud har draget hjerterne til troen. Derfor tilføjes her
hel mærkelig i teksten: Og folkene skal adlyde ham. Det
vil sige: Ordet skal danne og ordne dette rige; folkene
skal alene ved ordet forsamles og komme til denne Schiloh.
v11-12. Han binder sit æsel til vinstokken, sit æselføl til vinranken; han vasker sin klædning i vin, sin dragt i drueblod. Hans
øjne er mørkere end vin, hans tænder hvidere end mælk.

Moses har her skaffet de sprogkyndige megen pine og
plage, eller de har selv skaffet sig den, ligesom vi hørte
om ordene Schiloh og folkenes lydighed, hvorved der
også er utallig megen forvirring, også på grund af udlæggernes uvidenhed, af hvilke ingen forstår sagen i sig selv.
Jøderne drømmer bestandig om sværdet og er blodtørstige gennem hele Den Hellige Skrift. Sådan tænker
heller ikke paven på at styre kirken med ordet, men med
magt og med både legemlig og åndelig vold, nemlig med
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sværd og band. For Gud har hengivet dem i deres forvendte sind, så de ikke véd, hvad Skriften, hvad kirken
eller hvad Kristus er. Ja ikke engang Gregor, som var biskop før pavedømmets tyranni begyndte, har erkendt Kristus rigtig godt, har heller ikke haft særligt skøn på evangeliets ord; derfor have menneskesætningerne med stor
kraft taget overhånd over hele pavedømmet, og det er intet under, at de ikke har kunnet komme ud af plagen og
forvirringen, på grund af deres mørke og vankundighed i
den himmelske lære.
Men erfaringen lærer, at kirken er blevet samlet alene
ved ordet og ikke ved ydre magt eller ved sværdet, ligesom vi heller ikke nu tvinge nogen med magt til evangeliets erkendelse; men ved ordet fanges mennesker alligevel og forsamles til én lære og én tro, så mange som de
er, der vil være gudfrygtige og lemmer af Kristi kirke.
Rabbinerne piner på dette sted ikke alene meningen
ynkelig, men også sproget eller teksten på grund af bogstavet jod, som de siger står overflødigt. Sådan har jeg ingen hjælp af nogen udlægger, men må være ene om at
søge og udfinde den rette, naturlige mening af disse ord.
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174. Fremfor alt forkaster jeg Lyras og de andre udlæggeres, endog de allerbedstes udlægning, som forstår
denne tekst om Juda stamme, ret som om Jakob nu efter
de foregående ord ikke havde sagt mere om Kristus. For
de indrømmer, at de foregående ord er ment om kongen,
men hvad nu følger, det tyder de alle om Juda stamme.
Men det synes mig meget urimeligt at antage, at Helligånden så snart har afbrudt talen, med det samme han er
begyndt at tale om Schiloh og Kristus, og at han ikke
mere skulle omtale ham. Den forklaring, som kaldes
Glossa Odinaria, Lyra og Burgensis strider med hinanden
med sine udlægninger. Derfor må jeg følge min ånd, eftersom jeg ingen anden har at følge.
Lyra udlægger det sådan: Juda stamme skal være så
frugtbar og rig, også før Kristi komme, at de skulle binde
æslets føl ved vinranken, og at en vinstok eller ranke skal
bære så megen vin, at et æsel kan belæsses dermed. Men
det er en ganske unyttig snak. For også i vore lande, og
ikke i det forjættede land alene, kan en vinstok let være
så frugtbar, at et æsel kan belæsses med dens frugt. Og
jeg forstår ikke, hvordan det kan rime sig sammen, at det
at binde et æsel ved vinstokken skal betyde så meget som
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at belæsse æslet med vinen. For at det derfor ikke skal
være så rent urimeligt, siger de, at det er talt efter den talefigur, som kaldes en hyperbol, at man nemlig gør en
ting større, end den i sig selv er, som det også skal være i
det andet stykke, hvor der siges, at han skal vaske sit
klæde i vin; ligesom Job også taler om sin lykke på
denne måde i kap. 29, 6: Jeg kunne bade mine fødder i
tykmælk, og oliestrømme flød til mig fra klippen. Men alt
dette hjælper endnu ikke til at få den rette, egentlige mening ud af denne tekst.
Derfor må vi ikke tillade, at ordene om Kristus sådan
sønderrives, om hvem Jakob begyndte at sige, at han
skulle være en herre over hedningerne, og at folkene i al
verden skulle høre ham og adlyde ham. Lad os fremdeles
forklare teksten sådan, at den taler om Kristus, og lad os
ikke opdigte nogen fremmed talefigur og anvende den
her. Hvor vi ikke kan få fat i meningen, vil vi indrømme
Helligånden mesterskabet, kun at vi ikke tillader, at teksten sådan forvirres og sønderrives; da vil jeg hellere bekende, at jeg ikke forstår den.
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Jeg forstår altså dette sådan, at på Kristi tid, eller
når Messias eller Schiloh kommer, skal dette ske, at æslets føl skal bindes til vinstokken. Men det er ikke sandt,
at der i Juda stamme var så overflødig mange vinstokke.
Og om end det var sådan, hvad har da æslet med vingården at bestille? Det bindes jo ikke derfor til vinstokken,
for at det skal bære druer, men for at drikke og blive fuld
af vin. Derfor synes ordene at betyde, at æslet skal fodres
og beruses med druer og vin, ligesom ellers med andet
foder; æslet skal også engang få gode dage og drikke vin.
Det hebraiske ord sorek betyder en ædel vinstok, og
meningen er på begge steder den samme: Han skal binde
sit æsel ved vinstokken, og ved den ædle ranke. Det
samme ord bruges også i Es 5, 1: Mine elskede havde en
vingård på en fed høj. Det var et eget udtryk hos jøderne
om den ædleste ranke; deraf kommer også ordet syrach.
Jeg tror, at dette er den rette mening: På Messias’ tid skal
der være en sådan stor herlighed, frugtbarhed og rigdom,
at endog æslerne og deres føl skal spise druer; de skal få
så fint foder, skal beruse sig i vin.
Dette er ikke talt med overdrivelse, men ganske ligefrem, kun at æslet må forstås billedlig, ligesom også
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ovenfor den unge løve. Æslerne skal på den tid ikke spise
avner eller hø, men den allerbedste og kosteligste af alle
frugter, vin nemlig, der glæder guder og mennesker, som
der står i Dom 9, 16. For vinen er den ædleste af alle
frugter i alverden; den kvæger og glæder menneskehjertet, så både naturlige og gudelige mennesker blive vel til
mode og glade deraf. Alle bliver muntre af vin. I Ordsp
31, 6-7 står der: Giv øl til den, der er ved at gå til grunde,
og vin til de fortvivlede; lad ham drikke og glemme sin
armod, holde op med at tænke på sin elendighed. For vinen plejer at glæde, styrke og opkvikke mennesker. Sådan
skal han nu binde æslet og æslets føl ved vinstokken og
den ædle ranke, for at det skal have sit tilhold der og fodres med udsøgte druer, så det hellige æsel skal beruses af
den allerbedste saft.
Naturlig talt er det meget påfaldende, at æsel skal
bindes til vinstokken; han havde langt rimeligere kunnet
sige dette om bukken eller hjorten, som er glade for vin.
Æslet derimod bryder sig ikke om vinbjerget og druerne,
men om tidsler og avner. Derfor forstår jeg det sådan, at
Jakob i Helligånden taler om Kristi underfulde rige og
dets rigdom, i hvilket også æslerne og deres føl skal spise
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druer, drikke vin og beruses. Sådan siger Paulus Ef 5, 18:
Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men
lad jer fylde af Ånden, og sig altid Gud Fader tak for alt i
vor Herre Jesu Kristi navn.; ligesom der også siges om
apostlene: De blev alle fulde af Helligånden og talte om
Guds store gerninger.
Sådan bliver de gudfrygtige fulde af Helligånden, så
de ikke kan holde sig, de må fare frem og takke Gud, bekende og prædike ham, lære og tale evangeliets ord. Sådan gik det med apostlene og martyrerne, da de blev berusede af Helligånden. For han er den allerædleste vinstok, om hvilken visdommen siger i Ordsp 9, 5: Kom hid,
spis af mit brød og drik af vinen, som jeg har blandet; da
skal I beruses, men af åndelig beruselse.
Sådan forstår jeg denne tekst sådan, at vi i Kristus og
på Kristi tid skulle blive berusede af hans huses fedme,
som der står i Sl 36, 9; det er: Vi skal få Helligånden ved
ordet og forkyndelsen, hvorved vi bliver andre mennesker, ligesom et beruset menneske har det ganske anderledes end en, som er nøgtern og sulten. For han er glad,
ler, glæder sig, synger og jubler; denne derimod er ængstelig og bedrøvet og kan ikke andet end klage.
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Disse rige goder glæder nu Jakob sig over på sine
egne og alle sine efterkommeres vegne og siger: Han skal
binde sit æsel til vinstokken. Som om han ville sige: Et
sådant rige skal Kristi og min Schilohs rige være; han
skal ikke herske med lov eller sværd, som er lovens redskab og gør folk sørgmodige, udhungrede, matte og forsagte; men han skal fylde dem med sine goder; han skal
beruse og glæde undersåtterne i sit rige; de skal blive andre mennesker og bespises, ikke med avner, men med
druer, og det med de allerædleste, så de bliver ganske berusede. Men åndelig skal de beruses, så mennesker ikke
mener eller ser andet på dem, end, som de dømmer om
apostlene, at de er fulde af sød vin, ApG 2, 13.
For er ikke det en stor frækhed for folk, at Peter og de
andre apostle står op, lærer og prædiker, uden først at
have søgt om tilladelse hos den ordentlige øvrighed,
hverken hos den gejstlige eller verdslige? Men de er
fulde af Helligånden. Derfor bryder de frit igennem og
farer ud på alle Jerusalems gader og prædiker om den
korsfæstede Kristus, hvis navn dog var forhadt og ikke
tåltes hos hele folket. Ja de farer til og revser jøderne
hårdt på grund af den urimelige vold og grumhed, som de
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havde øvet mod den retfærdige ved at korsfæste ham. I
alt dette frygter apostlene ikke for nogen, ikke engang for
præsternes og de ældstes store magt. Da de nu til slut
blev pisket og forhånet og befalet, slet ikke at tale mere i
Jesu navn, da går de fra rådet glade over, at de havde været værdige til at lide forhånelse for Jesu navns skyld.
Det vil aldrig nogen lovprædikant gøre; han vil meget
mere frygte for Kajfas, for de øverste og ypperstepræsterne, dertil også for folkets masse, mens apostlene derimod trodser al deres magt og tyranni og tænker: Himmel
og jord er vor, for Kristus er himlens og jordens konge.
De er berusede af Helligånden, derfor taler de uden al
frygt for ypperstepræsterne om Guds store gerninger og
fylder hele byen med sin prædiken.
Siden angreb de på samme måde endog hele det romerske rige, revsede romernes, grækernes og egypternes
afguderi og bar sig i alt dette ad, som om de var al verdens herrer. De træder frem for konger og fyrster og forkynder dem, at de ville dø og omkomme, hvis de ikke
hører og modtager læren om Kristus, som har lidt og er
opstanden; derfor slår man dem med god grund ihjel. De
udler og spotter det romerske riges og alle folks majestæt
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og store magt, og det gør ikke alene mænd, som apostlene og deres disciple, men også svage kvinder. De er så
stolte og trodsige, at de ikke frygter eller reddes for nogen pine; om man end brænder og drukner dem, bryder
de sig ikke derom. Synes de da nu ikke at være berusede
og gale? Hvordan går det dog til, at disse usle folk og fiskere, ja endog svage kvinder og jomfruer tør sætte sig
op mod et sådant stort rige og angribe det, sådan som det
romerske på den tid var, hvori der var så megen magt og
alle slags rigdom, guld og gods? Her måtte fornuften
slutte, at de var ganske gale og afsindige, og de verdsligvise tænkte heller ikke andet, end at de var gale og dårlige, og at Djævelen havde besat dem.
Man fortæller om den unge pige Anastasia, at hun, da
dommeren truede hende med døden, skal have svaret, at
hun intet ondt havde gjort. Da han så foreholdt hende, at
hun jo havde foragtet gudebillederne ved at søndertræde
og brænde dem, skal hun har udleet dommeren og sagt, at
hun tværtimod højlig havde hædret deres guder, for hun
havde lutret dem ved ilden og sådan befriet dem fra musene og det spindelvæv og støv, som de havde på sig;
men nogle havde hun kogt og givet de fattige. Ja, sagde
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hun, giv mig kun også jeres romerske guder, så vil jeg
lege med dem på samme måde, som jeg har leget med
min faders guder. For er de guder, sådan som I siger, så
lad dem forsvare sig selv mod en svag kvinde. Det kan
man kalde at beruse æslet.
Dette er en rus i troen og Helligåndens forjættelser,
sådan som Paulus udlægger det, hvilken han rigelig har
udgydt over os i Messias’ tid og har forkyndt og udbredt,
så alle er blevet fulde af Helligånden, har foragtet død og
djævel og overvundet al ulykke.
Dette skete især i martyrernes tid. Men hele kirken og
også os nu til dags gøres det behov at beruses af Helligånden, så vi ikke frygter for pavens og alle tyranners og
Djævelens grumme vrede, raseri og larm. For det er kirkens røst og herlighed, at vi er bundet til vinstokken, så vi
skal blive fulde af Helligånden. Kristus har kaldet os og
med det lifligste bånd bundet os til sit vinbjerg, det er til
sine åndelige gaver, hvormed han opfylder os, så vi ikke
frygter for noget af det, som kan skade os.
Ak Gud give, at vi rettelig forstod de guddommelige
forjættelser og indprægede dem i vore hjerter, nemlig at
vore synder er os forladt, døden og Djævelen overvundet
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og Helvede ødelagt, hvilket alt sammen herlig prises i Sl
91, 13: Du skal træde på en grum løve og øgle, du skal
nedtræde en ung løve og drage. Den, der tror det fast,
drikker ligesom disse forjættelser, bespises herlig af disse
ranker og er en herre over døden.
Jeg har også Satan til fjende; han er mig heftig
fjendsk og har ofte tragtet mig efter livet; men når han
har sat ind på mig med magt, har jeg let kunnet foragte
det og har ikke bekymret mig derom, om han end skulle
berøve mig dette liv, al den stund jeg véd, at alle mine
hovedhår er talte. Men når han angriber os med falsk
lære, og sværmerne dermed plager de stakkels samvittigheder, da får vi mere at bestille, og kampen er da langt
tungere, end når man skal værge sig mod ydre og åbenbar vold. Og dog foragter vi også her alle mennesker og
al verdens visdom og hovmodighed eller trods, og bryder
igennem. For vi er berusede, ikke af vin, der frembringer
et ryggesløst, vildt og uordentligt liv; men dette er en hellig beruselse, hvorved vi vænner os til tugt og til at anvende flid på sådan at styre og beskikke vort liv, at vi kan
have gavn deraf her i livet, vogte os for horeri og al
skændsel og utugt, ja sådan, at vi afholder os endog fra
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den allerringeste forbandelse og har en sådan tunge, som
blot kan velsigne, læge og trøste. For sande, fromme
kristne forbander ikke, sværger heller ikke nogen falsk
ed, sådan som drankerne og de afsindige mennesker plejer; men af denne åndelige beruselse følger et skønt,
gavnligt levned, idet man afholder sig fra alle laster og
synder og kun taler om Guds bud og priser dem.
Denne beruselse skal nu råde i Messias’ tid; når folkene hænger ved ham og lyder ham, da skal de blive berusede og glade og trodse Djævelen og døden, sådan at
verden anser dem for afsindige og vanvittige mennesker,
og de dog er gode, fromme og nyttige mennesker i henseende til de menneskelige ting, hvilke her i verden også
elsker sine fjender og indretter sit liv sådan, at det ikke er
uordentligt, vildt eller ryggesløst. Sådan tilføjer jo vi
kristne sandelig ingen nogen skade, men begærer af hjertet at være enhver til gavn og nytte, om de end er os bitterlig fjendske. For vi er åndelig berusede, har syndernes
forladelse, befrielse fra død og Helvede og spotter Djævelen og paven, som larmer og raser grummere end Diokletian og nogen tyran. Ja paven med sine kardinaler er
langt galere og dummere end Diokletian, som alligevel
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var en vis, klog fyrste; disse derimod er lutter grove æsler, uden al sind og sans. Derfor giver jeg paven en god
dag, og jo mere han larmer, desto mindre bryder jeg mig
om ham. Jeg véd, at vi endog skal dømme englene, 1 Kor
6, 3, dertil også kejsere, konger og andre onde orme tilligemed alle fyrster og vrede herrer.
Sådan betegnes nu denne forjættelse om Helligånden
ved billedet om beruselsen af den allerbedste vin i denne
tekst. For ligesom et beruset menneske bliver kækkere og
modigere, end han ellers er, som digteren siger: Da skyder også staklen hjertet op i livet; sådan indgyder denne
åndelige beruselse, som er hellig og gavnlig, de gudfrygtige et langt større mod, idet de fyldes med guddommelig
kraft ved denne Schiloh, som har bundet æslet til vinstokken og den ædle ranke, så de kan spotte Djævelen med
alt hans påhæng og træde ham under fode. Dette, tænker
jeg, er den rette, naturlige mening af denne tekst.
Men nu må også det udlægges, hvorfor han kalder os
æsler og æselføl. Hieronymus har kun kort berørt dette,
idet han siger, at det æselføl, på hvilket Jesus Kristus sad,
det er hedningernes folk, bragt han ind i apostlenes vingård, som er af jøderne, og bandt det æsel, hvorpå han
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sad, nemlig den af alle folkeslag forsamlede kirke, til den
ædle ranke eller udvalgte vinstok. Denne forklaring synes
jeg ikke ilde om. Æslet er et enfoldigt og dumt dyr, men
dog såre kosteligt, fordi det bærer Kristus, verdens frelser. Sådan er også vi det æsel, det æsel og det føl, hvorpå
Kristus rider gennem hele verden. Men denne lignelse
falder noget lettere, når man betænker, at patriarken tog
hensyn til skik og brug på den tid hos hans folk, der allermest brugte æslet. En hest er et krigerisk dyr, rustet til
strid, sådan som den beskrives i Job 39, 22-23: Den ler
ad rædsler og lader sig ikke skræmme, den vender ikke
om for sværdet. Over den rasler pilekoggeret, det blinker
i spyd og krumsværd. Æslet derimod duer slet ikke til
krig, men alene til at bære huslige byrder. Sådan rejste
Jakob med sin familie og de små børn til Egypten på æsler. For det er et tjenende, husligt dyr, ligesom også vi nu
til dags bruger æslerne på samme måde som de brugtes i
fædrenes tid, kun at vi foruden dem også bruger heste.
Derfor siger Jakob her ikke, at hesten skal bindes til vinstokken, men indretter sin tale efter sin tids skik, i hvilken man især brugte æslet til at bære huslige byrder.
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Men patriarken tilføjer: Han har vasket sit klæde i vinen og sin kåbe i vindrueblod. Dette er ikke mindre sælsomt og påfaldende, end at han sagde, æslet skal bindes
ved vinstokken og det endog ved den allerædleste ranke.
Ja, alt dette synes mere at ligne en forbandelse end en
velsignelse. For hvad kan være urimeligere end at vaske
klæder i rød vin? Det er jo meget mere at besudle end at
vaske dem. Og Skriften taler jo om hvide klæder; hvordan kan det da forstås bogstavelig om sådan ydre vasken?
Men hvad der så kommer, er endnu allermest urimeligt, når han siger: Han er rødere i øjnene end vin og hvidere på tænderne end mælk. For at være rød i øjnene er
jo en sygdom eller fejl i dem, en betændelse, som lægerne kalder det; sådan som der står i Ordsp 23, 29-30:
Hvem råber ak, hvem råber ve, hvem har stridigheder,
hvem har klageråb, hvem har flænger uden at vide hvorfor, hvem har triste (røde) øjne? Det har de, der sidder
sent oppe over vinen, de, som kommer for at smage den
krydrede vin. Sådanne røde øjne er en skam, og en fejl eller svaghed i øjnene. De, som altid går og svirer, får røde
øjne. Derfor passer det ikke med Juda stamme, at dette
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skulle være hyperbolisk sagt; det kan ikke forstås om legemlig rigdom eller overflod, medmindre man derved
ville forstå en forbandelse og fejl eller skrøbelighed.
Men man må nøje mærke meningen af selve hovedsagen, som jeg har sagt er vis, nemlig at patriarken taler
om forjættelserne om Kristus eller Schiloh, som man skal
lyde og hænge ved i hans ord. Som Paulus også siger i
Rom 1, 5: Ved hvem vi fik nåde og apostelembede til at
virke troens lydighed blandt alle hedninger ved hans
navn; ligeså i Rom 10, 16: De adlød ikke alle det gode
budskab. Kristi rige består i troens lydighed, og just det
samme kalder Paulus også åndens forjættelse, som Kristus også befalede i ApG 1, 4, at de ikke skulle vige fra
Jerusalem, men vente på Faderens forjættelse; ligeså i v.
8: I skal modtage Helligåndens kraft, som skal komme
over jer. Denne forjættelse står i alle profeterne, at velsignelsen ved kvindens afkom skal blive alle folk til del,
og denne rige og uudsigelige velsignelse har han villet
betegne med disse sælsomme og dunkle ord, ligesom det
jo i sandhed også er en stor ting, der ikke let kan forstås
eller begribes, at Helligånden ved Kristus gives alle dem,
der hører hans ord og tror på ham. For den, der hører
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denne Schiloh, det velsignede afkom, han modtager den
forjættelse, som er givet Adam, Abraham og de andre
fædre. Det er vist og sandt.
Men lad os nu se, hvordan klædernes vasken stemmer
dermed. Det var skik og brug i disse lande at bære hvide
klæder af kosteligt linklæde, især på de høje fester, som
der siges om den rige mand i Luk 16, 19, og Salomo siger også i Præd 9, 8: Lad dine klæder altid være hvide.
Det samme bruger endnu muslimerne og alle østerlændinge. På samme måde åbenbaredes også englene ved
Kristi opstandelse i hvide klæder, Mark 16. 5, hvilket er
et tegn på liv og uendelig glæde. Romerne brugte purpur
og skarlagenrøde klæder. Men hvordan kan da nu hvide
klæder vaskes i rød vin? Det er jo sælsomt og urimeligt,
ligesom også at æslet skal bindes til vinstokken.
Derfor må også dette stykke forstås om Helligåndens
rigdom, at nemlig når han gives, alt skal flyde med mælk
og honning og kostelig vin, så de endog skal vaske sine
klæder deri; man vil ikke behøve vand dertil; for der vil
være fuldt op af vin. Da nu dette lyder så urimeligt, nødes vi til at afvige fra den ligefremme, egentlige mening,
som Augustin plejer at sige, så vi ikke forklare det om
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renselsen af de legemlige klæder, men vende os til en åndelig eller billedlig forklaring. For bogstavelig er jo dette
aldrig sket i Juda stamme, langt mindre under Kristus.
Men dette er den eneste rette betydning, nemlig at
Kristus har kastet sine under korset, som han siger i Matt
5, 3: Salige er de fattige i ånden. Men er da det en legemlig velsignelse, at dø, korsfæstes, udryddes med ild
og sværd? Nej, det kunne vi vel heller kalde en forbandelse. Sådan er det en ny tale i den åndens overflødighed
eller rigdom, i hvilken de gudelige mennesker taler med
nye tunger.
For, som jeg har sagt, hvis vi kunne tro, hvilken stor
ting det er at få forladelse for sine synder, også for dem,
som endnu er for hånden og tilovers i vort kød, sådan
nemlig, at Gud ikke vil tilregne os dem eller fordømme
os for dem, ja, så han endnu vil behandle os sådan, som
om der slet ikke var nogen synd tilbage hos os, og krone
os med det evige liv, at han vil være vor fader, og vi skal
være hans kære børn og blive evindelig salige, som der
siges i Mark 16, 16: Den, som tror og bliver døbt, skal
blive salig: Da først kunne vi forstå dette. For de, som
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tror, de er de hellige æsler, bundet til vinstokken og beruset af Helligånden.
Sådan var de hellige martyrer og de hellige jomfruer,
såsom Agathe, Lucie og mange andre, bundet til vinstokken, holdt døden for en leg, synden og Helvede for et intet; og eftersom de var visse på syndernes forladelse og
det evige liv, dertil på den himmelske faders gode, nådige vilje, var de selv midt i døden glade og uforfærdede.
Sådan fortælles der om Vincents, den herlige martyr,
at da han, efter at være blevet slået med stokke og pint på
pinebænken, blev tvunget til med bare fødder at gå på
gloende kul, skal han har sagt, at han gik på lutter roser.
Sådan spottede han ligesom den grumme pine, lo af de
gloende kul og anså det glødende jern for en leg eller
spøg. Alt dette viser, hvor rig forjættelsen om Schiloh er.
Skulle vi nu end dø, eller indtræffer der nogen pest,
dyrtid, krig eller al Djævelens og Helvedes grumme
vrede, så skal vi dog, såfremt vi tror, sige: Jeg spytter på
dig, du lede djævel. Kirken har sandelig troet sådan, og
viser sig endnu at have et sådant højt mod. For det kan
man ret kalde at beruses af Helligåndens vin og tale med
nye tunger om Guds store gerninger.
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Derhen har også profeterne set, sådan Amos i kap. 9,
13: Bjergene skal dryppe med most og alle højene smelte.
Det er et kosteligt samfund, Kristi rige. Den, der tror, at
han har en nådig Gud, ja at han har Gud til fader; at Kristus, Guds søn, har udslettet døden, synden, Helvede og
Djævelen, skulle han ikke glæde sig derover? Jo, han
skal gå frem gennem jernbjerge og alle slags modgang
med et uforfærdet og uovervindeligt mod og være vis på,
at alt flyder med lutter honning, mælk og kostelig vin. Ja,
han skal endnu dertil med højeste glæde og taknemlighed
prise Gud, love og takke ham, som den, der nu ikke længere kan dø, men fører et evigt liv.
Sådan skulle vi vistnok alle være til sinds. For dette
er forjættelserne i Kristus Jesu, som Paulus taler om, som
ikke giver pungen fuld af guld eller sølv, men fylder hjertet med glæde, fred og tryghed angående det evige liv,
som vi ser hos apostlene Peter og Paulus og hos martyrerne, Vincents og andre, som slet ikke lader sig anfægte
af at Annas og Kajfas vredes; ja, de foragter deres trusler
ligeså trygt som englene i himlen.
Vi ler også nu til dags af det pavelige bands gruelige
lynstråle, som går over os. For vi tror på Schiloh og er
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med iblandt dem, som hænger ved ham, adlyder ham og
tror på ham. Derfor er jeg vis på, at intet kan skade mig,
men at alt må tjene mig til gode og til evig salighed.
Men at vi alligevel endnu skælver sådan, er så bange
og frygtsomme, deri er den svaghed skyld, som endnu er
tilbage hos os; det kommer ikke af troen, men er en levning af den gamle Adam, som føler synden og frygter for
Guds vrede, især hos os, vi som under pavedømmet har
forøget denne den fordærvede naturs skrøbelighed med
vane og lære, idet vi er blevet oplært til sådan at skælve,
tvivle og fly for Kristus. Det falder mig endnu tungt at aflægge og bortkaste pavens lære, ikke alene efter det
gamle menneske, men også på grund af min svaghed i
troen, i hvilken jeg endnu er bange for at se på Kristus; vi
er sandelig endnu næppe ret begyndt med at håbe, påkalde Kristus som vor frelser, at han vil komme gennem
død, dyrtid eller krig og forløse os, hvilket vi ingenlunde
har turdet bede om under pavedømmet; men selv nu kan
jeg kun tænke mig det i stor svaghed og begære forløsningen ved Kristi komme, på grund af pavens skændige
og fordømte lære.
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Sådan må vi på tredobbelt måde stride mod denne arvesyndens skade. Først må man lære den lære, som paven ganske har fordunklet og borttaget forjættelserne, så
vi ikke har vidst, hvad Kristus var, men ganske og aldeles
var hedninger, muslimer og jøder. Men når vi nu sådan er
blevet en førstegrøde af hans skabninger, som der står i
Jak 1, 18, må vi efterhånden vænne os fra og fjerne den
papistiske surdej, som endnu hænger ved os, indtil vi
ganske får den udrenset, og må vænne os til forjættelsens
rigdom og troen. For det tredje må man også betvinge og
styre kødets knurren.
Men I er nu så meget saligere, fordi I til dette, den
rene læres skønne lys alene medbringer den fordærvede
natur, ikke ond vane eller ugudelig lære. Derfor skal vi
takke Gud for, at vi er døbt og absolveret på forjættelsen
om syndernes forladelse; er der end synder tilbage hos
os, så tilregnes de os dog ikke. Ligeledes er vi også kaldede til det visse håb om det evige liv og det rige, hvorpå
vi venter, og til foragt for døden og Djævelen. Lad os
kun beruse os endnu mere i trøsten og glæden over Jesu
Kristi nåde og velgerninger, for hvilken sags skyld æslet
er bundet til vinstokken og den ædle ranke, det er til den
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allerbedste vinstok, for at drikke god muskatvin og korsikansk vin.
211. På denne måde forstår vi nu også dette stykke, at
han siger: Han har vasket sit klæde i vinen og sin kåbe i
vindrueblod. Vinen i Kana’ans land var sædvanligvis
rød, og ved blod forstår Skriften den røde farve, som der
står i 5 Mos 32, 14: Du måtte drikke vin, som er vindrueblod, det er den allerbedste røde vin; det er dette sprogs
måde at udtrykke sig på, drueblod er rød vin. Han bruger
her talefiguren tautologi eller gentagelse, ligesom også
ovenfor, hvor han talte om at binde æslet, idet han også
gentog samme mening to gange med forskellige ord.
Angående denne vaskning har jeg sagt, at udlæggerne
ikke er enige, og hvad min mening er, har jeg angivet.
Glossa Ordinaria udlægger det om Kristi lidelser; dette er
ingen dårlig udlægning, men den passer dog ikke her.
Men det må man sige og flittig holde fast ved, at vi alle
døbes til Kristi Jesu død og blod, hvorved vi tvættes, som
der siges i 1 Kor 6, 11: Sådan var nogle af jer engang,
men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.
Man må også regne Kristi blod med blandt Helligåndens
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gaver, som der siges i 1 Pet 1, 2: Til lydighed og renselse
ved Jesu Kristi blod. For Helligånden gives ikke uden ved
vor herre Jesu Kristi blod, der har fået Helligåndens gaver og denne rigdom af vin og drueblod; at vi så underfuldt fornyes, det er alt sammen erhvervet ved hans blod.
Derfor er det ikke dårligt sagt, at vi døbes og absolveres i
Guds søns blod og kraft; Kristus og hans blod må til.
Hos papisterne er dette ord endnu forblevet: Sakramenterne er strømmet ud af Kristi side. For de har sin
kraft af Kristi sår og blod; derfor er dette et såre skønt,
godt og gudeligt ord. Det evangelium, som vi har hørt, og
lydigheden mod Schiloh, er det samme Kristi blod, som
Peter nævner i l Pet 1, 2: Til lydighed og renselse ved
Jesu Kristi blod. De, som hører evangeliets ord om Kristus, besprænges med Kristi, Guds søns, blod. Alt er Kristi skønne, røde blod; det vil sige, alt er erhvervet ved
Kristi blods kraft, hvad vi har ved Helligånden, i ordet, i
dåben, i Herrens nadver, i absolutionen, i trøsten; alt,
som henhører til syndernes forladelse og det evige liv,
det er alt sammen Guds søns velsignede blod.
Denne udlægning af teksten er sådan i sig selv ganske
sand, om den end just ikke passer her. For evangeliet,
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nadveren og dåben må ikke skilles fra Kristi blod, eftersom det alt sammen er deri, som Paulus siger på flere steder, Ef 1, 7; 2, 16, at han har forsonet og renset alt ved sit
blod. Desuden renses vi, egentlig talt, daglig ved ordet og
ved lydighed mod Schiloh, som Paulus formaner i Kol 3,
9, hvor han siger: Affør det gamle menneske og ifør det
nye; ligeledes 1 Kor 15, 53: Det bør dette forkrænkelige
iføres uforkrænkelighed og dette dødelige iføres udødelighed; dette stakkels, usle liv er ligesom et klædebon, eller, som Paulus kalder det, en hytte, hvorover de hellige
og troende ynkelig klager, 2 Kor 5, 4: Så længe vi er i
denne hytte, sukker vi og under byrden, fordi vi ikke vil
afklædes, men overklædes; vi vil gerne beholde den
gamle kjortel og iføre os påskekjortlen derover.
Sådan vaskes nu dette klædebon daglig i rød vin, den
allerkosteligste saft, eller i den store overflod og rigdom
af forjættelsen og velsignelsen om kvindens afkom, hvilken velsignelse menes ved denne billedlige tale.
Først beruses vi ligesom æslet og æselføllet af vinen i
denne vingård, det er af den guddommelige forjættelse i
Helligånden, som er vinstokken, druen og vinen, som op-
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rejser os og gør os stolte, så vi bliver foragtere af Djævelen og døden. Men hvad der endnu er tilbage af det
gamle menneske, det vasker og renser han, indtil vi atter
skal opstå uforkrænkelige; da skal vi være ganske rene.
Imidlertid opholder vi os med syndernes forladelse og
har med vished det evige liv i håbet, er berusede af vinen
eller Helligånden, og tvættes i det bad, hvori det gamle
menneske dødes og renses, og stedse fornyes fra dag til
dag.
På denne måde talte de hellige fædre om Kristi rige,
med en opladt mund og stor glæde, af Helligåndens
fylde. Deraf kan man let slutte, hvordan deres tale og
prædiken var. Jakob har sandelig ikke lært og prædiket
dette sådan alene i sit livs sidste time eller dag; men hvad
han havde modtaget af Abraham og Isak, det har han flittig lært sine børn og børnebørn og indprentet dem, nemlig at Kristi rige skulle være såre herligt og rigt, og at de,
som er åndelig berusede, skulle vaskes og renses for sine
synder.
Sådan skal martyren Agathe have sagt til bøddelen:
Hvis du ikke ganske knuser mit legeme, vil jeg ikke
kunne indgå til livet; sådan må jeg behandles, skal jeg
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indgå i Paradiset. På samme måde holdt også Vincents
pinen for en leg og spøg. Hos disse dræbte ånden det forbandede og genstridige kød. På samme måde handler han
også med os: Når han kaster os for muslimerne, for at de
skal sønderrive eller dræbe os, eller vi besvares med alle
slags anden jammer og ulykke, da renser han vore klæder
i blod midt i fængsel, under pinen og plagen. Da skal vi
tænke os, at Kristus taler sådan til os: Jeg vil rense dig,
ikke med vand alene, men med den allerbedste vin, hvis
du blot kan være stille og tålmodig; hold kun stille for
mig. At forstå denne Guds vilje, endog midt i døden, er
det ikke at være beruset?
Men vi vil nu også komme til det sidste stykke, hvor
han siger: Han er rødere i øjnene end vin osv. Hele teksten taler, som nu ofte er sagt, om beruselsen og fylden af
Kristi gaver, og at vi så underfuldt forandres, så vi, mens
vi før frygtede, for den yderste dag og flyede for død, lidelse og plage, nu længes efter Kristi komme og råber:
Kom, kære herre, kom! Når vi plages, da takker vi Gud
derfor og renses, som i et bad, med den bedste vin. Sådan
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fastholder vi også her den samme mening, nemlig at Jakob beskriver den fylde, overflødighed og beruselse, som
vi får af Guds forjættelse og Helligåndens gaver.
I udlægningen af ordet hachlili følger jeg rabbi Salomo, som synes mig at have et fint skøn på det hebraiske
sprog, ligesom vi også ovenfor anførte et sprog af Ordsp
20, 29, hvor ordet hachliluth betyder rødhed i øjnene af
vindrik, hvilket er en styg beskæmmelse for ansigtet og
øjnene. Jeg kan på dette sted ikke forstå det anderledes
end om alt for stor beruselse og overstrømmende fylde,
hvoraf øjnene sådan angribes. For ligesom drankerne får
denne legemlige fejl og desuden også på knejperne skriger, bespotter Gud, forbander, gør larm, som man kan se
med vore borgere og bønder, som her og der i ølhusene
hyler og skriger afskyelig, undertiden endog under prædikenen, sådan gør nu også den åndelige beruselse folk
glade, modige og stolte, så de lover og takker Gud og priser og berømmer hans nåde og velgerninger.
Sådan mener nu Jakob, at på Kristi tid vil han i alle
sine have røde øjne og være som et beruset menneske;
han vil se ud som en fuld mand, ikke for Gud, men for
verden, der anser dem, som høre Kristus til, for narre og
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afsindige. For den, der taler om det kommende liv og foragter alt, hvad verden beundrer, ham anser folk for gal og
afsindig. Når sådan italienerne vil være rigtig kloge og
vise, og hører, at en tror på Kristus og håber på det kommende evige liv, kalder de ham bon christian.
Sådan er vi kristne i de romerske kardinalers øjne lutter klodser og stokke, er gale, fulde mennesker. Se, siger
de, hvor rødøjede disse er, som ikke kan andet end bare
prædike om sin Kristus. Vi anses af dem for drukne og
skændige folk, ja for narre, æsler og børn, der har besudlet sine klæder med vin og endnu stinker af gårsdagens
fråseri og svir, hvoraf øjnene er så røde. Sådan anser paven os, og martyrerne fik også at høre, at de var afsindige
og gale, siden de sådan understod sig til at foragte det romerske rige, spotter og ler af den pine og det fangenskab,
som man pålagde dem. De anser os for fulde folk, der
ikke kan se så skarpt som andre, der er langt klogere, visere og mere udlærte i verdslige ting end vi; der ikke er
så dunkle i øjnene som de, hvis syn fylderi og daglig svir
har svækket, som dag og nat ligger i liderlighed og drikker sig øjnene ud af hovedet.
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De hvide tænder betegne også tåbeligheden; mælketænder. De skal spise mælk, mener han, som de små børn
plejer. Ja for Gud skal vi bespises med rigelig mælk og
honning. For han mener ikke, hvad jøderne indbilder sig,
nemlig at der i denne stamme skal være så overstrømmende megen mælk, at tænderne skal blive hvide deraf,
at de bestandig drikker eller bruger så megen mælk. For
på den måde kunne også både muslim og pave blive
hvide. Men det betegner noget, som bestandig skal vedvare, ligesom han også vil, at æslets binden til vinstokken bestandig skal vedvare – så vi aldrig ophører at have
hvide tænder og røde øjne eller at vaske klæderne i vin.
De sprogkyndige lader det her blive sig meget surt og
bryder sit hoved med bogstavet jod, som på hebraisk her
står overflødig. Men det betegner just en virkeliggørelse,
ikke kun en evne men en vedvarende handling, sådan at
man i kristendommen bestandig skal vaske sine klæder,
binde æslet og have en sådan hvid mælkefarve, som altid
vedvarer, idet vi aldrig skal ophøre at spise mælk.
Hele det kristne liv er ikke en søvnig, dorsk evne (qualitas), sådan som filosofferne skelner mellem gerning og
evne (actum et habitum), og som de på universiteterne
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har beskrevet troen sådan, at den skulle være en evne
(habitum), og at denne, trosevne (habitualem fidem) intet
andet gør end frembringe trosgerningen (det at tro - actum credenti). Dette er lutter forfærdelige og sælsomme
ord, som de ikke engang selv har forstået. Og med disse
sine drømme har de fordunklet troen og blandet teologien og Aristoteles’ filosofi sammen. Derfor skal vi give
dem en god dag med deres evne og skelnen mellem troen
og det at tro.
Vi skal vide, at patriarken Jakob på dette sted har villet udtrykke, at denne binden af æslet og det andet,
hvorom han taler, stedse skal vedvare og stå ved magt.
Han beskriver ikke en sådan Schiloh, som éngang binder
og snart efter går derfra. Sådan snakker og vrøvler æselhovederne i Löwen unyttig om troen og siger, at der ikke
på noget sted i Den Hellige Skrift læres, at Helligånden
gives ved troen, uagtet dog alle profeternes og apostlenes
bøger klart siger det.
Denne lydighed mod Schiloh, klædernes vaskning og
de hvide tænder er sådanne ting, som skal og må vedvare
bestandig. For har vi ikke syndernes forladelse for Jesu
Kristi skyld? Og den er en kristen, som altid, enten han
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sover, våger, går eller står, i ethvert øjeblik er sådan til
sinds i sit hjerte, at han kan sige i sit hjerte: Jeg tror på
Gud, Faderen til vor herre Jesus Kristus, som har udgydt
sit blod for mig. Dette tror han bestandig uden ophør, og
han kan ikke være en kristen, hvis han ikke ethvert øjeblik troede det. Denne tro fornægte sofisterne i Löwen,
det er, de fornægter den kristne tros og det kristne livs inderste væsen og kerne.
Derfor tror jeg, at jeg har truffet den rette, ligefremme betydning af denne tekst. Men jødernes tåbelige
udtydning og den forfængelighed, som de her kommer
frem med, vil jeg lade stå, og vil overlade det sproglige
til hebræerne; for de siger, at bogstaverne jod og he tre
gange stå overflødig. Jeg tiltror mig ikke så fuldkomment
skøn på det hebraiske sprog; nu til dags er der ingen, ja
endog på apostlenes tid var der efter min mening ingen,
som kunne det sprog ret til bunds. Det er nok at vi lægger
vind på at studere dette sprog og stedse vokse og tage til
deri, eftersom vi ikke kan komme til nogen fuldkommenhed deri, så vi kan tale og dømme sådan som Samuel,
David og Esajas har talt. Derfor kan jeg ikke forstå, hvad
meningen er med sådanne skrifttegn, som er overflødige.
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Det havde været nok, om der på hebraisk havde stået
oser, ikke oseri.
Dog synes han at have villet bruge et særligt ord eller
navn, som et der er kommet fra fædrene eller andre folk,
eller skal betegne dem. Sådan er ordene Eber, Edom og
Moab også personnavne; men tilføjer du til dem bogstavet jod, så få de betydning af en, der nedstammer fra
disse personer. På samme måde ville jeg gerne forklare
det også her, men jeg vover ikke at sige, at ordet oseri
skal betyde en, der bestandig binder, så det ikke er en sådan gerning, som forgår eller ophører; men at denne binden skal forstås sådan, at den stedse går i arv fra den ene
til den anden, så den aldrig har ophørt, men ligesom er
gået i arv i alle apostlenes og fædrenes tider, sådan som
Augustins og andres.
230. Sådan forstår jeg også ordet hachlili, at det dermed
betegnes, at de røde øjne altid vil være til, idet de fra den
ene gå over til den anden. Ligeledes, at der ved æslets føl
tænkes på børnebørnene osv. Men jeg kan intet sikkert
sige derom.
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Ligeså er bogstaven he en endelse, der enten betegner
hunkøn, eller betyder: Hans. Derfor ville jeg gerne udlægge det sådan, at Kristus og kirken, der er hans føl, er
ét, det er, brudgommen og bruden er ét legeme, er ét i
kirken. Min elskede er min, og jeg er hans. Derfor er vi
ét. Jeg tilhører Kristus, og Kristus er min retfærdighed og
visdom, min retfærdiggørelse. Jeg er hans føl. På den anden side er han også min synd, idet han siger: Jeg er din
synder, og jeg siger til ham: Du har båret min synd; du er
det Guds lam, som bærer verdens synd. Her forbindes
brudgom og brud med hinanden i én ånd, og alt, hvad de
har, bliver dem fælles.
Deraf kommer det, at Kristus så ynkelig klager i Sl
40, 13, hvor han siger: Onde ting har omspændt mig, så
der er intet tal på; mine misgerninger greb mig, og jeg
kunne ikke se; de er flere end hår på mit hoved. Ligeledes i Sl 41, 5: Herre, vær mig nådig; helbred min sjæl,
for jeg har syndet imod dig. Her bliver han ganske til et
føl og æsel, eller kirken bliver hans legeme; han siger:
Jeg har syndet imod dig, uagtet han ingen synd har begået; vore synder lægger han på sig og tilskriver sig.
Hvorfor gør han det? Svar: Fordi han slutter sådan: Det
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er min brud, jeg er hendes brudgom; derfor er hendes
synd min, og min retfærdighed hendes. Dette siger jeg
dog kun som et gæt, ikke som noget vist; jeg ønsker
mere, at dette skulle være meningen af disse bogstaver,
end jeg er vis derpå.
Men vi skal flittig betragte den store og rige legemlige velsignelse over Juda, og sætte den imod alle papisternes og skolastikernes underlige drømme, som ikke
alene med forfærdeligt mørke har forvirret bibelens tekst
og forjættelsernes skønne, klare lys, så ingen har kunnet
forstå eller skønne læren om Kristus og hans rige, eller
hvad godt vi kunne vente os af ham, men desuden med
vold og sværd har villet ganske udslette og udrydde
evangeliets lys, som atter oprinder, og allerede i lang tid i
sin kirke har sammenføjet og sammenblandet sværdet og
ordet, ja, til slut ganske lagt ordet bort og alene beholdt
sværdet, uagtet det modsatte her klart læres. For i hele
denne Jakobs tale nævnes intet om den ydre magt.
Han siger, at Schiloh alene ved ordet skal regere og
herske over sin kirke, og vi mindede ovenfor om, at man
flittig må mærke dette. Paven derimod praler frækt og
med stort hovmod og siger: Kejserens sværd er i min
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hånd, og skønt kejseren har det i sin skede, tør han dog
ikke drage det, medmindre jeg tillader ham det. Sådan
har de forvendt og fordrejet Kristi rige, som er åndeligt,
til et ydre rige, som håndterer sværdet.
Derfor skal vi lære, at Kristi rige består deri, at folkene adlyder ham i hans ord. For Kristus har bestemt det
sådan, at han vil være nærværende og kraftig i ordet;
hvor det høres, der vil han stadfæste ordet ved medfølgende tegn, Mark 16, 20. Det har han lovet, og det holder
han uden sværd, uden drab, uden sår, blod og krig.
Jeg døbes og undervises alene i ordet, absolveres og
bruger Herrens nadver; men med ordet og ved ordet er
Helligånden til stede og Den Hellige Treenighed og virker sådan menneskers frelse, som ordene om dåben lyder.
På denne måde afmaler Jakob her et underfuldt rige,
ganske uligt de verdslige riger, der forvaltes ved love og
ydre våben og værge, hvorfor de også er budenes, lovenes og de ydre våbens riger. Dette derimod er et forjættelsens rige, hvor alene Gud er nærværende og virker alt
ved ordet; for sådan lærer alle forjættelser og profeter.
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Derfor må man altid flittig mærke forskellen mellem
den verdslige øvrighed og det kirkelige embede. Vistnok
skal våbnene og de verdslige konger tjene til, at der kan
være fred i Kristi rige til evangeliets forkyndelse og udbredelse; men dette rige skal ikke forvaltes eller styres
ved love; for love gøre ingen til kristen, men ordet og de
hellige sakramenter, dåb og nadver, de istandbringer og
bygger Kristi rige.
Det skal man lære og med højeste flid holde fast ved,
så vi ikke skal blive paven, munkene og sofisterne lige,
der er kirkens og Guds menigheds grummeste fjender, ligesom nu sofisterne i Löwen, Paris og Köln ikke gør andet end at ophidse og ruste konger og fyrster mod os. På
dem passer det ret, hvad der står i Ordsp 1, 16: De skynder sig til at udøse blod. De lærer intet, forstår heller intet af, hvad Kristi rige er, eller hvad deri sker. Gud straffe
dem og holde dem i ave!
Sådan siger nu Jakob klart: Folkene skal hænge ved
ham og lyde ham. Dette skal gå til ved hjælp af forjættelsen, og Schiloh vil være til stede og virke og være kraftig
ved vor tunge og mund. Men vi lærer og rækker de hel-
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lige sakramenter uden al ydre magt og sværd, og dog fødes der i det evige rige børn ved ordet, dåben og nadveren. Det samme siger også Esajas klart i kap. 11, 6 og 9:
Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en
lille dreng vogter dem. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med
kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund.
De kristne skal ikke skade nogen eller føre krig på hele
dette bjerg, nemlig for at tvinge nogen til at blive kristen,
sådan som muslimerne indbilder sig; men den herre Kristi erkendelse skal rigelig gå i svang, ligesom et hav, der
bryder frem og oversvømmer hele verden. Denne Kristi
erkendelse skal bevirke, at man lægger våben og værge
bort og gør sine sværd til hakker, Es 2, 4, nemlig hvad
Kristi rige angår.
Denne skildring af Kristi rige er paven endnu langt
borte fra, han som er en tyran og fjende af Guds kirke og,
når han intet kan udrette med bandet, griber til ild og
sværd. Sådan tragter også hans sofister i Löwen, de rå,
ulærde æsler, alene efter at få folk til på urimelig vis at
sætte ind på os med grum vold og sværdet. Men af Guds
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nåde har vi nu fået forstand, lærdom og kraft i ordet til at
lære, formane, overvinde og revse de genstridige. Men
alt dette bryder paven sig ikke om; dem, som modsiger
ham, dræber han med sværd og opbrænder med ild. Dette
gjorde apostlene ikke, hvis efterfølger og arving han højt
praler af at være; de lærer, at man skal straffe modstanderne med ordet, der stemmer med den frelsende, sunde
lærdom.
Det samme har vi nu hørt, læres også tydelig i de andre stykker af denne Jakobs velsignelse, i hvilke han ved
disse sælsomme udtryk beskriver Helligåndens rigdom
og uendelige forjættelse, som nu er bragt os ved Kristus.
For denne Helligåndens gave bringer ikke med sig ydre
våben eller ild, som paven nu bruger, men den bringer
med sig et sådant gode, som åndelig beruser. Helligånden
med sine gaver er denne vinstok og vinhave, hvortil Kristus binder sit føl, det er kirken og dens efterkommere;
føllet og føllet igen. For dette rige skal ikke ophøre og
skal stedse bespises med Helligåndens rigdom og gaver.
Dette, har jeg sagt, er den rigtige og eneste mening
og udlægning af disse ord. For Jakob taler ikke om en legemlig vingård og et legemligt æsel eller føl; men om
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æslerne og føllene af de andre føl ligetil verdens ende.
Helligånden forlader aldrig kirken, men finder altid
nogle, som han beruser.
På Johann Huss’ tid syntes kirken at være ganske udryddet; og dog fyldte Gud både ham og hans ven, Hieronymus af Prag, med Helligånden og åndelig beruselse, så
én eller to mænd foragtede alle verdens folk, tyskere,
bøhmere og spaniere. Dengang modstod ét menneske kirkeforsamlingen og hele verden. Det kan man ret kalde at
beruses af Helligånden og for denne verdens vise og hellige at blive en nar og kætter, ja, en ærkekætter. Men
Helligånden bryder sig ikke om deres dom, og Gud tager
sin hellige eller sit føl bort og samler ham til sig, og lader
imidlertid disse være og forblive epikuræiske svin og
stok og sten, som slet intet skøn har på hellige eller åndelige ting.
Men det er Helligåndens rette gaver, som beruser folk
med den rige erkendelse af Guds søn. Da sådan Johann
Huss blev ført afsted til pinen, bad han med højt hjerte og
uforsagt mod sådan: Jesu, du Guds søn, som har lidt for
os, forbarm dig over mig! Dette siger man ikke uden Helligånden. Ingen kan tale sådan, medmindre han er beruset
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af denne vin. Han var nu et af de føl, som er bundet til
den ædle ranke.
Men vi bliver ikke alene beruset af ånden og véd,
hvad visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd er,
Es 11, 2, men vi renses også daglig. For synden bor
endnu i vort kød, og ånden og kødet kæmper med hinanden. Men Helligåndens forjættelse virker i os og renser i
hele vor livstid sit klædebon, os nemlig. For han udrenser
bestandig den synd, som endnu er tilovers i os, og vi renses og tvættes sådan, ikke med vand, men med vin og
drueblod, med den røde vin, det er, med Helligåndens
overstrømmende gaver.
For synden udryddes ikke, sådan som sofisterne
drømmer om, ved vor anger, vore beredelser og fyldestgørelser, hvilket de grove æsler i Löwen nylig falskelig
har lært i sine artikler, nemlig at der efter dåben og absolutionen slet ingen synd bliver tilbage hos mennesket.
For holdt denne tåbelige og løse teologi stik, at der efter
dåben ikke er mere synd tilbage hos os, hvortil behøvede
man da renselsen? Siger ikke Kristus i Joh 15, 1: Min fader er vingårdsmanden, og hver gren på mig, som bærer
frugt, renser han? Ranken er ren, og renses dog, som
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skrevet står i Åb 22, 11: Lad den hellige fremdeles blive
helliget. Vi er endnu ikke fuldkomne, men må fremdeles
helliges og sådan gå fremad, vende os fra den ene dyd til
den anden fra dag til dag, fra den ene renselse til den anden, og skønt vi er hellige, må vi dog fremdeles helliges.
Dette forstår sofisterne ikke, som stedse går ud fra, at
man ikke behøver at renses fra sin synd, men at man blot
skal samle mange fortjenester, som vi dernæst kan sælge
til andre. Da jeg sådan endnu var munk, plejede jeg daglig at skrifte, læse, faste, bede, holde offermesser, i det
øjemed, at kunne meddele og sælge lægfolket noget som
frugt af mine nattevagter, messer og øvrige gerninger.
Derfor tog munkene penge, korn og vin, ligesom man
endnu har brev og segl på sådant køb og salg, hvori man
har sluttet sådan kontrakt med folk: Herved meddele vi
dig, N. N, for en skæppe korn vor faste, vågen, bøn,
bodsøvelser, messe osv., alt i kraft af denne ordentlige
kontrakt og dette købebrev osv. Sådan plejede vi at
skrive i vore breve, og solgte sådan vore gode gerninger.
For vi mente, at vi selv var ganske rene efter dåben og
slet ikke havde nogen synd længere.
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Det samme lærer fremdeles sofisterne i Löwen og Paris. Men når så en anfægtelse kom over os, da var vi alle
forfærdede, blegnede, og intet kunne være mere forvirret,
opskræmt og bange, end vor samvittighed. Ingen frygtede mere for døden, for Guds dom og Helvede, end just
munkene. Jeg husker vel og véd mig skyldig, hvor ofte
jeg har frygtet for Guds dom og Kristi åsyn som en
streng dommer og tyran.
Papisterne holder fremdeles fast ved denne ugudelige
mening; men når det så kommer til døden, skælver og
forfærdes de lige meget. Er de munke, så foreholder de
sine til trøst sine skytshelgener, såsom Augustin, Franciscus, Dominicus osv. Er det ikke ynkeligt og forfærdeligt?
Er de derimod lægfolk, så bliver de munke og ifører sig
endnu i dødsstunden munkekutten, og så tør de endnu
med magt og urimelig grumhed forsvare sligt ugudeligt
væsen mod dem, som ikke vil samtykke med dem deri.
Derfor skal vi takke Gud, vi som har Kristus til vore
sjæles tilsynsmand, til hvem vi med en god, frejdig samvittighed kan opløfte vore øjne og hjerter og sige: Herre
Jesu Kristi, du Guds søn, forbarm dig over os! Hvilket vi
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før i tiden aldrig havde turdet gøre. Derfor vogt jer for sådanne teologer, og tro, at vi stedse må tage til fra dag til
dag, og at den gamle surdej må udfejes. For vi er ikke så
rene, som loven kræver af os, er heller ikke så fuldkomne
og brændende i troen og kærligheden. Derfor må vi
stedse bede og sukke om, at vi må vokse i renhed fra dag
til dag.
Det mener her Jakob, når han siger: Han har vasket
sit klæde; det er: Kirken skal han vaske i dette liv, som
endnu er besmittet efter kødet. Men i det andet eller kommende liv skal han fremstille Guds kirke uden plet og
rynke, ganske ren. Så længe er det os fornødent for os at
bede: Helliget blive dit navn, forlad os vor skyld, og led
os ikke ind i fristelse, Matt 6, 9.
Vi vil give sofisterne en god dag med deres selvros,
at de indbilder sig at turde sige: Jeg er hellig, jeg har renset mig ved min anger og mit skriftemål; alt hvad godt
jeg nu kan gøre er overflødigt for mig; det vil jeg sælge
til bønder og lægfolk, for at jeg derfor kan bespise mit legeme og traktere det osv.
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Men et ret kristent liv er et sådant, hvori man daglig
bindes til vinstokken, det er til ordet, og beruses af Helligåndens gaver eller ordet. Dernæst at man ikke alene
sådan beruses af nåden og fyldes med glæde, som for det
nye menneske er den mest frelsesbringende beruselse,
men at man også efter det gamle menneske renses i vin.
Den gamle skalk må fremdeles vaskes, ikke med sæbevand, men med ordet, ved Guds søns blod, som udbredes
iblandt os ved prædikenen. For når vi lærer og prædiker,
gør vi intet andet end at udsprænge og uddele Jesu Kristi
blods kraft iblandt folket, som ovenfor blev sagt efter 1
Pet 1, 2. Man skal ikke forkynde Aristoteles eller pavens
love, men om Kristi, Guds søns, blod skal man prædike
for os, så det må rense os fra dag til dag, indtil jeg bliver
fuldkommen ren, så jeg kan møde den herre Kristus, når
han kommer, og fremstille mig for hans øjne.
Herhen hører også de røde øjne, det er Kristi berusede øjne i hans folk og troende. Denne øjnenes rødhed
må ikke alene forstås om vor egen beruselse, men om, at
vi har Helligånden og daglig renses og lutres fra den
gamle surdej, derefter også sørger for andre, lærer og leder dem. For øjet betegner i Den Hellige Skrift en leder
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eller lærer, og ved tænderne betegnes også lærerne, som
skal bide og revse laster og synder. Dette er en ret og god
allegori, ja tekstens åndelige og ret egentlige betydning.
Når jeg nu på denne måde er beruset og har Helligånden i hans gaver, såsom i troen, i erkendelsen af Kristus,
dåben og ordet, hvilke er de allerstørste og kosteligste gaver, der fører os til livet, og også har dette bad for det
gamle menneske, da uddriver Gud Herren mig i sin høst,
og sådan sætter vor herre Gud mig til hjulet og skiven.
For man må have kirkens tjenere, som forkynder ordet, og det kirkelige embede må til, det kan man ikke
undvære. Ikke alle kan drive på studiet af Den Hellige
Skrift. Dette livs nødtørft kræver, at der må være alle
slags håndværksfolk, som smede, tømrer, pottemagere
osv., som Sirak vidner i kap. 38, 26. ff.; ingen af disse
kan man undvære i en by. Der må være nogen til jorddyrkningen, husholdningen, borgerlige og andre embeder
eller gerninger i dette daglige liv. Derfor er særlige, bestemte dage bestemte og forordnede til prædikenen, på
hvilke dage lægfolket eller menigmand skal komme sammen for at høre Guds ord, og der må da sandelig øjnene
være røde og tænderne hvide.
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Men denne rødhed i øjnene er en fejl, ser ikke godt
ud, er ikke skøn sådan som den er i den guldgule regnbue
og i de brune øjne, som på græsk kaldes χαροποί, det er
elskovsøjne; det er heller ikke sådanne øjne, der brænder
som ild af kærlighed eller vrede eller andre stærke lidenskaber, sådan som man kan se på ulve og hunde; men de
har øjenkrogene skæmmede med denne rødhed; det er:
Ordets tjenere, som er øjnene i kirken, ved hvis embede
Gud bevirker den binden til vinstokken og renselsen af
klæderne, de er ikke skønne, men foragtelige og hæslige,
uden nogen skøn skikkelse; når de taler, ser de ud som
narre og drukne mennesker, som om de i går havde sviret; deres øjne ser ud, som om de havde ligget i salt, som
salt svinekød.
Sådan er Kristi tjenere forsmåede og foragtede på
grund af denne beruselse af Helligånden. For de taler
ikke det, som man gerne hører, som tækkes folk, som er
skønt, lifligt og velbehageligt for mennesker; de har ikke
sådanne skønne elskovsøjne som de skønne unge piger;
men deres øjne er mørke og røde. For kødelige mennesker har ingen lyst til at høre Guds ord, som Paulus siger
i 1 Kor 2, 14: Det naturlige menneske fatter ikke de ting,
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som hører Guds Ånd til; de er ham en dårskab. Man siger straks: Han er en fuld nar, et trættekært menneske, en
kætter osv.
Et sådant embede er det kirkelige i alverdens dom;
men for Gud er det rent og skønt; for ham har det ikke
røde øjne, men engleøjne. Men eftersom dets lære er så
forhadt og foragtet, ikke liflig og lystelig at høre på, men
meget mere revser og fortørner tilhørerne og taler om sådanne ting, som slet ikke stemmer med fornuften, men er
ganske foragtelige og tåbelige, derfor skriger folk: Apostlene og andre evangeliets tjenere er fulde af sød vin, ApG
2, 13. Og dog er disse øjne Gud såre velbehagelige, som
med ordet styrer, lærer, oprejser og trøster de stakkels bedrøvede hjerter.
Dernæst er også tænderne hvidere end mælk; for de
er fulde af trøst, og skønt de bider, foreholder de dog folk
det, som er såre godt og lifligt. Den revselse, som sker
ved ordets forkyndelse, dræber ikke, men læger og hjælper meget mere. Og om vi end revser meget hårdt og
hugger tænderne ind ved revselse, straf og bandsættelse,
er dog tænderne hvide som mælk, det er: Revselsen fra
Kristi tjenere er gavnlig og liflig.
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På denne måde forstår jeg, som sagt, teksten, nemlig
om Helligåndens gaver og det kirkelige embede, hvorved
Helligånden uddeles blandt folket og sådan Kristi rige
beskikkes og opbygges. Kirken tilhører de berusede og
de røde øjne og de hvide tænder, og alle vaskes daglig
med dommens og udrensningens Ånd, som der står i Es 4,
4, til det evige liv. For sådan har patriarken afmalet og
skildret kirken med disse påfaldende ord, i hvilke man
skal søge en åndelig mening, men ikke en allegorisk. For
det er ligefremme og tydelige ord, og der er ingen allegori i dem. Men man må have andre øjne, ører og sanser
for dem, end kødelige mennesker har.
Kristus gør og udretter alt alene med ordet, og vil
ikke bruge noget sværd. Derom véd verden slet intet; for
den forstår og tror ikke, at ordet kan udrette så store ting,
som Kristus siger i Joh 14, 17, om Helligånden, som verden ikke kan modtage, for den ser ham ikke, kender ham
heller ikke. Man hører vel evangeliet, ser at vi døbes, at
vi bruger Herrens nadver; men man ser ikke, at Helligånden er virksom gennem ordet og vort embede; dette véd
man ikke, og dog er man til stede, når man prædiker og
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uddeler sakramenterne; men man er det ligesom i
drømme.
Men de, som tror, og som Helligånden rører ved ordet, de kender og modtager Helligånden, skønt det ikke
ser sådan ud for verden. Derfor er det et andet ord og en
ganske anden regering end et menneskes, nemlig Guds
ord, som han taler ved os, og hvorved han er virksom i
kirken. Han udretter alt alene ved ordet; han oplyser folk
derved, han oprejser dem og gør dem salige derved; derfor er det et forjættelsens, nådens, det evige livs og salighedens ord.
Om denne ordets kraft véd verden slet intet, og dog er
det sådan; ligesom nemlig Kristus i evangeliet ved ordet
uddriver djævle, sådan siger også Kristi tjener til synderne: Jeg tilsiger dig alle dine synders forladelse. Og sådan sker det også. For det er ikke et ord af et menneske,
for hvis røst Djævelen ingenlunde vil fly. Og om så end
alle jurister og filosoffer kom frem med alle sine bøger,
blev der dog intet deraf. Men på absolutionen af Kristi
tjener følger visselig forløsningen fra Djævelen og synden, hvis Helligånden giver dig nåde til at tro, da uddriver han med ét ord Satan og døden.
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Også i dette stykke har paven ophøjet sig over Kristus, idet han har gjort sine love og regler lige med Guds
ord. Men vi vil ikke høre paven tale i kirken, men Gud
alene, som Sl 60, 8 siger: Gud taler i sin helligdom; jeg
vil fryde mig; det er: I deres hob og forsamling, som er
kaldet og døbt, der skal Gud alene høres og tale. Men
hvor du ikke hører Gud, skal du kun fly bort, så langt og
så ivrig som du kan. For det er sådan bestemt af Gud, at
Kristus alene vil tale i sin kirke og ved siden af sig ikke
tåle nogen anden lærer, som Faderens stemme lyder ned
fra himlen: Hør ham! Matt 17, 5. Ligeledes siger han
også i Joh 10, 27: Mine får hører min røst. Men pavens
lovbøger vil vi vise hen til et vist sted.
For eftersom sjælenes frelse og salighed driver og
tvinger mig, så vil jeg bindes som et føl til vinstokken og
den ædle ranke; jeg er et stakkels æsel, men vil gerne
spise druer og drikke vin. Jeg vil lade mig vaske i denne
Schilohs blod og med drueblod eller Helligåndens gaver;
jeg vil også høre mine hachlilim, som har røde øjne, er
foragtet og har hvide tænder i verden; for de revser mig
og lærer mig Kristus; de bider mig med sine tænder, men
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de tragter dermed ikke efter min undergang, men efter
min salighed.
Men de grove æsler i Paris og Löwen vil vi træde under fode, som Gud har hengivet i et forvendt sind, så de
ikke kender nogen forskel mellem Guds og et menneskes
ord. Er det ikke en forfærdelig straf, at de er så rå og
uforstandige, at de ikke véd dette?
Lad os derfor lære, at i Guds kirke alene Guds ord
skal læres og høres, og at man skal beflitte sig på at være
sikre i det efter den evige faders befaling, der siger i Matt
17, 5: Hør ham! Og også sønnens, der siger i Joh 10, 5:
Mine får hører ikke den fremmedes røst. Sådan strider
hele Skriften imod menneskers, pavens, kardinalernes og
sofisternes lære, og samler og holder os i den fåresti,
hvor Kristus alene er den eneste hyrde; der går vi ind og
ud, og hvor Kristus fører os hen, der finder vi overalt
græsgang; ude og inde binder han os til vinstokken og
renser vore klæder med de røde øjne og de hvide tænder.
Hidtil har vi nu haft den fornemste del af disse forjættelser; de andre, som nu følger herefter, er næsten lutter timelige forjættelser, som Jakob blot nævner ganske
kort.

1525

v13. Zebulon bor ved havets kyst; han bor ved skibenes kyst,
helt oppe ved Sidon.

Velsignelsen over Zebulon er kort, og patriarken Jakob
synes ved flere stammer at have dannet profetierne efter
betydningen af deres navne. Sådan sagde han om Juda:
Dig skal dine brødre prise; sådan siger han siden om
Gad: Tropper skal i troppevis bekrige ham; ligeledes om
Dan: Dan skal dømme sit folk osv. Sådan synes han også
her at have set hen til ordet sabal, som betyder at bo hos
en. Deraf gav også Lea ovenfor denne søn navn, idet hun
sagde: Denne gang skal min mand bo hos mig, 1 Mos 30,
20. Deraf har også Jesabel, kong Akabs hustru, sit navn.
Sådan siger han nu: Zebulon skal bo, han skal være
en ret Zebulon, ved skibenes havn, sådan at hans side
rækker til Sidon. Men nu var det fornødent at have en
god geografi og et kort over det forjættede land, som
kunne være lidt bedre end den almindelige tavle. Mange
har anstrengt sig i anledning af denne beskrivelse og arbejdet i den med flid; men jeg véd ikke, om de også har
forstået alt eller nået det, som de har arbejdet for, for
Skriften stemmer på mange steder ikke overens med
dem. På de landkort, som man sædvanligvis bruger, er
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Asher aftegnet på det sted, hvor Zebulon her sættes. For
denne Asher tillægges havnene ved havet; uagtet dog Zebulon skulle bo der. Men hvordan dette skal rimes sammen, det må blive deres sag; det måtte da være, at man
ville forstå havnene hinsides havet, mod nord, henimod
Antiokia.
Sidon lå på den yderste grænse af det forjættede land;
ligeledes også Joppe, Cæsarea, Ptolemais, Tyrus osv.
Læs Josva kap. 19, ja næsten hele bogen, så skal du se,
hvordan stammerne fordeltes, om det stemmer med
denne tekst, og om også landkortene stemmer overens
hermed. For jeg lader det henstå og overlader det til de
sprogkyndige og geograferne.
Jakob velsigner Zebulon og giver ham en bestemt bopæl, nemlig ved middelhavets kyst; det gør han ikke ved
nogen anden stamme. Denne stamme derimod velsigner
han og priser han på grund af dens bolig, at den nemlig
skal bo ved strandbredden, hvor skibene løber i havn,
hvorom der intet står i den øvrige Hellige Skrift. For der
læses ikke på noget sted om Zebulons liv og hvordan han
brugte disse havne. For de to byer Sidons og Tyrus’ magt
holdt sig; de var ligesom dronninger over havet, ligesom
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Tyrus hos profeterne kaldes havets kraft, fordi det var
den mægtigste by af dem, som lå ved havet, og en herlig,
højt berømt handelsby, som alle folkefærd omtaler og
priser i sine skrifter og bøger. Sådan ejede Zebulons
stamme aldrig disse byer, skønt Jakob her siger: Han skal
bo i det land, hvor Tyrus og Sidon lå.
Men af denne tekst synes det at fremgå, at byen Tyrus endnu ikke var bygget på patriarken Jakobs tid, men
kun Sidon, som er ældre end Tyrus. Men siden opkom
Tyrus og blev langt mægtigere og mere navnkundig end
Sidon. Hvad Venedig nu til dags er ved Det Adriatiske
Hav, det var i hin tid Tyrus, der lå på en såre stærk
klippe, som erobredes af Alexander den Store, ikke uden
stort besvær, møje og arbejde. Men på Jakobs tid var den
enten ganske ubekendt eller endnu ikke opbygget, og
først i de følgende tider blev den en sådan stor handelsby,
navnkundig over hele verden.
Sådan er det vist, at Zebulon boede ved Sidon og Tyrus, næsten op til bjerget Karmel og byen Ptolemais.
Dette er summen og indholdet af denne tekst, at faderen,
Jakob, fuld af Helligånden og tro forjætter og efterlader
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sig denne bestemte, sikre forjættelse, der dog kun er legemlig, nemlig at Zebulon skal bo på dette sted.
Men om end forjættelserne er legemlige, må dog
troen på, at Zebulon nødvendigvis skulle bo i det land,
komme dertil. For Djævelen hader ikke alene vore sjæle
for det kommende livs skyld, men hader også vort gods
og vor næring, vor bopæl, vort legeme og andre timelige
goder. Men hvor heftig han nu end larmer og raser, og
hvor hårdt han forfølger kirken, sætter dog Helligånden
her Djævelen en grænse, som om han ville sige: Om du
end larmer og raser heftig ved havet, ved filistrene og syrerne, så skal du dog lade min søn Zebulon beholde dette
sted, som jeg i forvejen har udset og bestemt for ham.
Denne tro skal man flittig betragte i disse legemlige
forjættelser. Sådan er Juda en løve også i det timelige eller verdslige, og har riget, indtil Schiloh kommer, som
dernæst skal forblive indtil verdens ende, midt iblandt
sine fjender. Judas rige må dog forblive indtil Schiloh,
hvor vred end Djævelen er derover. Uden tvivl har vel
Djævelen gjort sig megen umage for at udrydde både
dette folks borgerlige eller ydre og åndelige rige, og han
havde også let kunnet fordrive hver eneste stamme, hvis
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ikke Helligånden i forvejen havde forkyndt, at dette
skulle være Zebulons grænse, og at de andre skulle have
sine grænser på andre steder. Josva lagde sidenhen loddet
sådan, som her foreskrives og bestemmes, og anbragte
enhver stamme på dens sted, hvilke grænser da også
stammerne sidenhen beholdt.
Dernæst må også det mærkes, at alle legemlige forjættelser og troen på dem nødvendigvis også i sig indeslutter troen på den åndelige forjættelse. For den, der vil
påkalde Gud, må i sit hjerte være forvisset om, at Gud er
forsonet med ham, er ham gunstig og nådig og vil bønhøre ham. Skønt sofisterne i Löwen hårdt anfægter denne
lære og hader den, er det dog vist og den pure sandhed.
Du vil aldrig påkalde Gud Fader, den almægtige skaber,
som har skabt dig, bespiser dig med brød og frier dig fra
alt ondt, medmindre du tror og er vis på, at du i ham har
en nådig Gud.
Sådan råber vi nu til dags mod paven og Satans sidste, grumme vrede, og beder for det verdslige regimente,
om fred for fyrster og al nødtørft for denne tid, ikke blot
for ordet, men også for bugen og det daglige brød. Men
vi kan ikke bede alvorlig og rettelig, medmindre vi tror,
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at Gud er vor fader, og at han vil bønhøre os og være os
nådig. Sådan henføres det alt sammen til den ene Kristus,
som Paulus siger i Kol 1, 16-17.; alle skabninger, alt,
som er i himlen og på jorden, det bringes alt sammen i
denne ene sum og under den ene Kristus, så han skal
være midleren, enten vi beder om åndelige eller om legemlige goder.
På denne måde taler Helligånden gennem Jakob om
den legemlige forjættelse, som slet intet er, hvis ikke
troen på de åndelige forjættelser kommer dertil. For deraf
kommer det, som ofte fortælles i dette folks historie, at
Israels børn råbte og skreg til Gud Herren, men dog ikke
blev bønhørt eller forløst. For de ville forsone Gud med
ofre og ved bestandig på ny at slagte og ofre; ja, de ofrede endog sine børn og sine egne legemer, som de gennemborede med knive og syle, indtil blodet flød, eller
førte ellers et hårdt, strengt liv. Men de var afguderiske
mennesker og hædrede kun Gud med selvlavet gudsdyrkelse; derfor blev de heller ikke bønhørt.
Sådan ville også Akas være en meget hellig og gudfrygtig konge, idet han ofrede alle sine sønner til Gud,
påkaldte Syriens guder og mange andre; men Gud hørte
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ham ikke. Sådan gør også paven; han ophober bønner og
andre særlige gudstjenester med højeste flid; de går barfodet, byder folk at faste, skrifte sine synder og gå til
nadveren; men ved alt dette bliver Gud mere fortørnet
end forsonet eller stemt til at vise hjælp.
Men vi har den forjættelse i Sl 50, 15: Kald på mig
på nødens dag, så skal jeg udfri dig; ligeså i Sl 145, 1819: Herren er nær ved alle, der råber til ham, alle der råber til ham i oprigtighed. Han gør, hvad de, der frygter
ham, ønsker, han hører deres råb om hjælp og frelser
dem. Ligeså i Sl 32, 2: Saligt er det menneske, som Herren ikke tilregner synd, og i hvis ånd der ikke er svig. Til
denne forjættelse holder vi os og forlader os på, at vi er
forsonet med Gud, og at han hører vore sukke og bønner.
Paven og munkenes hele hob kan ikke rettelig påkalde Gud; for de træder frem for Guds ansigt og priser
sin fortjeneste og sine selvlavede gudstjenester, ligesom
ba’alitterne gjorde. Og på grund af denne overtro og tillid
til egne gerninger måtte profeterne stedse stride med Israels folk og fordømme alle deres gudstjenester og deres
hele rige som forbandet og forkastet af Gud.
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Derfor, siger jeg, indeslutter alle legemlige forjættelser i sig troen på de åndelige. Gud giver ikke én bid brød
til dem, som ikke har tro, om de så end skrige sig ganske
hæse, undtagen for så vidt som han også tilkaster de
uværdige på slump legemlige goder, ligesom han også
giver sine fjender og de ugudelige noget godt. Men skal
han være os gunstig og af faderligt hjerte ernære og beskytte os, da kræves dertil troen, også i ydre verdslige
gerninger, og når man beder om rent legemlige ting. Jeg
må altid gribe Gud som den fader, der har åbenbaret og
forklaret sig i sin søn.
Der har aldrig været noget helligere eller gudeligere
end de falske profeters ydre tugt og ærbarhed, de lod sine
børn gå gennem ilden og opbrændte uden nogen medynk
sine hjertenskære børn, sin livsfrugt; dermed ville de
hædre og tjene Gud, som der står i Mika 6, 7: Mon jeg
skal give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min sjæls synd? Men profeten svarer selv i v. 8:
Han har kundgjort dig, o menneske, hvad godt er; og
hvad kræver Herren af dig, uden at gøre ret og elske miskundhed og at ydmyge dig, at vandre med din Gud? Men
imod dette skreg afgudstjenerne og sagde, at dette var
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kætteri, ugudelig og urigtig lære. For folk er altid omhyggeligere og ivrigere i at overholde overtro og afguderi
end i at antage den sande lære og rette tro og holde fast
ved den, som man nu til dags kan se i pavedømmet, og
som verden til alle tider har fuldt op af eksempler på.
Jeg ville nu ikke kunne tåle eller udholde det arbejde,
den nattevågen og spægelse af mit legeme, som jeg tålte
og led før i tiden, da jeg endnu var munk. For da jeg på
universitetet i Erfurt havde begyndt at studere forskellige
videnskaber og især filosofi og deri havde gjort så stor
fremgang, at jeg var blevet magister, havde jeg, efter andres eksempel, enten kunnet begynde med igen at undervise ungdommen, eller også havde jeg kunnet fortsætte
mine studier videre. Men jeg forlod mine forældre og
slægtninge og begav mig mod alles vilje i kloster og tog
en munkekutte på. For jeg havde sat mig i hovedet, at jeg
i denne stand og med sådant hårdt, surt arbejde ville vise
Gud en stor dyrkelse.
Men Skriften vidner og siger i Rom 14, 23, at alt,
som ikke er af troen, er synd, og atter, at hvad der fremgår af troen, er retfærdighed. Når man derfor har hus og
gård og forvalter et borgerligt embede, eller i hele dette
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timelige eller legemlige liv, skal vi altid bede i troen på
vor midler Kristus, og skal også være visse på, at denne
bøn er Gud velbehagelig og bønhøres af ham. Vi har i
vor tid vundet underfulde sejre ved vor bøn og ved troen
imod paven. Skønt det heller ikke mangler på ydre våben
og sværd, så er det dog med bønnen alene kirken overvinder paven og dræber ham og fratager ham hans våben
og bandets lynstråle, også hos hans egne undersåtter og
venner. Og vi ville kunne udrette endnu mere, hvis vi
blot holder ud i troen og bønnen.
Sådan sættes Zebulon af sin fader i denne del af landet, som er nærved Sidon, Satan til spot og hån, der heftig rasede derimod, ja alle Helvedes porte til spot. Og han
forblev der, så længe han holdt fast ved troen; men da
han lod denne fare og synderne tog overhånd, blev han
bortført til Assyrien, og det var forgæves, at israelitterne
satte sig derimod, skreg og roste sig af at være Guds folk.
For dette indprentede Gud Herren altid folket og foreholdt dem det ved profeterne: De er mit folk, som tror
og påkalder mig som en sådan Gud, som jeg har åbenbaret mig; for sådan vil jeg erkendes og æres, ikke på nogen
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anden måde. Men når denne tro udslukkes, og denne påkaldelse eller bøn også ligger over ende, da er de ikke
længere Guds folk; men dem vil jeg kalde mit folk, som
tror, at jeg er Kristi, den forjættede Schilohs, fader. Dem
vil jeg ophøje og opholde i det land, som jeg har givet
dem i eje; de andre vil jeg støde ud og forkaste.
Men hvad denne stamme drev på og syslede med,
fortæller Skriften ikke. Det kan vel være, at de af landets
frugter har bragt korn, olie, vin og kvæg til de nærmeste
byer Tyrus og Sidon, og atter bragt disse byers varer til
sit land. De synes at have haft samkvem med de nærmestboende hedninger, mere af begærlighed og for det
ugudelige væsens skyld, end af nogen nødvendighed og
for at have nytte deraf. For de henfaldt snart til sidoniernes afguderi, astartedyrkelse osv. Og da de sådan blev
besmittede af hedningernes eksempel og omgangen med
dem, måtte de derover omkomme og gå til grunde.

1536

v14. 15. Issakar er et knokkelstærkt æsel, der har lagt sig til
hvile i kvægfolden. Da han så, at hvilen var god og landet dejligt, bøjede han ryg som en lastdrager og blev hoveriarbejder.

Denne stamme ansættes på de almindelige landkort noget
bedre og rigtigere end Zebulons. For den boede tilligemed Zebulon og Naftali i omegnen af bjerget Tabor, som
Josva 19, 10 flg. vidner, og der også står i Matt 4, 15; det
samme antydes også i Es 9, 12. Hieronymus siger, at
bjerget Tabor just ligger der, hvor grænserne stødte sammen for de fire stammer Efraim, Issakar, Zebulon og
Naftali, og Asher lå vest for, Efraim mod syd, Naftali
mod nord, Issakar derimod næsten i midten af det galilæiske land.
Men hvorfor bruger han dette billedlige udtryk, at
han kalder ham et stærkbenet æsel, det er et sådant, som
ikke kan blive træt, som er stærkt og kraftigt, ikke alene
af kød og årer, men også af knogler? Og hvad kan han
mene med, at det ligger? Ligeledes mellem to bylter? De
sprogkyndige er der også hermed pålagt en stor pine og
plage; for de påstår, at ordet saphat betyder en læbe, men
at det, når det på hebraisk skrives med et punkt på højre
side af bogstavet s, så det læses schaphat, skal betyde en
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bylt eller sadel. De kives med hinanden herom, og endnu
har ingen kunnet afgøre striden; jeg kan det heller ikke.
Det er det samme ord, som bruges i Sl 68, 14, hvor
det er oversat med: Ligger I der i kvægfolden. Der plager
de sig også meget dermed, og den ene tyder det så, den
anden så. Jeg tror, at de nyere sprogkyndiges og rabbinernes oversættelse, at det nemlig skal betyde æslernes
eller oksernes sadler eller byrder, er urigtig, og beholder
på dette sted den almindelige latinske og Hieronymus’
oversættelse, at det nemlig skal betyde: Om I lå i felten
mellem grænserne. For anførerne i krig må slå lejr mellem landenes grænser.
295. Issakar er en god broder, er en sådan stamme, som
har lyst til magelighed, der ikke sætter så stor pris på noget som på fred og gode dage; om han så end skulle lide
stort besvær og byrde derover, finder han sig dog med
tålmodighed i alt, når han blot kan have ro. Han er en doven broder, som man siger: Han lod gerne folk bruge sig
til træl, når han blot kunne få fred; men han er klog. Og
han boede på det allerbedste sted i Galilæa, omkring bjerget Tabor ved Jordan, mellem Asher, Zebulon, Efraim og
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Naftali, havde sine brødre og slægtninge til naboer rundtomkring og var omsluttet og omgivet rundtomkring af
dem som af sin grænse.
Sådan udlægger jeg det, at han ikke boede ved landets yderste grænse, men at han overalt var omgivet af
sine brødres bistand og sådan havde god fred og ro; og
når han skulle lide noget derfor eller give penge ud eller
tjene andre, vægrede han sig ikke for noget sådant, når
han blot kunne beholde sin fred og ro. De var vel dorske
brødre; men dog vise.
På denne måde har Helligånden bestemt denne stammes bolig, at den nemlig skal bo inden for de andre stammers grænse, og tildeler den et rigt og frugtbart land,
hvori den lejrer sig som et stærkbenet æsel, som enten
med arbejde eller med penge tilkøber sig fred og ro. Her
ligger den nu som en doven broder. Når det befales ham
at give penge eller skat eller at yde trællearbejde, af hvad
slags det nu end kan være, vægrer han sig ikke derfor; for
han vil ikke have sin fred og rolighed ødelagt; den vil
han gerne beholde.
Han er vel et æsel, men er ikke uforstandig; han tåler
meget, giver meget, lader det koste sig meget, finder sig i
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meget, når han blot kan beholde sit gode land, og han er
stærkbenet, kan udholde alt; han ligger mellem grænserne og har de andre stammers landskaber, der grænse
op til hedningerne, liggende omkring sig som en mur og
en stærk fæstning.
Sådan er også dette en legemlig forjættelse og at forstå på samme måde, som vi udlagde ovenfor ved Zebulon. Og Gud opholdt efter sin forjættelse denne ro for
dem så længe, som de levede i troen og Herrens frygt.
Men han tilføjer: Han så, at hvilen var god, det er
han har lyst til ro. For ro er en skøn ting, som en bonde
her i den nærmeste landsby, Dabrun, skal have sagt: Den,
der har to køer, skal gerne give den ene for blot at få fred.
Det er bedre at have én i fred og ro, end to i krigstider.
Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med
slid og jagen efter vind, som Salomo siger i Præd 4, 6.
Dette æsel, siger han, vil så meget desto hellere tåle
og finde sig i alt, fordi det ikke vil have lyst til krig, men
vil se, at hvilen er god i det gode, frugtbare land, og vil
tænke, at det er bedre at give penge ud end at miste landet og måtte gøre afkald derpå. Derfor bøjer det sine
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skuldre til at bære og bærer gerne den byrde, som pålægges det, og bliver, siger teksten, hoveriarbejder, ikke
alene for sine dommere og konger, men måske også for
fremmede, når det blot for guld eller sølv eller enhver
pris kan få tilkøbt sig fred; det er en god handel. For det
koster langt mere at føre krig og bruge våben for at forsvare sin grænse.
Sådan er nu denne stammes legemlige velsignelse
stadfæstet, og de beholdt den, så længe de også havde
den åndelige velsignelse. Men da denne var forbi for
dem, mistede de også sin jord og sit land og blev bortført
til Assyrien.
Til sidst må man også mærke, at han heri fint hentyder til navnet; for Issakar har sit navn af et ord, som betyder løn, som om man ville sige: Daglønner. Deraf nemlig
gav Lea sin søn dette navn. Judas Iskariot fik også dette
navn af den grund, at han solgte Kristus. Derhen sigter
han også med denne stamme, nemlig at den skal have
lyst til sin løn, lade sig nøje med sin egen del og ikke begære andres. Men jødernes unyttige snak lader jeg fare,
som forstår det, at han bøjer sine skuldre, om, at han skal
beflitte sig på loven.
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v16-18. Dan skaffer sit folk ret så godt som nogen af Israels
stammer. Dan skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved
stien; den bider hesten i koderne, så rytteren falder bagover. –
Jeg sætter mit håb til din frelse, Herre.

Her hentyder han atter til navnet, idet han siger: Dan jadin. Men dette synes at måtte gælde lige så godt om enhver anden stamme, der jo var adskilt fra hinanden, sådan
at enhver stamme havde sine egne dommere, embedsmænd og husfædre. Hvad der derfor her siges om Dan,
angår stammens eget borgerlige liv, ikke nogen politisk
herskerstilling, som om den skulle herske over andre; han
mener: Denne stammes gerning og stilling skal stemme
overens med dens navn; som han hedder dommer, sådan
skal han også have en dom; denne forjættelse skal være
fast og urokkelig. Dan skal ikke omkomme, men forblive, så han hersker over sin egen stamme, ligesom enhver anden stamme har sine egne dommere, sin borgerlige forfatning og sit bestemte folk efter Moses lov; dog
skal han herske over sin egen stamme på den måde, at
han vel også kunne herske over andre; hvilken forjættelse
opfyldtes i Samson.
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Men hvor hans arvedel lå, må man se efter på landkortet, nemlig i Benjamins stamme ved havet, ligesom
Simeons arvedel lå i Juda stamme. For disse fire stammer
lå i den sydligste krog af landet. Men oppe imod nord,
ved Zebulons og Efraims stammer, indtog de byen Lais,
som de efter sin stamfaders navn kaldte Dan, Dom 18,
27. ff.
Men hvad Jakob siger om slangen, det forklarer Lyra
også om Samson, som bed filistrenes stridsmænd og fodfolk. For han havde aldrig en sådan hær, som de andre
anførere eller dommere i Israels folk; men ganske alene,
uden fremmed hjælp og våben, udførte han de største bedrifter, når ånden drev ham; sønderrev de tov og reb,
hvormed han var bundet, som om det var simpel tråd eller almindeligt spindegarn; fældede store hobe af ryttere
og fodfolk, slog på éngang tusinde mand med et æsels
kæbeben, Dom 15, 15. Mange rystede og flygtede for
ham, og til sidst, ved sin egen død, dræbte og ombragte
han flere mennesker, end andre i hele deres liv, Dom 16,
30.
Sådan var Samson en underfuld krigshelt og frelser
fremfor alle de andre, og gjorde alt efter Helligåndens
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tilskyndelse, der drev ham, endog i døden. Derfor skildres han så underlig af Moses, ligesom hele hans liv var
fuldt af store undere. Han skal være en slange, siger han,
ikke imod sit folk, men imod sine fjender og modstandere, og siger samme ting to gange: Han skal være en
giftslange ved stien, som, når man træder på den, stikker
om sig og hævner sig med et giftigt bid på den, som træder på den. Sådan gjorde også Samson; enten han var i
Israel eller hos filistrene i Gat, forlod han sig på Gud og
angreb fjenden lige voldsomt.
Ikke i nogen anden historie, hverken i Skriften eller
hos hedningerne, findes der noget sådant eksempel på en
stærk, uovervindelig helt, der turde sætte sig imod et helt
folk og stride imod det, og som har vundet så mange herlige sejre uden nogen hær eller krigsrustning, uagtet han
ikke var anderledes skabt end andre, skønt han var stærkere og såre kæk og rask.
Derfor siger Moses: Han bed hesten i hælen, og dens
rytter faldt tilbage, nemlig filistrene. Han skal ikke bære
noget skjold, sværd eller bue eller være til hest, men skal
gribe et æsels kæbeben og dermed slå et stort slag, sådan
som andre ikke ville kunne gøre med magt og det største
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skyts; han skal bide som en slange. Ja, han binder fakler
ind imellem reves haler og antænder dermed filistrenes
afgrøde, og da han til slut faldt i deres vold, kunne de dog
ikke ganske få bugt med ham eller fri sig fra al frygt og
fare. En sådan krig er aldrig blevet ført med noget folk.
Derfor sammenlignes Samson med rette med en slange.
For uagtet denne ikke har noget våben eller værge, kaster
den dog både hest og rytter til jorden med sit giftige stik.
Men jeg formoder, at dette ikke er blevet forstået, før Jakobs spådom gik i opfyldelse.
Andre udlæggere følger en anden mening og udlægger teksten sådan: Han skal dømme folket, det er hele
folket, som én stamme. Dette er ikke sandt. For man læser ikke noget sted, at én dommer har regeret hele Israels
folk. Derfor er meningen: Han skal dømme en del deraf,
ligesom andre, f.eks. Gideon, Jefta, Debora, har dømt andre dele. Ligesom de andre stammer dømmer, sådan skal,
også denne stamme det, som Herren siger til David i 2
Sam 7, 7: Har jeg talt noget ord med en af Israels stammer, som jeg har befalet at føde mit folk Israel?
Men det er en almindelig mening hos alle kristne forfattere i kirken, at Antikrist skal komme af Dans stamme;
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ham forstår de da ved denne slange, og denne mening er
som en fornem trosartikel blevet antaget og troet af enhver. Men denne mening stemmer ikke på nogen måde
med denne tekst og er ganske falsk og urigtig. Hvorfra
den er kommet, ved jeg ikke; men man finder den endog
hos de ældste forfattere; og fra begyndelsen af har kirken
troet, at Antikrist skulle komme, som Johannes siger i 1
Joh 2, 18: Der er nu mange antikrister fremstået.
Man har sagt, at han skal fødes i Babylon af Dans
stamme, og denne løgn er gået gennem alle kirker eller
menigheder, så jeg ofte har ønsket, at vore forfædre ville
med samme alvor og flid have foreholdt og indprentet
folket læren om Kristus.
Men om man skal hente nogen allegori eller hemmelig udtydning fra ordet Dan, véd jeg ikke; for dette ord
betyder en dom, sådan at meningen da skulle være, at
Antikrist skal være en dommer og ikke en frelser. Dette,
siger jeg, kan jeg ikke vide. Paven har fyldt kirken med
love og opdigtede menneskesætninger, og har ganske udslukket og udryddet ordet og troen på de guddommelige
forjættelser. Dan, det er paven, kan ikke få andet ud af
sig end lutter love og regler og sådanne danitiske love.
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Men ingen vil med rette kunne forstå det bogstavelig, at
Antikrist skal fødes i Babel og omskæres på jødisk vis.
Jeg tror, at Djævelen har opfundet denne løgn og opdigtet denne forklaring, for derved at bortlede vore tanker
fra den rette, nærværende Antikrist. For blandt alle skolastikere og papistiske lærere er der ingen, som holder paven for Antikrist; de er alle af den mening, at han skal
komme fra Babylon. Men imidlertid, mens de gør sig sådanne indbildninger om ham og venter på ham, undertrykkes og opsluges de af den rette, sande Antikrist, nemlig paven i Rom, som er en ret danit og kommet fra Babylon, ikke det i Assyrien, men fra Rom, som er det rette
Babylon, hvori Dan, det er paven, hersker.
Sådan har paven villet bedrage os med sit gøgleri og
blænde både vor forstand og vore øjne, så vi ikke skulle
kunne se den Antikrist, som sidder i den hellige by. For
ved Djævelens råd og løgn er det kommet dertil, at Antikrist skulle sidde i kirken, og dog ikke herske ved Guds
lov, forjættelser og nåde (for det kunne han ikke); men
ganske tværtimod: Når Kristus ved Helligåndens gave
forlader synden, frier samvittighederne fra synd, død,
Helvede og Djævelens magt, da har paven derimod fyldt
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verden med utallig mange snarer og løgne, før vi blev
klar over det eller kunne forstå det. For hvad andet gør
han vel, mens han sidder i Guds tempel, end at lægge
snarer for de stakkels samvittigheder og dræber dem med
sine tåbelige, utallige love og unødige menneskesætninger om mad, drikke, klæder og lignende, og lyner og
tordner gruelig imod dem, som ikke vil adlyde ham, og
overgiver dem til Djævelen?
Dette er jo åbenbart at lære imod Kristus og hans
evangelium. For Kristus frier os fra Guds lovs magt, fra
lovens eller De Ti Buds anklage og fra forpligtelsen på
lovens ydre ceremonier. Paven derimod har sagt, at
endog vore hår, vor mad, drikke, hus, hustru osv. og næsten alt, som lever, er synden underkastet og besmittet,
hvis det ikke bevilges af ham og helliges i hans lovbøger.
På denne måde har denne danit med sine love udslukket evangeliet og er født og kommet fra det rette Babylon, Rom nemlig, ligesom også Augustin kalder Rom det
andet Babylon, som er begyndt og opkommet efter det
første Babylons fald. Og Dan eller paven er den rette
slange på vejen til Kristus, som med sin gift og vold dræber dem, som vandrer derpå.
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Dette siger jeg blot for at I skal vide at forkaste det
onde og vælge det gode. Hvis sofisterne i Paris og Löwen
fik denne udlægning at høre, ville de råbe, at jeg lærte
kætterlærdomme imod fædrenes meninger, som nu i henved tusinde år have været udbredt og er blevet lært i kirken. Men enten det nu er kirkens eller synagogens mening, så er den dog urigtig og passer heller ikke her. For
teksten taler om en velsignelse over Dan og ikke om en
forbandelse. Ovenfor forbandede Jakob klart Simeon og
Levi; men her forjættes det modsatte, nemlig at Samson
skulle forløse sine stammer tilligemed de andre nærmestliggende.
Men hvis nogen synes bedre om allegorien, så kan
han forstå det åndeligt om det romerske Babylon og det
skændige, afskyelige uhyre, paven i Rom, som er den
rette, djævelske Dan; for han har udryddet og opslugt kirken, især af dem, som var voksne og var kommet til moden alder og forlod sig på sit klosterliv og sine gerninger;
disses sjæl, legeme og gods har han ødelagt, og hvad Gud
har villet have godt, gavnligt og frit, det har han alt sammen gjort fordærveligt og fordømmeligt. Den forbandede
krabat i Rom; man skal med rette forbande ham.
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Til sidst spørges der, hvorfor Jakob har tilføjet dette
stykke: Herre, jeg bier efter din frelse. Derpå svarer
nogle sådan: Eftersom Samson skulle blive en så stor,
herlig mand, at han endog havde kunnet antages for Messias selv, så har patriarken Jakob tilføjet dette ligesom til
advarsel om, at hvor store ting end Samson skulle udrette, måtte man dog alligevel endnu bie efter den rette,
sande Messias. Men hvor sandt dette er, må andre se til.
Så vidt jeg skønner, er det ikke den rette mening af denne
tekst. For i Israels folk var der andre, som i bedrifter ingenlunde stod tilbage for Samson. Gideon slog med en
ringe skare midjanitternes store, vældige hær; Jefta slog
ammonitterne, og der var flere andre anførere i Israel, om
hvilke man kunne sige det samme.
Jeg synes ikke, at disse ord må forklares om Kristus,
om hvem Jakob talte ovenfor ved Juda stamme; men han
taler om frelse i almindelighed og forstår derved sejr, efter Den Hellige Skrifts almindelige talebrug; sådan siger
Saul i 1 Sam 11, 13: Der skal ingen dø på denne dag; for
Herren har i dag givet frelse i Israel, det er, han har givet
os sejr. Og David siger i sine sidste ord i 2 Sam 23, 5: Ja,
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alt, hvad der tjener mig til frelse, alt, hvad jeg ønsker, lader han vokse frem; som om han ville sige: Jeg har også
vundet frelse og mange sejre; men de er intet i sammenligning med Kristus.
Men Samson er næsten den sidste frelser i Dommerbogen; for snart efter ham kommer Samuel og da beder
folket om en konge; nu følger Saul, David, Salomo efter
hinanden, og de tolv stammer forsamles til ét rige og ét
folk. Før derimod var det et delt og splittet rige. For Gud
opvakte dommere snart af denne, snart af hin stamme,
som Dommerbogen vidner om. Sådan var stammerne
splittede og meget ofte uenige indbyrdes, som man kan
se af Deboras sang i Dom 5, hvor hun næsten klager over
alle stammer, at de havde forladt hende, mens de holdt
sig stille eller drev sine sysler på havet. Hvorfor, siger
hun i Dom 5, 16-17: Sad du i kvægfolden og lyttede til
hyrdernes fløjter? Ved Rubens bække betænkte de sig
længe. Gilead blev på den anden side af Jordan. Hvorfor
tog Dan hyre på skibene? Efraimitterne satte sig op imod
Jefta, da han kom tilbage og havde sejret over ammonitterne, idet de sagde til ham i Dom 12, 1: Hvorfor gik du
over for at stride imod ammons børn, og kaldte os ikke til
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at gå med dig? Og i forvejen i Dom 8, 1, tvistede efraimitterne også heftig med Gideon, fordi han ikke havde
kaldt dem, da han drog i striden mod midjanitterne.
Sådan blev der i dommernes tid udført mange store
bedrifter; men folket adlød aldrig én anfører; Gud regerede dem dengang ligesom stykkevis, sådan at enhver
stamme havde sin egen anfører, kun holdt undertiden de
sammen, som boede nærved hinanden, sådan som
Manasse og Zebulon; men hele Israel var aldrig forsamlet
under ét hoved før under kongerne.
Sådan forstår jeg nu dette stykke sådan, at denne
store patriark Jakob forudså, at der ville komme stor
ulykke og fare over dette folk, af hvilket Kristus skulle
fødes, og at det derfor på en særlig måde måtte regeres
og opholdes af Gud, men at dette ikke ville kunne ske
uden stor kamp og anstrengelse mod hedningerne og
fjenderne, som han vidste ville anvende al sin magt og
højeste evne på at udrydde disse nye gæster af Kana’ans
land.
For sådan tænkte han som profet: Det vil blive en ny,
uhørt sag, når de skal begynde at fordrive kana’anæerne
af deres bolig, sådan som Gud har forjættet dem at de
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skal gøre. Da ville kana’anæerne kalde til sig sine naboer, venner og slægtninge og skaffe sig hjælp for at bevare og beskytte sine grænser; da vil der følge store,
hårde kampe, hvorved israelitterne vil plages hårdt. Derfor vil guddommelig hjælp være dem fornøden, hvis de
skal kunne slå og overvinde sine fjender og indtage landet. Du herre, min Gud, har forjættet mine efterkommere
landet indtil Schilohs komme; men da der vil møde dem
stor fare fra landets indbyggere og naboer, beder jeg, du
vil komme dem til hjælp og skænke dit folk sejr, så du
ikke tillader at israelitterne udryddes, for din forjættelses
og dit ords skyld.
Sådan er dette stykke med rette tilføjet for derved at
opvække troen, som er nødvendig, også i legemlige ting.
Sådan måtte Isak først undfanges i troen, før Abraham legemlig kunne avle ham. For havde ikke Abraham troet,
at han visselig skulle få en søn, det er at Gud var sanddru
i sine forjættelser, havde han aldrig fået ham.
Sådan er troen på legemlige ting, som man endnu
ikke ser for sine øjne, af samme art som troen på vor retfærdiggørelse og syndernes forladelse, hvori vi slutter og
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er visse på, at Gud er os gunstig og nådig og visselig og
trofast giver os det, som han forjætter.
Sådan er dette et ønske og en bøn af Jakob for Israels
børn og sine efterkommere, når han siger: Herre, jeg vil
bie efter din sejr. Men hvordan? Svar: I min slægt og i
dette land, som er den forjættet, indtil Schiloh kommer.
Og hvad jeg her siger til Dan, det vil jeg have jer alle formanet og mindet om, så I ikke skal blive vantro, heller
ikke fortvivle over den forestående fare. Om engang i
fremtiden fjenderne, filistrene og syrerne, skulle herske
over jer, plage jer hårdt og træde jer under fode, skal I
dog ikke blive mismodige, men bie på den hjælp, som er
jer forjættet af Gud. For der er ingen tvivl om, at min
slægt skal arve dette land indtil Schiloh kommer. Denne
forjættelse giver og forkynder jeg jer og vil, at den skal
udbredes af jer, og at I skal bevare den og holde fast på
den. Gud vil ikke forlade jer, men I skal indtage det land,
som er jer forjættet, om der så end vendes op og ned på
alt, og hele verden skulle styrte sammen derved. Og ligesom jeg bier på sejren, sådan skal også I for jeres del
håbe og vente på lykke, frelse og redning.
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Sådan er dette Jakobs ord: Herre, jeg bier på din
frelse, et ord af troen også i disse legemlige ting, som
man ikke kan bede Gud om eller vente af ham, medmindre vi i troen er ganske visse på, at Gud sørger for os, er
os nådig, forlader os synden og vil hjælpe os i al slags
nød og fare, ikke alene i det åndelige, men også i det legemlige. For sådan styrker også Jakob denne stamme
Dan og alle de andre, som om han ville sige: Vær uforfærdede. Gud vil ikke slippe jer; som der står i Sl 27, 14:
Bi efter Herren og vær frimodig; ja bi efter Herren!
v19. Gad bliver overfaldet af strejfskarer, men selv overfalder
og forfølger han dem.

På dette sted opstår der mangfoldige spørgsmål angående
det sproglige, der er så forvirrede, at man ikke kan greje
sig ud af dem. Med de to ord Gad gedud sigter han atter
til hans navn, ligesom også ved de foregående stammer;
men hvad meningen deraf er, kan jeg ikke vide. Hebræerne og alle udlæggerne véd det heller ikke. For hvad vi
kristne ikke forstår eller udlægger, det kan de heller ikke
forstå eller udlægge; for de har ikke skøn på Den Hellige
Skrift. Men at læse Den Hellige Skrift uden tro på Kri-
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stus er intet andet end at vandre i mørket, som Kristus siger i Joh 8, 12: Jeg er verdens lys. Da nu jøderne er berøvet dette lys, er det umuligt, at de skulle forstå endog kun
ét sted eller ét forjættelsesord. Sådan skønner de ikke det
om Schiloh i velsignelsen over Juda; for de vandrer ikke i
lyset. Og når de imellem træffer på sådanne steder, praler
de af sine gerninger og sin værdighed og drømmer om en
sådan Messias, som Alexander den Store eller Julius Cæsar var. De, som med sådant hjerte læser Den Hellige
Skrift, ville anvende tiden meget bedre, om de læste
Ovids ”forvandlinger.”
Sådanne folk er også sofisterne i Löwen og Paris,
som er ganske forkomne og forvendte i indbildningen om
sine gerninger og fattes troens og Kristi lys. Når de lærer
på det bedste, indprenter de folk kærlighedens gerninger
og lovens ydre bogstav. Derfor er det ikke muligt, at de
let skulle forstå eller behandle Den Hellige Skrift. For det
er det samme som om en ville lede efter dagen eller dagslyset i den mørke nat.
Så vil jeg nu fortælle deres meninger. Gad betyder på
hebraisk lykkelig, hvoraf også denne Jakobs søn fik sit
navn. Deraf kommer også gedud, som er et almindeligt
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og kendt ord og betyder mordere, ikke en ordnet hær,
men en flok eller bande mordere eller krigsknægte, som
udsendes for at slå eller skænde og brænde; sådan siges
der i 2 Kong 24, 2 om Jojakim: Da sendte Herren kaldæiske, aramaiske, moabitiske og ammonitiske strejfskarer
mod ham. Og i 2 Kong 13, 20 står der: Elisa døde, og de
begravede ham; og Moabs tropper kom i landet år efter
år. Deraf kan vi slutte, at det betyder sådanne krigsknægte, som strejfer omkring for at hærge landet, ikke
den ordnede hær, men de lette tropper, omstrejferne,
hvoraf muslimerne har mange, som ofte gør indfald, angriber og skader naboerne. Østrigerne kalder dem sækkemænd.
I grevskabet Mansfeld, som er mit fædreland, er der
et udhugget billede af en stor kæmpe, som kaldes Gedud,
og landets indbyggere siger, at der på det sted blev ført
en kamp mellem biskopperne og kejser Henrik den
Sjette, og at man dengang fik ordet gedud at høre. Men
hvorfra det er kommet, véd jeg ikke; enten der skulle
have boet jøder på det sted, eller det kom fra Djævelen.
Sådan siger Jakob, at en bande krigsknægte eller andre røvere og mordere skulle falde ind i Gads stamme,
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fordi den var omgivet af fjender, som ammonitter,
moabitter, syrere og andre. Denne stamme måtte lide det,
at krigsknægte overfalder, hærger og plyndrer den. Og de
byer, som ligger grænsen nærmest, skulle de især plyndrer efter hjertens lyst; men med en ordnet hær skulle de
ikke bekriges, sådan som Hieronymus har oversat det.
For Gad boede på Israels grænse. Derfor angreb både ryttere og fodfolk, syrere, ammonitter og moabitter, denne
stamme hårdt med røven og plyndren og hærgen i landet;
men med dette håb opholder Jakob sig bestandig: Herre,
jeg bier på din frelse; som om han ville sige: Vi vil ikke
besidde landet uden stor møje og arbejde; dog skal vi nok
beholde det med Guds nådige hjælp. Krigsknægtene vil
overfalde Gad, hærge og plyndre ham; men han skal også
gøre bytte og plage og ængste sine fjender igen. Men
hvordan? Svar: Fordi jeg bier på din frelse.
Dette synes at være den enfoldigste mening. Hebræerne og de sprogkyndige overlader jeg at komme med
noget bedre. I Sl 94, 21 bruges også det samme ord: De
slår sig sammen i troppevis mod en retfærdigs sjæl. Han
klager her over ypperstepræsterne, farisæerne og de fal-
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ske profeter, som samler sig i hobevis og hjælper hinanden og rådslår mod den sande lære for at berøve folket
den. Sådan sammenrotter nu til dags sofisterne i Löwen
og Paris sig mod os, dræber vore brødre og sønderriver
grueligt de stakkels menigheder, hærger og plager dem,
hvor de kan. De er vore gedudim. De af Löwen, Paris og
Köln slår sig sammen i troppevis mod en retfærdigs sjæl.
På denne måde siger også Jakob her: Krigsknægtene
skal slå sig sammen, samle en bande røvere og angribe
denne stamme, der ligger sådan, at naboerne let kan
plage den; de skulle hærge den og fange nogle. Men Dan
vil også være efter dem, følge dem i hælene og med Guds
hjælp sætte efter sine mordere og røvere fra Ammon og
Moab. Sådan sagde han også ovenfor: Din hånd skal
være på dine fjenders nakke, hvormed han antyder, at
Juda skal herske over sine fjender. Sådan står der også i
Es 10, 27: på den samme dag skal hans byrde borttages
fra dine skuldre og hans åg fra din hals. På denne måde
skal Gad vistnok ikke overvinde sine fjender, men han
skal forsvare sig, sætte efter fjenderne, trykke dem igen
og med Guds hjælp jage dem bort. Derfor byder Jakob
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sine efterkommere at stole på Gud, at de ved hans hjælp
og bistand skulle være sikre for fjender.
Nu ville jeg gerne til denne stamme henføre Elias og
Jehu, Israels konge, sådan som vi har vist i vor tyske bibel ved Moses velsignelse i 5 Mos 33, 21. Moses synes at
have ment det sådan, og især tror jeg, at man må henføre
Elias til Gads stamme. Men for vist tør jeg ikke sige det.
Teksten i 1 Kong 17, 1 siger klart, tishbitten Elias var en
af dem, som boede i Gilead, hvilket næsten lyder sådan,
som om han henhørte til Gads stamme. Men dog stemmer ikke alt. For der var to landskaber af navnet Gilead, i
Gads stamme og i Manasse stamme, ligesom vi her i
Tyskland har to landskaber, der kaldes Pannonien: Øvre
Pannonien eller Østrig, og Nedre Pannonien eller Ungarn. På samme måde var også Gilead fordelt mellem
disse to stammer; den ene del havde Gad, den anden
Manasse. Derfor vil jeg gerne henføre Elias til den del af
Gad, som er det øvre Gilead. Jehu blev salvet til konge i
Ramot; men deraf følger just ikke, at han skulle være
født i Gads stamme. Derfor kan jeg intet sikkert sige
herom, og dette spørgsmål henhører også mere til Moses
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velsignelse i 5 Mos 33, 20. Men den anden mening holder jeg på, nemlig at Gad måtte lide meget af sine naboer, som han dog, når de overfaldt ham, med Guds
hjælp fordrev.
v20. Ashers føde er kraftig og god, han byder kongelige retter.

Her tales intet om krig eller om elendighed ved gedudim.
Det fede brød tænker jeg betyder det frugtbare land. For
det hebraiske ord lechem betyder ikke alene brød, men al
slags føde, også træernes frugter. En sådan brug af ordet
brød finder man næppe i noget andet sprog. Sådan mener
Jakob: Asher er den skønneste stamme på grund af landets frugtbarhed og overflødighed og rigdom på de ting,
som hører til dette livs nødtørftige underholdning, så der
vokser god vin der, olie og korn, som på et fedt og frugtbart sted på grænsen af havet; ja det var næsten det allerbedste sted i Galilæa, ligesom vi også ovenfor beskrev
det sted, hvor Issakar boede, omkring bjerget Tabor og
fra Tabor til havet og, som jøderne siger, ligetil Sidon,
skønt jeg tvivler derpå. Men det er vist, at Galilæa er et
såre godt og frugtbart land, så Ashers stamme med al
grund kunne kaldes Betlehem, dvs. Brødhus.
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Han gør denne frugtbarhed og overflødighed såre stor
ved at sige: Han skal give kongelige lækkerbiskener; det
er: Hans korn og anden afgrøde skal være så god og kostelig, at de endog skal sættes på kongers og fyrsters
bord, sådan som der siges om Nabal i 1 Sam 25, 36: Han
havde et gæstebud i sit hus som en konges gæstebud.
Bjerget Karmel prises højt for sin store frugtbarhed, og
det lå nær ved Ashers stamme. Sådan forkynder Jakob
Asher ingen modgang, men kun det allerbedste, og siger:
Det skal være et så godt land, at gerne konger kunne
spise af dets grøde.
v21. Naftali er en fritløbende hind, som får yndige kid.

Denne stamme lå yderst i det hellige land mod nord, nærmest ved Syrien, og strakte sig henimod Damaskus og
Libanon. Men disse Jakobs ord er meget dunkle, og er
næppe blevet forståede af nogen. Jøderne fremfører ikke
andet, end at Naftali er en hurtig hind, det er: Ligesom
hinden er det allerhurtigste dyr, sådan skal Naftalis land
også hurtig frembringe sin grøde, der skal ofres i templet,
hvor Gud loves og prises med dejlig tale. Ret som om
man ikke lige så godt kunne sige dette også om de andre
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stammer, såsom Judas. Dette er en urimelig jødisk udlægning, som slet ikke skønner forjættelsen.
Det synes mig bedre at forstå hindens hurtighed om
jagt og frelse, eller om dens finhed og skønne skabning,
sådan at denne stamme skulle blive højt berømt og såre
skøn, som en hind, der er det skønneste og fineste af de
vilde dyr; sådan som Salomo siger i Ordsp 5, 18. 19:
Glæd dig med din ungdoms hustru; hun skal være dig
som en kær hind og en yndig gemse. Fremdeles: Da Naftali stamme lå nærmest Syrien ved Damaskus og henimod bjerget Libanon, kunne naboerne let angribe den,
tilføje den vold og krænkelse, ligesom en hind forfølges
på jagten. Syriens konger havde der let anledning til at
øve sit tyranni og sin jagt; men dog undslap denne
stamme på grund af fædrenes tro på de givne forjættelser
og ved Guds beskærmelse, og frelstes fra deres snarer;
undgik hundene og undkom fra jægernes spyd, så den alligevel forblev hel og uskadt.
Sådan forstår jeg det, skønt andre forstår det på en
anden måde, ligesom der i hele Den Hellige Skrift intet
sted er, der sådan rives og slides hid og did som dette kapitel. Man plejer i det tyske ordsprog at sige: Hvor der er
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mange veje, duer ingen. Uvidenheden føder mange slags
løse meninger; da jøderne ikke forstår selve sagerne, opdigter de så mange forskellige betydninger og udlægninger.
Mig synes denne mening at være den nærmeste og
stemme bedst med sagen. For vi holder fast ved disse to
ting, at Jakob først taler om den åndelige forjættelse om
Kristus, dernæst om den legemlige velsignelse over de
andre stammer. For det er forjættelsen: Dette land vil jeg
give dit afkom efter dig; i kraft heraf foreholdes de andre
stammer legemlige forjættelser, nemlig at de skal beskyttes og opholdes indtil det babyloniske fangenskab eller
Kristi komme. For ved fangenskabet blev ikke alt så ødelagt og udryddet, at der jo blev nogle tilbage, som fra alle
verdens kanter atter kom tilbage til det forjættede land.
Derfor måtte landet ikke alene gives dem, men også opholdes for dem, og Gud frelste dem ofte fra fjenderne,
deres naboer, skønt disse altid begærede at ødelægge og
ganske udrydde israelitterne, og de undertiden også var
indbyrdes uenige.
344. Djævelen hadede altid dette folk på grund af den
guddommelige forjættelse og kirken, som var samlet hos
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det. For skønt der bestandig var mange afguderiske mennesker deriblandt, var der dog ingen tvivl om, at Gud jo
dyrkedes og kendtes der, som Sl 76, 2 vidner: Gud er
kendt i Juda, hans navn er stort i Israel; og i Sl 147, 20:
Det har han ikke gjort for noget andet folk, de kender
ikke hans bud. Var de end ikke alle retskafne eller
fromme, så var dog alligevel den sande kirke der, og hos
Israels folk hørtes den rette lære om Gud. Derfor er disse
to omtalte stykker visse, nemlig om Schiloh og om den
timelige velsignelse og bevarelsen af alle stammer, hver
for sig, sådan som vi har hørt om Gad, Asher og Dan.
Det samme siger nu også Jakob om Naftali. Naboerne
skal jage, anfægte og efterstræbe ham, ja prøve på at
fange og ganske at opsluge ham; men han skal kaldes en
fritløbende hind, det er en som er frelst og reddet, ikke
fanget i jægernes garn. Derfor mener jeg, at dette er den
rette, naturlige mening om enhver enkelt stamme: Jeg vil
give den dette land og opholde det for den, skønt vi ikke
kender enhver enkelt stammes historie. Sådan kan jeg
ikke med bestemthed sige om Gad, at den er blevet plaget ved røveri og indfald af gedudim, og hvordan den har
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værget sig mod sådan fare. På samme måde skal jagthundene plage og forfølge Naftali stamme; man skal efterstræbe den med spyd og garn; men den skal kaldes en
fritløbende, frelst hind.
Historien vidner også at Naftali har lidt meget. Kongen af Assyrien angreb først den, som man kan se af Es
9. Men skønt nu dette ikke stemmer med de andres udlægninger, strider det dog slet ikke mod sagen i sig selv
og forjættelserne. For ligesom den åndelige forjættelse til
Juda er gået i opfyldelse, sådan er også den timelige til de
andre stammer blevet opfyldt.
Men hvad mener han med de følgende ord: Han giver
dejlig tale (han får yndige kid)? Nogle udlægge det om
ofret; men det tilkommer alle stammer, især Benjamins,
hvori Jerusalem lå. Derfor véd jeg ikke, hvad dette kan
være for en tale; de andres udlægninger synes jeg ikke
om, og dog véd jeg intet bedre at sige. Nogle forklarer
det om Deboras sang i Dom 5, 1 ff.; for hun var en profetinde af Efraims stamme og kaldte abinoam af Naftali
stamme og bød ham samle stridsfolk mod Sisera; da
denne var overvundet, sang hun en skøn sang, som Jakob
på dette sted da skulle have kaldt en dejlig tale. Dette kan
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være sådan, eftersom vi intet bedre har at holde os til.
Men ordet imre, tale, hindrer os; for om en sang havde
det passet bedre, om ordet simre havde været brugt.
Hvis det gik an for mig at digte noget, ville jeg heller
udlægge det sådan: Da Naftali var den sidste stamme i
Kana’ans land, nærmest ved Syrien, blev den ofte angrebet derfra med list eller åbenlys vold, og blev ved så
mange genvordigheder og trængsler oplært og vant til
med større flid og kærlighed at holde sig til Guds ord,
som man siger i ordsproget: Sult er den bedste kok; kors
og forfølgelse eller trængsel lader ordet smage os sødt.
For den, som er ganske ørkesløs og tryg, bryder sig ikke
om den trøst, som Gud i ordet viser ham, giver al ærbarhed en god dag, end mere da det guddommelige, som der
står i Es 36, 16-17: Herre! I angsten besøgte de dig; de
udøste deres stille bøn, da du tugtede dem! Ligesom en
frugtsommelig, når hun er nær ved at føde, bliver bange
og må råbe i sine smerter, sådan gik det os, herre! for dit
ansigt. Og i Sl 78, 34: Når han slog dem, da søgte de
ham, og de vendte om og søgte Gud.
Men i lykken og når alt går os efter ønske, da bliver
vi ganske dorske og går til grunde derved; for lykken gør
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folk til narre. Sådan er paven bedåret ved sin overflod på
alle ting og tryghed og hildet i Satans snarer. En digter siger: Rigdom tillader folk tåbeligheder. Dem derimod,
som prøves plages og pines, hos dem forsvinder sovesygen, så de lærer at råbe og bede Gud om hjælp og redning.
Denne mening synes mig ikke at passe ilde med
denne tekst; dog vil jeg dermed ikke fratage andre deres
mening, eftersom man ikke kan være ganske vis på, hvad
der er det rette; sådan nemlig: Når man jages og forfølges, flyer man til Gud, påkalder ham med bøn og taksigelse, priser og lover den kære Gud, hvilket er en dejlig
tale af vor mund og en herlig pris og skøn gudstjeneste,
nemlig at vi først ofrer vore legemer i angsten og nøden,
og sidenhen ofrer Gud pris som i Sl 50, 14-15 lærer: Du
skal ofre Gud tak; og kort i forvejen: Kald på mig på nødens dag.
Denne udlægning flyder af de dobbelte forjættelser,
hvorom jeg talte ovenfor. Landet blev givet Israels folk;
dernæst blev det også forjættet dem, at de skulle opholdes, imod Djævelens og de omboende folks grumme
vrede, der prøvede på at udrydde dette folk som Gud
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havde udvalgt sig som det, hvoraf frelseren, Kristus,
skulle fødes; til ham sigter alt.
v22a. Josef er et ungt frugttræ, et ungt frugttræ ved kilden,

Nu kommer Rakel med sine sønner, som hun havde født
Jakob, og velsignelsen over disse sønner er ligeså dunkel
som den over de foregående. Ordet ben porath betyder
egentlig forøgelsens søn, og man må her mindes, hvad
Jakob ovenfor sagde til Josef i kap. 48, 3-4: Den almægtige Gud åbenbaredes mig i Luz i Kana’ans land og velsignede mig, og sagde til mig: Se, jeg vil gøre dig frugtbar og forøge dig osv. Denne åbenbarelse fik han, da han
flygtede for mændene i Sikem, efter Rakels død og Bilhas krænkelse af Ruben, hvem han nu også måtte afholde
sig fra, så han slet intet håb mere havde om at blive frugtbar og formeres, og dog havde Gud sagt til ham: Jeg vil
gøre dig frugtbar og forøge dig. Derfor gentog Jakob
denne forjættelse, da han så Efraim, og tænkte at denne
forøgelse måtte sigte til Josef, der var født af hans fornemste hustru, og som han anså for den førstefødte. Og
skønt det behagede Helligånden anderledes, idet han belærte ham om, at Juda skulle blive Kristi stamfader,
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gjorde han dog alligevel Josefs sønner til to stammer. Og
på dette sted sigter han til Efraims, Josefs søns, navn, idet
han siger ben porath, forøgelsens søn.
Ved dette ord ben, søn, må man mærke det hebraiske
sprogs måde at tale på. For når dette ord tilføjes til et andet ord, som betegner en livløs ting, da betyder det ikke
søn, men en ting, et væsen; når jeg sådan siger: Du er dødens søn, da mener jeg ikke, at døden er din fader, men
mener, at du er et sådant væsen, som er døden hjemfalden. Ligeledes: Sværdets søn, sværdskedens søn, og koggerets sønner, det er pilene. I Sl 80, 15-16 står der: Gud,
se til og besøg dette vintræ, og den pode, som din højre
hånd plantede, og den søn, som du bekræftede dig; der
kalder han vinkvisten en søn, idet han mener Israels folk.
Sådan i Es 5, 1: Min elskelige havde en vingård på en fed
høj; der står på hebraisk egentlig: På en høj, fedmens
søn.
Når derfor Josef kaldes ben porath, forøgelsens søn,
så menes dermed ikke en naturlig, kødelig søn, men en
søn af et væsen, som ikke selv er levende, nemlig forøgelsen. Som om han ville sige: Han skal være noget
frugtbart, der skal bære såre megen frugt, ikke alene i
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henseende til landets afgrøde, men til hele Manasses og
Efraims stamme, der skal være folkerig og vokse i antal.
For han taler ikke om Josefs person, men om hans
stamme og efterkommere; dem priser han for deres frugtbarhed.
Andre oversætte det ved: En frugtbar kvist, og jeg vil
heller ikke bestride, at det kan betyde en gren eller kvist,
ligesom Jerusalem kaldes en skøn, frugtbar kvist. Men
her taler Jakob mere i almindelighed, nemlig om en
frugtbar ting, såsom et træ eller en skov; for han sigter
derved til folkerigdommen i denne stamme, især i
Efraim, der var såre talrig.
Han tilføjer: Ved en kilde, som om han ville sige:
Han skal vokse og bære frugt som et træ, der er plantet
ved en kilde. Hertil synes David at have sigtet, når han i
Sl 1, 3 siger: Han skal være som et træ, der er plantet
ved vandbække. For hvor der er tørt, plejer det også at
være ufrugtbart. Derfor siger også Sl 24, 2: Han grundfæstede den på havene og beredte den på floderne. For
uden vand kan vi ikke leve, og næsten alle byer og landsbyer er bygget ved vandet.
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Sådan priser nu Jakob denne stammes bopæl og siger: Den skal være frugtbar, denne stamme, som bor ved
en kilde og vandbække. Derved viser han, at dette folk
skal vokse og formeres på en underfuld måde og blive en
meget talrig stamme, som man også kan se af dommernes
og kongernes bog. Efraim havde et skønt rige og mange
herlige mænd og vældige krigere, skønt de var ugudelige.
Dertil havde denne stamme også herlige profeter. Af
Manasse kom den stridbare Gideon, ligeledes Jefta og
andre herlige mænd. David siger i Sl 60, 9: Manasse hører mig til og Efraim er mit hoveds styrke, er den fornemste styrke i mit folk, er mine bedste mænd. Deraf kan
man se, at David også satte stor pris på Efraim og
Manasse. Og sådan opfyldtes denne Jakobs velsignelse,
idet han siger, at disse to stammer ligesom bor ved en altid flydende kilde og skal vokse og formeres herlig.
v22b. dets grene vokser op ad muren.

Her fortæller næsten alle udlæggerne, også Hieronymus
selv, en fabel om, at Josef skal have været så overordentlig smuk, at unge piger og koner i flokkevis så efter ham
ud fra mure, tårne og vinduer, når han gik på gaden. Men
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det er jødiske fabler og løgne. For Jakob taler ikke om
Josefs person, men om hele hans stamme.
Derfor siger vi, at ordet schor kommer af scharar,
som betyder at have regimente og herredømme, kæmpe
og sejre. Deraf har også Sara sit navn; Sara skal være en
ret herskerinde, sejrvinderinde og ret husmor; for hun
skal have mange anfægtelser; dem må hun overvinde og
således sejre. Derfor vil vi heller oversætte det sådan:
Døtrene indgår i riget. Det må også mærkes, at et flertalsord her står sammen med et ord i enkelttal, som det er
almindeligt i Den Hellige Skrift, at adjektivet og substantivet ikke stå i samme tal.
Ordet zådah betyder ikke at løbe omkring, men at
skride frem med værdighed og majestæt, sådan som Juno
siger hos Virgil: Jeg, der skrider frem som gudernes
dronning.
Sådan mener Jakob: Min Josef skal blive den allerskønneste stamme; hans rige skal på en underfuld måde
vokse og rigelig tage til. Og hvad mere? Døtrene, siger
han, skal indgå i riget; det er: Byerne og byernes døtre
skal komme ind under en skøn orden og regering, hvori
der skal være gode love, tugt og orden.
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Dette er også en ejendommelig måde at tale på i Den
Hellige Skrift, at man siger: Byerne og byernes døtre,
hvilket ofte bruges i Josvas bog. I Zak 9, 9 kaldes Jerusalem Zions datter. Deraf har også paven anvendt disse
navne i kirken, idet han har kaldt de mindre kirker de stores døtre; ved overkirken forstår han da den kirke, hvortil
biskoppen hører.
Dette er nu den rette mening af disse ord: Dette skal
blive et skønt rige, såre vel beskikket og ordnet med love,
med embedsmænd og andre nødvendige stænder; det skal
ikke være en uordentlig, oprørsk hob folk. Sådan roses
Akab for den skønne, herlige borgerlige orden, som han
overholdt i Israels folk, skønt han var en afguderisk,
ba’alitisk konge. Dette er timelige goder, hvormed Gud
velsignede denne stamme, at den skulle være stor og
frugtbar og skulle have en velordnet borgerlig forfatning
med fyrster, øvrighedspersoner og krigsknægte. Men alt
dette vil han ikke kunne have eller nyde i fred. For nu
følger der fremdeles i teksten:

1574

v23-24. Bueskytter tirrer ham, de skyder og angriber ham; men
hans bue er fast og stærk, hans hænder og arme er smidige. Det
kommer fra Jakobs Mægtige,

Dette er en hebraisk måde at tale på: Pilenes mænd, dvs.
skytterne, ligesom man også siger: Sværdets søn, og som
der står i Sl 127, 4: Som pile i den vældiges hånd, sådan
er de unge sønner. Jakob fortæller, hvordan det vil gå
denne stamme, og hvad dens skæbne skal blive. Vistnok
skal den få modstandere og lide meget; men den skal dog
beholde sejr.
Ved disse skytter forstår jeg ikke Juda stamme, sådan
som nogle mener, men syrerne, som plagede dette rige
hårdt og var ypperlige skytter, sådan som Akab blev fældet af en syrer med en pil. Der var også på den tid såre
gode soldater og skytter, og man brugte mere dem i krigen end dem, som var væbnede med sværd eller slynger,
ligesom muslimerne endnu nu til dags meget skyder med
pile. Men de, som er væbnede med stort skyts, overvinder alle disse og anretter stort mandefald dermed.
Sådan skulle syrerne ofte plage og bedrøve dette rige,
sætte ind på det med pile og forfølge det med bittert had.
De har ganske villet udrydde det på grund af dets lykke
og fordi det tog sådan til; men især fordi man der lærer
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og hører Guds stemme og hans ord, sådan som profeterne
forkynder det for folket, vil der blive et stort, uforsonligt
fjendskab mellem denne stamme og syrerne, men ikke
Juda stamme, skønt også denne undertiden angreb
Efraim. Men syrerne hadede dem langt grummere og
satte ofte ind på dem med heftig skydning for ganske at
udrydde dette folk, som der står i Sl 137, 7: Gør bart, gør
bart indtil grundvolden!
Men han skal sidde i sin faste borg: Lad dem kun vredes, lad de vældige skytter fra Syrien kun komme; her er
også folk, som kan bruge buen. Hans hænders arme styrkedes, det er: Han har også en næve; Efraim kan også udrette noget med sin næve, sin bue og sine pile. Men det er
forskellen mellem dem: Hist hos syrerne er skytterne
flere, stærkere, bedre rustede og på alle måder vældigere.
Men hvorfra han skal få sin kraft, siger disse ord: Af Jakobs Mægtiges hænder. Det hebraiske ord abir betyder
undertiden en okse; dog bruges det oftere og sædvanligvis om Gud, sådan i Sl 132, 2: David svor Herren og lovede Jakobs Mægtige.
Dette er sandelig en stor herlighed, at Jakob tør tale
sådan: Hans bue, pile, hånd og arme er faste, kraftige og
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stærke. Men hvoraf bliver de det? Svar: Ved Jakobs
Mægtige, det er: Jakobs Gud. Men har nu Gud forjættet
det, så vil han også opholde denne stamme som en frugtbar kvist, det er, vældig og folkerig, så døtre, det er byer,
indgår i dens rige. Men modstanderne forbitrede ham og
lå i hårene på ham; for Djævelen strider mod de gudfrygtige, ikke alene med legemlige, men også med åndelige
våben. Men dog forblev hans bue fast og hans arm stærk
og uovervindelig, ikke ved hans egen kraft; men ved Jakobs Mægtiges hænder.
For dette er den rette kristne lære, som også foreholdes os i Sl 44, 7: Jeg forlader mig ikke på min bue, og
mit sværd kan ikke frelse mig. Vistnok må man have våben i beredskab og alt andet, som hører til statsstyrelsen
og regeringen både i krig og fred; man må altid også selv
være virksom, må bruge de forhåndenværende midler,
rådslå og overveje alt vel; men når nu sådan alt er beredt
og i god stand, skal man ingenlunde forlade sig derpå,
men bede, som der står i Sl 70, 2: Vær nådig, Gud, og
red mig, skynd dig til hjælp, Herre! For modstanderne er
os langt overlegne i klogskab og styrke.
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v24b. fra Hyrden, Israels Sten.

Dette stykke er noget dunkelt på grund af det hebraiske
sprogs særlige udtryksmåde. Ordet sten bruges i Den
Hellige Skrift billedlig om en øverste, et hoved eller en
konge. Sådan var Ezekias en hovedhjørnesten eller et hoved for folket. Og Jakob mener, at der af denne Efraims
stamme skal komme hyrder og sten; for han har sat enkelttal for flertal, sådan som det bruger i alle sprog.
Ordet sten forstås ikke alene om en konge, men om
alle hyrder og herskere i denne stamme; for den havde
før David herredømmet sammen med Manasse, som der
står i Sl 78, 67: Han forkastede Josefs telt og udvalgte
ikke Efraims stamme, men Judas stamme. Men efter David og Salomo regerede Jeroboam, som der står i l Kong
11, 31 ff., og Herren oprejste Israels rige; der var der
mange herlige konger og profeter, sådan som Akas, Hoseas, Jonas, Mika og mange andre, endnu før dem Elias
og Elisa; dette var hyrder og sten. At være en hyrde betyder i Den Hellige Skrift både at herske åndelig og legemlig.
Sådan var det en stor nåde, at denne stamme havde så
mange herlige sten, profeter og konger, skønt også
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mange af dem var afguderiske, hvilke dog synes at have
gjort bod før sin død, al den stund Den Hellige Skrift om
mange af dem siger: Han hensov og samledes til sine
fædre.
Men for de udvalgtes skyld opholdt Gud dette rige og
folk, ligesom han også fremdeles lader sin sol opgå over
onde og gode. Ja, himlen og alle skabninger tjener meget
mere de uretfærdige eller onde end de retfærdige og
fromme; og dog er det kun for de frommes skyld, det går
de ugudelige vel. De onde nyder de helliges og troendes
velsignelse, hvem de dog hader, uagtet dog alt godt overgår dem kun på grund af de frommes samfund og ved deres velgerning.
Derfor, skønt størsteparten af kongerne i Israels rige
var ugudelige, og der også var falske profeter iblandt
dem, siger dog Herren til Elias i 1 Kong 19, 18: Jeg vil
lade syv tusinde blive tilbage i Israel osv. For denne hobs
skyld opholdt Gud også de ugudelige og afguderiske. Sådan også de hundrede profeter, som Obadias skjulte, dengang da de, trådt under fode af de ugudelige, måtte gå i
landflygtighed. Dem var det, som beskyttede og frelste
landet.
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Sådan har nu til dags papisterne herredømmet og
magten i verden; for dem skinner solen og alt står såre
vel til; de har fuldt op af alt. Vore præster og kirkens tjenere derimod lider mangel og er foragtede og forstødes,
som der står i Præd 8, 14: Der er retfærdige, som det
rammer efter de ugudeliges gerning, og der er ugudelige,
som det rammer efter de retfærdiges gerning.
Sådan havde Efraims og Manasses stammer nogle
herlige mænd, som var sten, nemlig fyrster og profeter.
For Gud er en herlig og vis regent, der selv ved den værste øvrighed kan forvalte riger og statssamfund, vedligeholde fred og retsorden, den ene tid bedre end den anden.
De havde også i denne stamme Guds ord; og skønt kun få
af dem modtog det, var dog nogle fromme og gudelige,
og der blev 7000 tilovers, som ikke bøjede knæ for Ba’al,
1 Kong 19, 18.
v25. fra din fars Gud, han hjælpe dig,

Dette er en såre stor og rig forjættelse, og Moses har ret,
når han siger i 5 Mos 4, 7: Hvilket er så stort et folk, som
Gud holder sig nær til, som Herren vor Gud til os, så tit
vi kalder på ham? For det er en stor herlighed at have
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Herren til hjælper i alt, hvad man gør. Derfor var Israels
rige ikke et sådant rige, hvori alt skete på slump, sådan
som i det persiske eller romerske rige; men det gik efter
et bestemt ord.
Gud, siger Jakob, er det, som hjælper dette rige og
profeterne; for de syv tusinders, det er for de udvalgtes
skyld, må Israels rige have ordet, så det læres offentlig,
og må det have en bestemt statsorden. For disse syv tusinder løb uden tvivl ikke til afguderne i Dan eller Betel,
men tjente og påkaldte Gud i templet i Jerusalem. Profeten Hoseas arbejdede i 80 år på at undervise folket og
revse afguderiet og har uden tvivl omvendt mange. Sådan
opholdt vel også Jonas og Mika mange i den rene, sunde
lære og den rette, sande gudstjeneste; men ikke uden stor
fare. Også Amos lærte og prædikede i Efraims rige.
Sådan opvakte Gud for Israels børn mange profeter,
hvoraf man tilstrækkelig kan forstå, at han var dette folks
hjælper. Men Jakob siger: Fra din faders Gud, det er: Fra
ham, som har givet din fader forjættelsen; min Gud, hvis
forjættelse jeg har, han skal ikke forlade dig, men hjælpe
dig i alt.
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v25b. fra Gud den Almægtige, han velsigne dig med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler
dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.

Her sammenfatter han ganske kort den legemlige velsignelse. Schadai, eller, som grækerne kalder det, mangebrystet, er Gud som den, der ernærer alt, der bespiser og
opholder alle ting. For det hebraiske ord schad betyder et
bryst, som han også her taler om brysters og moderlivs
velsignelser.
Dette er sandelig en skøn beskrivelse, som han har
fremstillet med fulde, vægtige ord. Hele himlen, siger
han, skal være din; jorden og havet og alt, hvad deri er,
skal være dit. Næsten på samme måde velsigner også
Isak ovenfor i kap. 27, 28 sin søn Jakob, idet han siger til
ham: Gud give dig af himlens dug og af jordens fedme og
meget korn og most. Sådan siger Jakob på dette sted:
Himlen skal tjene dig. Havet og alt, hvad jorden har. Det
er sandelig en stor velsignelse, når Gud giver godt, tjenligt vejr, tidlig regn og sen regn, dertil sol og passende
vind for jordens grøde. For når det ikke regner, visner og
forgår alt af tørken. Men når himlen yder sin kraft efter
landmændenes ønske, da bærer jorden ikke torne og tids-
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ler, men godt korn og andre frugter, der da ikke ødelægges af for stor hede, meldug, hagl eller anden sådan
ulykke, hvorved markens og træernes frugter beskadiges.
Da er landmændene glade over årets frugtbarhed, at alt
står så godt og rigelig til, så de nu kan få nytte af alt,
hvilken gave nu til dags er såre sjælden.
Afgrunden, som ligger herunder, betyder ikke alene
det store verdenshav, men alle dybe vande, såsom søer
og brønde.
Endelig forjætter han ham også brysters og moderlivs
velsignelser, hvormed han kort betegner frugtbarheden
både hos mennesker og dyr og alt, som er skabt til menneskers nødtørft. Alt dette, siger han, skal være frugtbart.
Mødrene skal ikke alene være frugtbare, men skal også
have mælk nok til die for sine børn. Køerne skal give
kalve, mælk, smør og ost; ligeledes skal fårene og okserne give kød.
Dette er nu sandelig store legemlige velgerninger;
men da de er så almindelige og sker næsten hver dag, foragtes de. Jeg har ofte regnet efter og fundet, at mennesker
bruger og fortærer mere mælk end vin. Fårehjorderne er
ligesom skyer, hvoraf der regner lutter mælk. Men vi går
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sådanne gaver forbi og foragter dem, eftersom de synes
os ringe, fordi de altid har været for hånden og daglig
bruges, og dog er de lutter undere og uendelige velgerninger af Gud.
Og atter er det en såre tung forbandelse, når vi berøves dem, sådan som profeten Hoseas i kap. 9, 14 truer de
utaknemlige med denne ulykke: Giv dem golde moderliv
og udtørrede bryster! Mødrene prises på grund af frugtbarheden og fødslen og er af Gud prydet og benådet med
disse gaver fremfor mændene. Livsfrugten ernæres i moderlivet af blod og, når den er kommet til verden, af
mælk på en underfuld måde. Sådan ser man hos kvinderne større nytte end hos mændene, som horkarlene
hverken ser eller undrer sig over; men fromme, gudfrygtige ægtemænd erkender og priser disse Guds underfulde
gerninger. Hidtil er der nu talt om velsignelsen over mennesker og dyr.
v26. Din fars velsignelser overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed. De skal komme over Josefs
hoved, over issen på fyrsten blandt brødre.

Denne tekst er noget dunkel, og jeg har nu ofte sagt, at
jeg ikke kan gå med på de jødiske rabbineres fortolkning,
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der forklarer disse og flere andre ord alene om Josefs person. Din faders velsignelser er mægtige, siger Jakob; det
er: Hvad der er forjættet mig, din fader, er endnu langt
større end velsignelsen over mine forfædre. Du, min førstefødte søn, og dine sønner, som jeg har antaget i børns
sted, I har større gaver end jeres forfædre havde i dette
liv. Jeg har fået tolv sønner, hvormed Gud har formeret
mit hus, og har set disse mine sønners børn, så jeg drog
ned til Egypten med halvfjerds sjæle, foruden tjenere og
piger; det er sandelig store, herlige gaver.
For vistnok købte Abraham i Sikems land et særligt
sted, hvori han begravede sin Sara; men Efraim og
Manasse skulle eje to store dele af Kana’ans land og tage
til og vokse på underfuld vis, så de bliver til et stort folk.
Derfor, siger Jakob, er din faders velsignelse over dig
større og mægtigere, og ingen af vore forfædre før mig
har været så stærk og mægtig, som du, Josef, er blevet i
dine sønner. Abraham og Isak ejede ikke mere af dette
land end et fodsbred eller slet intet. Derfor er de forjættelser, som var mig givet, blevet opfyldt i dig.
Hvad han fremdeles tilføjer: Efter verdens højes ønske (gl. oversættelse), det tyder jøderne efter sin lyst og
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begærlighed. For i stedet for ønske oversætte de: Grænse,
og det blot for at kunne lyve, at Efraims stamme skal eje
og besidde hele verden. Også ellers indbilder de sig ofte
sådanne løgne imod den klare, tydelige skrift, og især har
de med sine fordærvelige forklaringer gruelig sønderslidt
dette kapitel.
Om Juda stamme siger Jakob ovenfor: Schiloh skal
folkene hænge ved, og i Sl 72, 8 står der: Han skal regere fra et hav til et andet og fra floden indtil jordens ender; ligeså i Sl 19, 5: Deres målesnor er udgået over hele
jorden og deres taler til jorderiges ende, og i Sl 2, 8: Bed
af mig, så vil jeg give dig hedningerne til arv osv. Her
forjættes herredømmet over al verden ikke til Efraim,
men til Juda, og heller ikke Judas person, men Schiloh eller Messias. Hvorfor tilskriver da jøderne Efraim herredømmet over alverden, da de jo dog under kong Ezekias
blev fanget og bortført til Assyrien uden noget håb om atter at komme tilbage til Israels land og uden at have med
sig nogen profeti eller profet, men blev forkastet og adsplittet blandt alle hedninger uden noget håb eller nogen
forjættelse om at komme tilbage? Da Juda derimod blev
fanget af kongen i Babel, var han ikke berøvet alt håb og

1586

al forjættelse; men de havde den trøst, at de efter 70 år atter skulle føres tilbage til sit land. Desuden havde de profeter, der sammen med dem drog til Babel, Daniel, Ezekiel osv. Her var der en vis forjættelse og et håb om
frelse. Men de ti stammer havde intet ord, og alt håb om
atter at komme tilbage til landet var dem afskåret. De
kom heller ikke nogensinde tilbage før under den herre
Kristus, da spådommen opfyldtes om Schiloh, hvem folkene skulle hænge ved og adlyde.
Sådan forfalsker og bespotter jøderne åbenbarlig
denne tekst, idet de tyder den sådan, at Efraims stamme
skulle tilvende sig herredømmet over hele verden. Derfor
har vi oversat sådan: Efter verdens højes ønske. Her bruges just det samme hebraiske ord, som i 5 Mos 5, 21: Du
skal ikke begære din næstes hustru.
Men højene betyder billedlig verdens konger og riger. Og Jakob mener: Efraim, dit rige er ligesom et rige i
denne verden, hvormed det må kæmpe; ligesom David
ofte kæmpede med syrer, ammonitter og moabitter og
indtog deres land. Men de verdslige riger havde ikke profeter, ikke noget ord, ikke nogen af Gud selv ordnet
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gudstjeneste, men opkom og samledes ligesom tilfældigvis, ligesom Gud ellers udgyder sin regn og lader sin sol
gå op over gode og onde, Matt 5, 45. Dette rige derimod
var indrettet og ordnet med et bestemt ord og bestemte
love og havde mange herlige, store mænd, profeter og
fyrster. Men ligesom de store i verden ønsker og begærer
at have rigdom, en lykkelig regering og et frugtbart land
med alle fornødenheder for dette liv, sådan, siger Jakob,
har du også et sådant rige, som verdens mægtige begærer. Josef skal have det, som de verdslige riger ønsker
sig. Dette, siger han, skal komme på Josefs hoved, ikke
på nogen anden stamme. For Juda og de andre stammer
havde sit eget land, som de ejede.
Af Josef skal der komme høvedsmænd; han skal være
adskilt eller nasiræer blandt sine brødre. Med disse ord
gentager han det forrige, kun at ordene er andre. Hvem
nasiræerne var, kan man se af beretningen i 4 Mos 9, 2 ff.
Samson var en nasiræer, hvoraf Nazaret har sit navn, og
om Kristus står der i Sl 132, 18: Hans krone skal blomstre over ham; egentlig: Hans nasiræerværdighed. Hvad
der står i Matt 2, 23: Han skal kaldes nazaræer, kommer
af dette samme hebraiske ord nasir, som betyder adskilt,
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hellig. For nasiræerne havde flere særlige skikke, drak aldrig vin eller berusende drik, klippede heller ikke sit hår.
I fædrenes tid fandtes de endnu ikke eller var i al fald
endnu ikke så berømte. Heller ikke er der i historien optegnet noget om deres religion og liv. Moses synes at
have været den første, som har skrevet om denne skik.
Men det var et sådant religiøst løfte, som gjaldt for en bestemt tid, ligesom også Paulus ragede sit hoved i Kenkreæ, ApG 18, 18. Disse var nasiræere en måned eller to,
efter sit behag; andres løfte derimod gjaldt for hele deres
liv, sådan som Samsons.
Sådan gør nu Jakob Josefs velsignelse stor, ikke alene
derved, at han skal have alt, hvad en konge i denne verden kunne ønske eller begære, men at dette også skal
blive ham til del efter et bestemt gudsord, og at han skal
anses lige med en nasiræer, sådan at denne velsignelse i
forhold til de andre stammers bliver noget særligt og herligt og har et stort fortrin fremfor dem, med undtagelse af
Judas.
Jeg tænker, at denne titel eller dette navn nasir har
bedåret efraimitterne og gjort dem stolte, sådan at de har
indbildt sig, at intet kunne udrettes uden deres råd og
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magt, ligesom de dadler Gideon i Dom 8, 1: Hvorfor
kaldte du ikke os, da du drog afsted for at stride imod
midjanitterne? Og tvistede heftig med ham. Af denne kødelige herlighed blev, siger jeg, Josefs efterkommere
stolte og opblæste, især da førstefødslens herlighed kom
dertil, hvilken deres fader Josef havde fået, fordi han var
født af sin fader Jakobs fornemste hustru.
v27. Benjamin er en rovgrisk ulv. Om morgenen æder han rovet, om aftenen deler han byttet.

Dette er en kort velsignelse, der såre skønt er blevet forstået om apostlen Paulus, men efter allegorien eller den
hemmelige udtydning. Dog er den bogstavelige mening
næsten den samme. For han slugte den hellige Stefanus
som en ulv; derefter uddelte han byttet over hele verden,
idet han førte og beklædte apostel- og kirkeembedet og
sådan udbredte evangeliets lære trindt om.
Mange forstår det om kong Saul, der ødelagde og udplyndrede amalekitterne og derefter beklædte kongeværdigheden. Men det passer ikke, at han skal kaldes en ulv,
der førte krig efter Guds befaling. Ulven venter ikke, til
fårene er dømt til døden, eller på hyrdens befaling; men
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raser mod de stakkels uskyldige får uden og mod herrens
vilje.
Jeg forstår det enfoldig sådan, at denne stamme var
som en glubende ulv, fordi den levits medhustru var blevet skændet. For dengang fortærede benjaminitternes
sværd fyrre tusinde af alle Israels stammer i to kampe.
Men siden var der ingen mere gudfrygtig stamme end
Benjamin, ikke alene i henseende til Paulus, men også
fordi de holdt sig til Judas stamme imod kong Jeroboam
og Israels øvrige stammer, uagtet de dog med al grund
kunne have holdt sig til de andre stammer; for Benjamin
var jo Josefs kødelige broder. Denne stammes bopæl var
mellem Efraim og Manasse, nordenfor Juda stamme.
v28. Det var Israels stammer, tolv i alt; og det var, hvad deres
far sagde til dem, da han gav dem hver sin særlige velsignelse.

Moses siger om alle Jakobs sønner, at deres fader velsignede dem, hver efter sin velsignelse. Men Ruben, Simeon
og Levi synes han ikke at have velsignet, men meget
mere forbandet. Hvordan kan han da her sige, at enhver
af Jakobs sønner fik sin velsignelse af faderen, uagtet
disse dog blev forbandet med udtrykkelige ord? For han
siger jo om dem: Forbandet være deres vrede, for den er
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streng osv.; min ære skal ikke forenes med deres forsamling, osv.
Derpå svarer jeg sådan: Patriarken Jakob fordømte
det eksempel og den synd, som de havde begået ved mordet på sin broder, og Rubens blodskam; men Ruben selv
forbandede eller forkastede han ikke ganske; han sagde
kun om ham, at han ikke skulle være den øverste, og fratog ham førstefødslen eller præstedømmet og regeringen,
så han ikke fik to dele af arven, men måtte lade sig nøje
med en ringe del. Dog skulle han ikke dø. Sådan siger
også Moses i 5 Mos 33, 6: Ruben skal leve og ikke dø, og
hans mænd skal være en ringe hob; der udlægger han
disse Jakobs ord, at han siger: Du skal ikke være ypperlig; det er: Du skal være ringe og svag.
Levi får en såre herlig velsignelse i 5 Mos; men Simeon er den usleste stamme, for han forbandes af faderen, og Moses tier ganske stille om ham og nævner ham
ikke med ét ord. Hieronymus er, som ovenfor sagt, af den
mening, at Simeon ikke nævnes, fordi Judas Iskariot
skulle fødes af denne stamme. Den, der vil, må nu tro
dette. Jakob vil ikke, at de skulle gå ganske til grunde,
men at de skulle opholdes indtil adspredelsen i Babel.
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Han giver dem ingen særlig bolig eller ære, sådan som
han gør med Juda eller Josef, og anklager og revser dem
for deres grumme misgerning og store synd og beder, at
Gud vil bevare ham og hans derfor. Min sjæl, siger han,
skal ikke komme i deres hemmelige råd, det er mine efterkommere, og min ære, det er det sande Israel. Sådan
levede Simeon, ligesom Ruben, uden ære og ganske foragtet blandt de andre stammer, uden særlige gaver, og
dog regnes han, for sin fader Jakobs skyld, blandt hans
efterkommere og de tolv stammer. Og hidtil er der nu
blevet talt om velsignelserne over hver enkelt, som Moses siger.
Heraf skulle man nu tage eksempel og anstille sammenligninger mellem vore åbenbaringer og dem, som de
hellige fædre havde. For det var jo en herlig og såre klar
profeti eller spådom om Schiloh eller Messias, jomfruens
søn, i velsignelsen over Juda, hvor jeg sagde, at han kaldes Schiloh som moderlivets eller jomfruens søn. For
hans fødsel var en jomfruelig, af hans moders liv (på hebraisk schiljah); han var ikke en søn af nogen mands
lænder. Dertil kommer endnu også dette, at denne jomfruens søn tillige skulle blive konge og herre over verden,
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som skal binde sit æsel ved vinstokken og vaske sine
klæder i vin, det er: Han skal bringe syndernes forladelse,
dertil frelse fra døden og gøre os alle sammen salige.
Dette er en såre høj åbenbaring om den søn, som skal
komme af moderlivet, og tillige være en herre i guddommeligt væsen og kraft. For at vaske sit klædebon i vin, at
have øjne, som er røde, og tænder, som er hvidere end
mælk, så han borttager, bider og sluger synden, det tilhører en, som ikke blot er jomfruens søn, men tillige også
Guds søn.
Sådan havde fædrene et stort lys og en klar erkendelse om de to naturer i Kristus. Og Jakob viser på dette
sted, hvordan de hellige fædre prædikede og talte om
kvindens afkom, nemlig de samme ord eller i al fald lignende, som vi har hørt han modtog fra de fædre, som
havde været før ham, nemlig om jomfruens søn og hans
rige, der skulle rense hele verden og beruse de troende
med Helligånden og åndelige gaver, sådan som Paulus
rigelig udlægger det i brevene til romerne og galaterne.
Sådan foreholdes os nu på dette sted herlige spådomme; men når man sammenligner dem med Det Nye
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Testamente, så har vi dog en langt klarere profeti. For opfyldelsen og denne frelsers fremstilling og sendelse er
dog langt større og herligere end forjættelsen om ham;
men vi giver ikke særlig agt derpå og spørger ikke særlig
efter denne hans uudsigelige majestæt og Helligåndens
uendelige rigdom, som er os givet, som Paulus siger i Tit
3, 6: Hvilken han rigelig har udøst over os ved Jesus Kristus vor frelser.
Derfor skal man læse profeterne og hele bibelen med
stor flid. Jeg for min part må, når jeg sådan sammenligner dette med hinanden, vredes på mig selv og skamme
mig over mig selv og mit liv og græmme mig derover,
fordi vi, nu da Kristus er fremstillet og kommet, alligevel
er så kolde, agter vore gaver så ringe og tror ordet så
svagt, mens fædrene troede med så stor standhaftighed
og levede i troen på forjættelsen, hvorved de overvandt
store farer og mange slags besvær. Sammenlignede med
os er de jo de sidste, men de er blevet de første, og vi,
som var de første, er blevet de sidste. For de hang så fast
ved forjættelserne om den Schiloh, som skulle komme, at
vi i sammenligning med dem er ganske kolde, søvnige og
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dorske ved denne vor Messias’ rige og herlige åbenbarelse og komme.
Var det ikke synd, kunne man nok fristes til at tilføje
sig selv ondt, fordi vi så lidt agter på de guddommelige
gerningers store majestæt. For er ikke det en stor gave og
herlighed, at endog en kvinde i nødsfald kan døbe og
sige: Jeg forløser dig fra døden, Djævelen, synden og al
ulykke og giver dig det evige liv; jeg gør et Djævelens
barn til et Guds barn. Men denne åndens rigdom er i
vore øjne blevet ringe, så vi ikke agter særlig på den,
fordi det sker daglig; og dog er det visselig sandt. Evangeliets tjener, som prædiker og døber, er en større profet
end Jakob eller Moses. Vore profetiers herlighed overgår
langt deres. Vistnok havde de samme åndelige spise,
drikke og tro; men vore gaver er så rige, at endog et barn
kan absolvere og bringe folk fra Djævelens til Guds rige
og det ikke ved noget andet end ordet, som Esajas siger i
kap. 11, 6: Kalv og ungløve græsser sammen, en lille
dreng vogter dem. Spædbarnet leger ved slangens hule,
det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul.
Derfor siger også Peter i 2 Pet 1, 19: Vi har det profetiske
ord mere stadfæstet, og I gør vel, når I giver agt derpå.
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O kære, mener han, giv agt derpå, hold i troen fast derved, for det er lutter sandhed. Vi har den hellige dåb, forløsning fra døden og synden. For Guds søn siger selv i
Joh 3, 16: Sådan elskede Gud verden, at han gav sin søn
den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have det evige liv.
På denne måde skulle vi nu sammenligne vor herlighed og rigdom med fædrenes åbenbaring i Det Gamle
Testamente, så vi måtte opvækkes og opfriskes ved dette
store lys og sådan med glad hjerte modtage og holde fast
ved evangeliet.
Men det er en skammelig ting, ja at ynkes og græde
over, at vi er så dovne og så besatte af sovesygen, at vi
agter så lidt på sådanne store gaver og er så søvnige mod
dem. Den skændige, fordømte synd, der let besnærer os,
som der står i Hebr 12, 1, tillader os ikke at forlade os på
Gud, love og takke ham med sådan flid, varme og undren, som sagens storhed i sig selv kræver. For hvis en
troede, var det intet under, om han døde af glæde.
Derfor klager jeg ofte over, og det gør mig ondt, at
jeg ikke kan tro, uagtet jeg dog godt véd, at det er sandt,
som foreholdes os i ordet; det har jeg ikke alene lært af
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Den Hellige Skrift, men også min egen erfaring har i
mange slags anfægtelse lært mig det og forvisset mig
derom. Derfor ønsker jeg ofte, at jeg blot kunne slippe fra
mit køds urenhed og forløses fra de mange forhindringer
for troen, enten ved den yderste dag, som jeg med stor
længsel venter på, eller på en anden måde, hvordan det
nu end kunne ske. For jeg skammer mig og fortryder den
skændige vantro under de mange forjættelsers store rigdom, som vi er overøst og ligesom beruset med, når jeg
betragter og ser, at de hellige patriarker havde sådan stor
tro på de forjættelser, som dog endnu ikke var opfyldt eller virkeliggjort. Og andre hellige, gudfrygtige mennesker klager også derover, hos hvem naturen også strider
mod troen, og som ikke kan holde det gamle menneske
så stramt i tømme og betvinge det så, at det ikke skulle
stride mod ånden.
Hertil komme da også sektånderne og pavens høje
lærere, som lærer og mener, at man endnu bestandig må
forblive i tvivlen, ret som om vi ikke allerede af naturen
stred imod forjættelsen. Derfor er det en forbandet afsindighed hos sofisterne i Löwen, at de frækt tør sige, at der
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ikke på noget sted i Den Hellige Skrift læres, at vi ved
troen på Kristus får syndernes forladelse og det evige liv.
Da de hellige fædre levede i forjættelsen, troede de
det, som Jakob sagde om Schiloh, at han skulle binde sit
æsel til vinstokken. Og alle profeter råber, at vi ved troen
har syndernes forladelse. Men uagtet så mange og herlige
vidnesbyrd af Helligånden understår disse svin og æselhoveder sig at bekæmpe denne lære. Er det ikke ligesom
et sælsomt utyske, at man i kirken skal indprente folk det,
som vi dog allerede af os selv tilstrækkelig gør, eftersom
vi er forkerte og fordærvede ved arvesynden?
Men dette må man ofte gentage og flittig indprente,
så vi kan lære at holde prædikeembedet i ære og takke
Gud for, at vi har endnu herligere profeter end fædrene
og profeterne i Det Gamle Testamente. For nu til dags
kan endog en kvinde eller et barn sige til mig: Vær trøstig, min kære søn, jeg tilsiger dig syndernes forladelse,
absolverer dig osv. Er det ikke sådan, at den, der hører og
tror dette, har syndernes forladelse og det evige liv? Er
det da ikke et stort, grueligt raseri og afsindighed, at man
lærer folk at tvivle derpå og siger, at alt dette ikke fore-
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holdes os i Den Hellige Skrift, ja endog med al magt påstår, at Skriften ganske er imod denne lære? O hvilken
forfærdelig, farefuld tid er dog denne, i hvilken vi stakkels børn er kommet!
Der er dog sandelig ingen tvivl om, at den, som rækker og uddeler de hellige sakramenter, er en profet, og at
den, som modtager dem og tror, også er en profet. For
dette er jo dog en stor profets ord i Matt 26, 26: Dette er
mit legeme, dette er mit blod. Kristus er den profet, som
er forjættet i 5 Mos 13, 15, hvor Moses siger: En profet
midt ud af dig, af dine brødre, ligesom mig, skal Herren
din Gud oprejse dig; ham skal I høre, og jeg vil lægge
mine ord i hans mund, og han skal tale til dem alt det,
som jeg vil befale ham. Og det skal ske, at den, som ikke
vil høre på mine ord, som han skal tale i mit navn, af
ham vil jeg udkræve det. Skulle vi da ikke tro denne profet, da der jo dog til forjættelsen er føjet en tung trussel,
som til slut skal gøre til skamme og fordømme den sværmeriske og gudsbespottelige ånd hos sofisterne i Löwen?
Derfor er det fornødent, at vi højt ophøjer og priser
kirkens kære prædikeembede, der er vor herlighed. For
vor tro har nu ikke alene forjættelser at holde sig til, men
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også selve det, som var forjættet, og som nu er givet os.
Vi har nu Herren selv, der taler med os og foreholder os
langt herligere og klarere forjættelser end de, som var givet fædrene. I dåben siger Kristus: Jeg frier og frelser dig
fra Djævelens magt og overgiver dig til min himmelske
fader. Her må jeg da sandelig være vis på, at Kristus ikke
lyver, og jo fastere jeg tror det, desto helligere og saligere
er jeg. Vi har slet ingen grund til at tvivle, eftersom Kristus selv forjætter syndernes forladelse og det evige liv.
Og alligevel tør disse grove æsler sige, at man ikke må
tro denne forjættelse, men meget mere skal tvivle!
Jeg kan ikke tænke på sådan bespottelse eller tale
derom, uden at blive heftig bevæget i mit hjerte. For hvad
andet gør dog disse usalige folk end at give arvesynden
medhold, som allerede efter sin art og natur ikke gerne
tror? Derfor er jeg ofte så vred på mig selv, fordi jeg vistnok gerne ville tro med så stærk tro, som forjættelsens
sandhed og vished kræver, så jeg kunne bryde gennem et
kobberbjerg og uforfærdet foragte al fare og skade, som
kunne møde mig, men loven i mine lemmer alligevel strider mod mig og tager mig til fange. Denne onde, fordærvede og skændige natur roser og priser nu sofisterne i
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Löwen og lærer ganske det samme, hvortil også ellers naturen tvinger os stakkels mennesker. Det er, som om jeg
til en horkarl eller tyv ville sige: Du synder slet ikke, men
gør ganske rigtig i sådan efter din lyst at drive utugt og
følge anden synd og skam; uagtet dog allerede naturen af
sig selv gør unge mennesker tilbøjelige til utugt, ligesom
alle mennesker af naturen også er tilbøjelige til anden
synd og skam, hovmodighed, gerrighed osv.
Sofisterne forstår ikke, hvad tro eller hvad vantro er.
Derfor fordømmer de Kristus i hans tale og fordømmer
også dem som kættere, der lærer at man skal tro Kristi
forjættelser. Denne Djævelens gruelige og Helvedes afsindighed vil ingen kunne gøre stor nok; den overgår sandelig al forstand, og ingen kan tilstrækkelig udsige den
med ord. Der kan dog ikke siges eller tænkes noget afskyeligere end at tvinge og drive folk til at synde. Det er
godt, siger de, at du ikke er sikker i din tro; Kristus taler
ikke forjættelsens ord til dig, og når du tvivler på syndernes forladelse, da er du en kristen.
Dette er pavens og hans teologers teologi og er Antikrist selv. Muslimerne gør det dog ikke så groft; for de
bekender dog, at Kristus er en profet og sidder ved Guds
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højre hånd. Men de grove æsler i Löwen nægter lige ud,
at Kristus er en profet. Om de end siger dette med ord,
modsiger de det dog i gerningen og siger: Vi har ikke
syndernes forladelse og det evige liv ved Kristus. De
nægter og forkaster, så vidt det står til dem, de skønne,
klare sprog, som er fulde af trøst og liv, sådan dette ord
af Johannes Døberen i Joh 1, 29: Se Guds lam, som bærer verdens synd! Ligeledes i ApG 10, 43: Ham giver
alle profeterne det vidnesbyrd, at hver den, som tror på
ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Ligeså i
ApG 4, 12: Der er ikke givet mennesker noget andet
navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.
Dette siger jeg for derved at formane og opvække jer
til betragtning af og høj beundring over de kære fædres
tro og vor herlighed og de åbenbarelser, som vi har i Det
Nye Testamente, så vi skulle begræde vor svaghed og
vantro, der er ganske uværdig til de store goder, som
skænkes os i evangeliet. For uagtet frelsen nu er os langt
nærmere, som Paulus siger i Rom 13, 11, tror vi dog
næppe og det holder hårdt for os at bifalde Guds ord.
Fædrene var brændende i troen på den Kristus, som
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skulle komme og sendes, i hvem de roste sig og overvandt Djævelen og al slags elendighed, som mødte dem.
Vi derimod er ikke særlig glade over den nu nærværende
og herskende Kristi forjættelser. Desuden farer hele pavedømmet frem og fordømmer åbenlyst denne lære.
Lad os derfor anvende flid på at gøre vor herlighed i
Det Nye Testamente stor og fra dag til dag vokse og tage
til i Kristi erkendelse, det er i en tro, som ikke tvivler,
men er ganske vis på, at i Kristus er syndernes forladelse
og det evige liv skænket os. Den, det tror, er en sand kristen og hører med til Guds børns tal.
De rasende, afsindige og gudsbespottelige sofister er
ikke mennesker, ja de fortjener ikke engang at kaldes
svin, men skulle rimelig hedde djævle og regnes blandt
djævlene, eftersom de for hele den kristne kirke understår
sig til at lære imod Helligånden, at man skal tvivle på
Guds nåde og syndernes forladelse for Kristi skyld. Muslimerne er, som sagt, ikke så fræk; for havde de Den Hellige Skrift, ville de sandelig aldrig stride derimod.
Men vi skal lære at prise og forherlige vor rige velsignelse, der er ulige større og herligere end fædrenes. Vi
har jo nøglerne, evangeliet, de hellige sakramenter og en
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rig syndernes forladelse og det evige liv, som på så
mange måder skænkes os. Vor kære herre Gud hjælpe os
ved Helligånden og sin nåde, at vi må modtage og beholde alt dette med fast tro!
v29-32. Derpå gav han dem denne befaling: »Når jeg nu går
til min slægt, så begrav mig hos mine fædre i hulen på hittitten
Efrons mark, i hulen på Makpelas mark øst for Mamre i Kana'an, den mark Abraham købte af hittitten Efron til gravplads.
Dér ligger Abraham og hans kone Sara begravet, dér ligger
Isak og hans kone Rebekka begravet, og dér har jeg selv begravet Lea. Marken og hulen på den er købt af hittitterne.«.

Om denne hule er ovenfor sagt nok. Men her ser du, at
den hellige fader Jakob døde i en såre stærk tro. For disse
velsignelser vise tilstrækkelig, hvad han bekendte og
lærte, og hvordan han levede. I denne Schiloh levede
han; i ham dør han også med fred, og byder sine sønner,
at de skal begrave ham, ikke i Egypten, men hos hans
fædre i Kana’ans land, ikke alene af den grund, at folket
kunne have et evigt minde om sine fædre i det land, for at
det ikke atter skulle fly tilbage til Egypten eller ty til anden hjælp af hedninger, men også for at de derved skulle
mindes, at fædrene havde forjættelsen, og tænke sådan:
De slumrer hos os, med hvem Gud talte, af hvem vi har
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fået ordet og forjættelsen, så vi ikke må følge fremmede
guder. Dette var den store, vigtige grund, hvorfor Jakob
ville begraves på denne ager, nemlig til et vidnesbyrd og
for at vedligeholde ordets forkyndelse og den rette lære
hos sine efterkommere. Men ikke dette alene var grunden; men han viste derved også, at han håbede og ventede på de dødes opstandelse, som skulle ske ved Kristi
opstandelse, ligesom jo også mange blev opvakt med
Kristus, Matt 27, 52 ff., og viste sig for mange.
Sådan var nu dette den første grund: At folket skulle
have et evigt og levende minde om sin stamfader, så de
skulle vide, at de ikke nedstammede fra hedninger, men
fra den fader, som havde forjættelsen, som prædikede om
jomfruens søn, på hvem også Jakob selv troede; hans efterkommere beholdt også den samme tro og beholder den
endnu.
Og om jeg end er svag, tvivler jeg dog ikke, men er
ganske vis på evangeliet, skønt Satan strider derimod og
den synd, som hænger ved naturen, hvilket onde sofisterne i Löwen understår sig til at gøre endnu større og
lokke kødet til overtro og ugudeligt væsen, uagtet det dog
allerede af sig selv driver de stakkels mennesker til tvivl.
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Den anden grund til denne begravelse er, at jeg skal
tro for vist, at disse fædre Abraham, Isak, Jakob og Josef
var blandt dem, som opstod sammen med Kristus. Derfor
befaler Jakob så omhyggelig, at de skulle begrave ham i
fædrenes begravelse. Og dette er hans trosbekendelse,
som han ville skulle bestå ikke alene i det ord, som han
forkyndte i sit liv, men også i hans død og begravelse, så
deres efterkommere stedse kunne have dette minde for
øje og ligesom høre fædrene fra sine grave foreholde
dem den samme lære, som de også fordum havde foreholdt dem, mens de endnu var i live, nemlig den legemlige forjættelse om landet, og om det velsignede afkom.
Her ligger, skulle de sige, de, som har sagt og lært os det;
derfor vil vi nu også tro det og vente på det, som er os
forjættet.
Sådan troede sandelig profeterne, hvorom deres skrifter vidner, skønt der ikke var nogen af dem, uden at han
jo klagede over sin egen svaghed og ønskede at være
stærkere i troen, ligesom vi også er svage og dog alligevel ønsker og sukker efter at have en fuldkommet tro og
være så forvissede i vor samvittighed, at vi slet ikke tvivler på Kristi nåde og velgerninger, som han har bevist os.
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Derfor skal vi glæde os over, at vi er værdige til at
lide denne afsindige forfølgelse for vor bekendelses
skyld, og lad os bede for vore fjender, at dog nogle måtte
omvendes af dem, som nu i vort påhør og levende live så
frækt tør tvivle på Kristi lære og tro og prøve på at udrydde den. Herren forbarme sig over dem, som endnu stå
til at omvendes; de andre henter Djævelen.
v33. Da Jakob havde givet sine sønner denne befaling, trak han
sine ben op i sengen. Så døde han og gik til sin slægt.

Ovenfor hørte I denne måde at tale på, at Den Hellige
Skrift kalder de helliges død, ja også Ismaels død, at samles til sine fædre, til sine folk. Sådan siges der ikke på
dette sted, at Jakob døde; men han trak fødderne op til sig
på sengen, udgav ånden og blev samlet til sin slægt. For
Helligånden har med særlig flid villet beskrive dette, for
derved at forvisse os om, at fædrene døde i troen på forjættelsen og i håbet på den kommende udødelighed og
det evige liv. For havde de været papister, pavelige biskopper eller kardinaler, der spotter det kommende liv,
både de retfærdiges og de ugudeliges, og anser det for en
fabel, så ville de ikke så omhyggelig have forlangt at begraves på et bestemt sted.
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Det er sandelig dybe, indholdsrige, vægtige ord, at
Moses siger: Han blev samlet til sin slægt. Og det er en
sådan måde at tale på, som alene bruges om de hellige og
gudfrygtige. Derfor tror jeg også, at Ismael er blevet salig; for også om ham siges der i 1 Mos 25, 17: Han blev
samlet til sin slægt. Derfor skal denne måde at tale på
være os kær og liflig; for den viser, at de hellige fra verdens begyndelse af er hensovet i troen og håbet på opstandelsen.
De, der kives om, enten de hellige kom i fædrenes
skød, eller om de optoges i englenes samfund, de kives
derom uden ophør; og dog er det lutter unyttige ting at
strides om. Det er bedre at holde sig til det visse ord, som
vi ovenfor oftere har sagt; dette ord vidner, at der er et
folk efter dette liv. For Jakob opfor ikke til himmels, fór
heller ikke ned i Helvede. Hvorhen kom han da? Gud har
et særligt opholdssted, hvor de hellige og udvalgte hviler
uden død, uden pine og uden Helvede. Men hvad dette
sted hedder, eller hvad det er for et sted, véd ingen; men
det er vist, at der siges at være et folk der, og også er det.
Jødernes rabbinere opdigter alt, hvad de blot kan og
gider. Men Kristus siger kun i Luk 16, 22, at Lazarus
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døde og af englene blev båret hen i Abrahams skød.
Denne udlægger og lærer skal man tro, for han er Gud og
menneske. Men Abrahams skød er det sted, hvorhen alle
retfærdige eller troende efter døden føres, og det kaldes
Abrahams, fordi han var forjættelsens fader. Noa nævnes
her ikke, heller ikke Adam, uagtet dog også disse var forsamlet i det samme skød. For Adam var ikke den første
som døde, men Abel, der blev dræbt af sin broder Kain.
Enok blev levende borttaget af Herren, så han ikke skulle
se døden. Og dog kaldes det ikke Adams eller Abels
skød, men Abrahams, enten fordi den forjættelse, som
var Adam givet, ikke var så klar, eller af en anden grund.
Men ligesom der også om os i kirken siges, at vi ved
dåben, ved evangeliet og sakramenterne forsamles til vort
folk, og vi véd, at vi er blandt vort folk, sådan bliver vi,
når vi dør i Kristi forjættelse, der blev givet Abraham, af
englene bragt til Abrahams skød og vort folk. Vi har ofte
sagt, at fædrenes forjættelser angår opstandelsen og det
evige liv, ikke dette timelige liv alene, men også det andet, åndelige og evige liv, i hvilket dette naturlige livs
gerninger, såsom vor fødsel og ernæring osv., skal ophøre. Men hvor dette folk er, kan vi ikke vide.
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Paven digter, at der skal være fire klasser af afdøde.
Den første er de fordømtes Helvede; den anden er skærsilden. Og Thomas Aquinas siger, at Helvede ligger i
skærsildens midte. Men ved siden af denne er det tredje
sted, nemlig for de små børn, som ikke er døbt. Det
fjerde sted, sige de, er limbus patrum, fædrenes skød,
hvor de gudfrygtige var før Kristi opstandelse.
Dette er lutter drømme og menneskedigt. Peter og
Paulus sige klart i Ef 2, 2, at de onde ånder svæve omkring i luften, og i 2 Pet 2, 4 siges der: Gud sparede ikke
de engle, som syndede, men nedstyrtede dem til Helvede
og overgav dem i mørkets lænker, at forvares til dommen. Hermed lader jeg mig nøje; jeg vil ikke søge noget
højere, end hvad apostlene har lært. Skærsilden omtales
slet ikke i Den Hellige Skrift; men den er en opdigtelse af
Djævelen for at skaffe papisterne deres årsmarkeder og
erhverve dem penge dermed. Sofisterne holder med paven for Thomas’ skyld; men vi giver Thomas en god dag.
Augustin nævner på nogle steder skærsilden; men han taler såre dunkelt derom. Derfor tror jeg ikke, at disse fire
klasser er sande. For Skriften taler ikke sådan, men vidner, at de afdøde hellige samles til sit folk eller til dem,
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som har troet på Messias og ventet på hans komme, ligesom Adam og alle hans efterkommere døde i troen på
Kristus. Men hvordan disse nu opholder sig på forskellige steder, véd vi ikke.
Det er os nok, at Skriften vidner, at fra verdens begyndelse af er de ikke gået fortabt, som har troet på kvindens afkom, og at de ikke er blevet glemt, men samlet til
sit folk. Men hvad dette er for et sted, kan ingen sige.
Ovenfor anførte jeg en fra det legemlige hentet lignelse om fosteret i moderlivet. For der er intet levende
menneske, som selv kan vide, hvor han var de første to
år, da han dels levede i moders liv eller, efter fødslen, ernæredes af sin moders mælk. Han véd intet om, hvordan
dagene og nætterne eller tiderne var, eller hvem de var,
som passede og plejede ham; og dog levede han dengang,
og sjæl og legeme var forenet med hinanden og han var
skikket til alle naturlige gerninger. Sådan er dette et sikkert bevis for, at Gud vil opholde mennesket på en underfuld måde, som er mennesket selv ganske ubekendt. Betragt de stakkels mennesker, som lider af den faldende
syge eller vanvid, hvori de er så rent fra sig selv, at de
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ganske synes berøvet sine sansers brug. Ja endog om natten, når vi ligger og sover, véd vi ikke, på hvilket sted vi
ligger, om vi er hos venner eller fjender.
Hvad er dog det for en stor dårskab og formastelighed, at vi sådan ville fatte den guddommelige visdom
med den trange menneskelige fornuft! Kunne vi ikke
tænke os, at han vil bevare og opholde sjælen, uden at jeg
just véd, hvor jeg er, uagtet jeg dog er på et bestemt sted,
da han jo dog daglig gør det, som de nævnte eksempler
viser.
440. Derfor skal vi give Gud æren og ære ham ved at
anse hans visdom for uendelig og tro om ham, at han har
flere og underfuldere måder at opholde os på, end vi kan
begribe med vore sanser og vor fornuft. Han bevarer og
opholder os på én måde i moderlivet, på en anden i vuggen; på én måde i søvne og atter på en anden, når vi er
syge. Vi har nok i at vide, at de hellige i Det Gamle Testamente døde i troen på den Kristus, som skulle komme,
og at de gudfrygtige i Det Nye Testamente, som nu dør i
troen på den samme Kristus, der nu er kommet, er samlede til sit folk.
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Men hvilket eller hvordan dette sted er, véd vi ikke.
Men det er vist, at det ikke er noget ondt sted, og de slet
ikke har nogen pine eller plage, men hviler i Guds nåde.
Ligesom de i dette liv sover sødt og er under Guds og de
kære engles beskærmelse og ikke frygte for nogen fare,
var de end midt iblandt djævle, sådan er også efter dette
liv de gudfrygtiges sjæle i Guds hånd, som der står Visd
3, 1.
Men hvordan denne hvile er beskaffen, det har ingen
nogen sinde vidst undtagen de, som opstod med Kristus,
eller som han opvakte fra de døde, såsom Adam, Eva,
Noa, Abraham og andre, ligeså enkens søn i Nain og Jairus’ datter.
Men derom er der ingen tvivl: De, som samles til sit
folk, hviler i fred. Ja, siger du; men hvordan går det til?
Sig du mig, hvordan det går til, at du sover, eller på hvad
måde fosteret opholdes i moderlivet. Din moder følte vel,
at du rørte dig og levede i hendes liv; men du véd ikke,
hvordan du levede, hvordan du kunne tage med dine
hænder, se osv. Du har også diet din moders bryst uden
at vide noget derom; og dog vil du nu vide og forstå,
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hvordan Gud bevarer og opholder dig i fred efter din
død?
Derfor skal vi tro, at der er et særligt sted for de udvalgte, hvor de alle hviler med undtagelse af dem, som
Gud ville skulle opstå med Kristus. For det behagede
Gud, med deres opstandelse at ville ære de førstefødtes
dag, Kristi opstandelsesdag. Jeg tror, at også Josef dengang blev opvakt; de lå alle sammen i gravene indtil Kristi komme. Det skal vi tro, og ikke så nysgerrig eller nøje
forske efter denne hviles beskaffenhed. Læg meget mere
vind på at blive en af Guds folk og tro, at Kristus er opstanden fra de døde. Gud skal nok sørge for, at du er med
blandt de udvalgtes folk, han som har opholdt dig sund
og levende i moderlivet, i vuggen og i søvnen.
Det er sandelig en underfuld ting, at Gud i at sove,
spise, vågne og flere andre ting gør os lige de ufornuftige
dyr. For menneskets sjæl sover sådan, at alle sanser er ligesom begravede, og vor seng er ligesom en grav, som
dog intet fælt eller ondt har ved sig. Sådan er der heller
ikke nogen pine på dette sted, hvorhen de døde kommer,
men, som man plejer at sige, de hviler der i fred, ligesom
man heller ikke ser noget spor til smerte eller møje hos
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dem, som vågner op af søvne, skønt de ikke véd, hvad
der imidlertid er foregået, mens de sov. Det samme sker
også, når et menneske henrykkes eller kommer i ekstase,
sådan som Augustin fortæller om en henrykkelse, som
han selv og hans moder havde, så de begge, da de kom til
sig selv igen, ikke vidste, på hvilket sted de befandt sig.
446. Sådan er de helliges død hæderlig og, som Sl 116,
15 siger, kostelig for Herren. Køer og okser have intet
sted, hvor de samles, sådan som de hellige har, skønt vi
ikke kender det i dette liv, ligesom der også er mange andre ting, som vi ikke forstår. Jeg har ofte prøvet på at
mærke mig det øjeblik, hvori jeg enten sovner eller vågner; men jeg kan ikke få fat på det; søvnen har overrumplet mig, før jeg tænkte det. Sådan skal det også være
med vor død og opstandelse. Vi farer hen, og kommer
frem igen på den yderste dag, før vi mærker det; véd heller ikke, hvor længe vi har været borte.
Derfor siger vi, at der ikke er nogen skærsild eller noget limbus patrum (fædrenes skød), hvori de siger, man
endnu med fast håb venter på forløsning; dette er kun idel
opdigtelse af en eller anden grov, ulærd sofist. For just en
sådan venten ville være en plage for dem, som der står i
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Ordsp 13, 12: Forventning, som længe forhales, krænker
hjertet, ligesom vi lider i håbet, dog uden at blive til
skamme deri. Men hint Guds folk føler ingen plagende,
ængstelig forventning efter frelse, men sover den roligste
søvn i god, stille ro, som Kristus siger om Jairus’ datter:
pigen er ikke død; hun sover.
At Jakob til sidst trak sine fødder til sig op på sengen,
derved antydes der, at dette har været en egen skik hos
dette folk. Moses giver at forstå, at Jakob sad i sengen, da
han talte med sine børn; da han havde talt, lagde han hovedet ned på sengen og trak fødderne op i den. Derved
viser han også, at han gerne og med fuld bevidsthed opgav ånden, i tro og håb på den herre Kristus, som skulle
komme. Han trak benene fra gulvet op i sengen og sagde:
Nu farer jeg herfra i Kristi navn.
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Halvtredsende kapitel
v1-3. Josef kastede sig grædende ned over sin far og kyssede
ham. Derefter gav Josef ordre til lægerne i hans tjeneste om at
balsamere hans far, og lægerne balsamerede Israel. Det tog
fyrre dage, for så lang tid tager balsameringen, og egypterne
græd over ham i halvfjerds dage.

I dette sidste kapitel beskrives nu begravelsen. Denne ærbødighed, som Josef viser mod sin fader, kommer af håbet og troen på opstandelsen; for han er vis på, at hans fader lever; ellers ville han hverken kysse eller balsamere
ham. Men det var en såre skøn, religiøs skik, at de anvendte fyrre dage til at balsamere ham og begræd ham i
tredive dage. For når disse tal lægges sammen, bliver det
halvfjerds dage.
Det var sandelig en stor pragt. Gud begravede Jakob
med større herlighed end sin søn Kristus Jesus. Og Moses
angiver ikke uden grund så nøje de dage, hvori man balsamerede og begræd Jakob; men han har sådan med særlig flid villet prise Jakobs hæderlige ligfærd.
Det er overhovedet en stor ting, at denne fremmede
blev holdt i sådan ære hos kong Farao og fyrsterne over
Egypten, at de begræd ham så længe og så frivillig og
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med så stor ærbødighed beviste Jakobs lig den sidste ære,
som gudfrygtige plejer at vise hinanden.
Dernæst kan man også af denne balsamering se, at
egypterne må have haft mange herlige krydderier, såsom
myrra, balsam og kanel, der kunne vedligeholde liget i
halvfjerds dage. For myrra tillægger man kraft til at hindre et lig fra at gå i forrådnelse og stinke. Da Augustus
kom til Egypten, viste man ham Alexander den Stores og
Ptolemeus’ lig, der havde ligget mange år i graven, så
han højlig forundrede sig over, at de kunne bevares sådan, at endnu huden og alle lemmer var på dem. Det
samme fortælles også om kejser Titus’ lig. Sådan var det
såre kostelige krydderier, hvormed de sådan balsamerede
ligene, at de i så mange år ikke rådnede, uagtet det dog er
et meget varmt land og varmen snart opløser legemerne.
5. Vi plejer om vinteren at opbevare kød ved frost i stedet
for ved myrra, især i de nordlige lande, såsom Danmark
(Dania) og andre steder. Det er vor myrra. Men at de i
Egypten i den hede sol kunne opbevare ligene uden at de
gik i forrådnelse og stank, det er såre underligt. Derved
ville Gud antyde, at de i Kristus døde er balsamerede
med sand myrra. Kristus er vor myrra, ligesom også de
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vise ofrede ham myrra i Matt 2, 11. For tror vi på ham,
da salves vi med myrra, så vi ikke fortæres, men opholdes til den kommende opstandelse.
v4-6. Da grædedagene var til ende, bad Josef Faraos hoffolk
om at vise ham den velvilje at sige til Farao fra ham: »Min far
tog mig i ed på, at når han var død, skulle jeg begrave ham i
den grav i Kana'an, som han havde gravet til sig der. Lad mig
derfor drage op og begrave min far; så vil jeg vende tilbage.«
Farao svarede: »Drag op og begrav din far, sådan som han tog
dig i ed.«.

Josef beder om lov til at begrave sin fader, ikke alene for
derved at vise sin ærefrygt og ærbødighed mod den kongelige majestæt, hvilket Guds bud kræver i 1 Pet 2, 17:
Ær kongen; men også på grund af de borgerlige embeder,
som han beklædte, og som var nødvendige for rigets bestyrelse, hvilke han ikke hæderlig kunne forlade uden Faraos vilje. Desuden frygtede han også for, at egypterne
måske kunne tro, at han tænkte på at flygte fra dem, eller
at Josef foragtede dem, siden han anså det for bedre at
begrave sin fader i Kana’ans land end i det skønne, herlige rige Egypten. De kunne vel også tænke som så: Vi
overgår langt alle andre folk i alverden i adel, i magt,
dertil også i guld og gods; hvorfor søger da nu Josef en

1620

anden grav for sin fader end her i Egypten? Derfor anfører han den ed, som han havde givet sin fader, og lover
dem at komme tilbage igen, ja at han ikke vil gå en fod
længere, end eden nødte ham og kongen tillod ham; som
om han ville sige: Jeg har intet imod dette land, begærer
heller ikke at fly derfra; men jeg må holde løftet til min
fader. Sådan blev nu kongen ved denne grund bevæget til
at lade ham fare med nåde, og gav ham også et følge
med, som der nu fremdeles står i teksten:
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v7-14. Josef drog så op for at begrave sin far, ledsaget af alle
Faraos hoffolk, hans hus' ældste og alle Egyptens ældste. Også
hele Josefs hus og hans brødre og hans fars hus drog med. Kun
deres familier, deres får og deres køer lod de blive i landet Goshen. Han var også ledsaget af vogne og heste, så det blev et
meget stort følge. Da de kom til Goren-ha-Atad vest for Jordan,
holdt de dér en stor og anselig klagefest. I syv dage holdt han
sorg over sin far. Da landets kana'anæiske indbyggere så sorgen i Goren-ha-Atad, sagde de: »Egypterne holder en anselig
sørgefest.« Derfor kalder man stedet Abel-Misrajim. Det ligger
vest for Jordan. Israels sønner gjorde, som han havde befalet
dem. De førte ham til Kana'an og begravede ham i hulen på
Makpelas mark, den mark øst for Mamre, som Abraham havde
købt til gravplads af hittitten Efron. Da Josef havde begravet
sin far, vendte han tilbage til Egypten sammen med sine brødre
og alle dem, der havde ledsaget ham til hans fars begravelse.

Farao tillader ikke alene Josef at drage til Kana’ans land,
men hele kongens hus drager med ham, alle Egyptens
ældste, hans brødre med deres børn og tjenestefolk; kun
de mindste børn og kvæget lod de blive tilbage i Egypten. Dette var sandelig en såre skøn ligfærd. For Josef
ville begrave sin fader med hæder, for at opfylde sit løfte,
og for at det skulle blive kundgjort for hele Egypten og
Kana’an, at Jakob var død. Derfor opholdt de sig endnu
syv dage i Kana’ans land, foruden de forrige halvfjerds
dage, i hvilke hans fader var blevet balsameret, og hvori

1622

de havde begrædt ham; ikke i nogen ond hensigt, men
fordi han også i disse dage ville sørge.
Ordet atad opfatter nogle som et fællesnavn, og oversætte det ved tornebusk eller en anden slags torne, hvormed stedet skulle være indgærdet; ligesom også vi bruger
at lave hegn og gærder omkring vore agre eller haver
med forskellige slags tornede planter. Det var en åben
plads eller en lade, indgærdet med torne, på hvilken man
plejede at tærske korn. Andre derimod mener, at atad er
navnet på en mand.
Men her opstår et spørgsmål, som synes mig meget
vanskeligt, nemlig hvordan dog Moses kan sige, at Josef
fra Egypten af drog over Jordan. For den rette vej fra
Egypten er gennem ørkenen Ethan, og her kan man på
fyrre dage komme til Hebron; Jordan derimod ligger længere mod øst. Men jeg besvarer dette spørgsmål sådan:
Jakob blev ført på den samme vej, over Jordan, på hvilken Israels børn siden drog; for disse drog østenfra over
Jordan. Det hebraiske ord betyder både ved og hinsides
Jordan. Hebron var Egypten nærmere eller i al fald ligeså
nær som Jordan; men Josef førte ikke sin fader over Jordan, eftersom Atad lå ved siden af Jordan.
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v15. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de:
»Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt
det onde, vi har gjort mod ham?«.

Her ser du først, hvilken forfærdelig ulykke synden og en
ond samvittighed er; den er et næsten ulægeligt sår. Jakobs sønner havde hørt, hvordan deres fader havde velsignet dem; og skønt Simeon og Levi havde fået forkyndt
sig en straf, som var sørgelig nok, var dog deres synd og
misgerning forladt dem. For faderen velsignede dem jo
med, at de skulle vokse og formeres. Men alle de andre
stammer var velsignet og gjort rige, især Judas; desuden
havde de endnu i sin faders levende live levet 17 år i
Egypten sammen med Josef, havde modtaget mange
store velgerninger af ham og uafladelig erfaret hans faderlige nåde og barmhjertighed og hans hjertelige broderkærlighed. Sådan havde han jo ikke alene talt såre venlig
til dem, men også ladet dem drage fra sig til sin fader, efter at han havde givet dem de største gaver.
Sådan ser man hos Josef intet andet end lutter hjertelig barmhjertighed, både i det ydre og det indre. Hans
hjerte var ganske optændt af faderlig kærlighed; hans
hænder var fulde af store velgerninger mod brødrene; og

1624

dog er deres hjerte endnu bestandig uroligt, og de pines
og plages sådan af sin onde samvittighed for at have begået en sådan stor synd og af dødens brod, at de ikke engang kunne forlade sig på eller vente sig godt af ham,
som dog havde gjort dem så meget godt.
Er da nu ikke synden en forfærdelig, gruelig ting?
Den er let at begå og fuldbringe, især uden for anfægtelsen, når mennesker sikkert og frit synder væk uden al
frygt, mener, at det ingen fare har; men når synden åbenbares, og den onde samvittigheds bid og brod følger på,
da er ingen tilgivelse eller trøst stærk nok til at fordrive
dette bid og denne brod eller modstå den.
Derfor fortjener paven og hans slæng at forbandes
som Djævelen selv, fordi han har fyldt verden med utallig
mange synder og lærer, at man skal tvivle på Kristi
barmhjertighed og nåde. For det holder allerede hårdt
nok for et stakkels hjerte at længes efter Guds nåde og
sine synders forladelse; for af naturen flyer det for Gud
og hader ham; når det føler, at han er blevet fortørnet ved
mange store og gruelige synder, er det vanskeligt at trøste. Syndernes forladelse får vanskeligt tag i hjertet,
skønt den er bekræftet med mange forjættelser og tegn på
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Guds nåde. Deraf kan man slutte, hvilken skarp gift synden er i menneskets natur. Dette kan man ikke så let se,
når man blot foreholder mennesket loven, medmindre
denne kommer til virksomhed og synden begynder at
blive levende; da viser det sig, hvilket grueligt, forgiftet,
Helvedes onde og ulykke dette er, så endog Guds søns
død og blod næppe kan dække og udslette synden.
Se dog, hvordan det var med Peter og de andre disciple, hvor hårdt, hvor vantro og uvilligt deres hjerte er, når
det gælder at tro Kristi opstandelse. Sådan hænger også
synden hårdt fast ved disse Josefs brødre, så den endnu
ikke har kunnet stilles i ro eller borttages ved Josefs store
velgerninger og venlige tale til dem og ved, at han fuld af
venlighed og kærlighed gav dem bud med til faderen, eller endelig ved, at de i så mange år havde omgåedes med
hinanden på det allervenligste. For derfor er de nu så forfærdede efter faderens død og frygter, fordi de véd sig
fortjente til vrede af Josef og til straf og gengældelse for
den ondskab, som de havde begået mod ham. Hvem tænker eller taler vel sådan uden syndens gift selv, som nu er
opvakt ved loven? De kunne ikke betvinge eller læge
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den, skønt den nu allerede i næsten sytten år er blevet noget læget og formildet. Hvor let og glat gik det dog ikke,
dengang da Simeon og Levi og de andre brødre syndede!
Men hvor vanskelige de nu er at læge og stilles tilfreds
igen, det bevidner Skriften på dette sted. Og deraf kommer det også, at mange, som ikke hører på nådens ord,
drives til fortvivlelse, så de enten springer i vandet eller
hænger sig selv. For de kan ikke tåle syndens kraft, som
nu er vågnet og blevet levende i dem. Så længe synden
endnu ligger for døren og sover, som der siges til Kain,
agter man ikke på den, men føjer den ene gruelige synd
til den anden; man falder i den ene synd efter den anden.
Men når den vågner og bliver levende, da må Guds søns
blod til for at få den fjernet og borttaget. Ja, da kræves
der et sådant stort, kostbart lægemiddel, den menneskeblevne guddom og Guds søns eget blod.
Da nu arvesyndens ulykke og jammer er så stor, i
hvilken vi er undfanget og født, så er også de skændige
papister så meget desto mere at forbande, hvilke endnu
dertil forøger vor skade og gør den endnu sværere ved
pavens gerningssynder og love.
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Men den, der blot kan vogte sig for synder, han
komme i hu at gøre det, og de, som er faldet, må lære at
stå op igen og tro fast. I sådanne kampe lærer vi at forstå,
hvad tro er, hvilket sofisterne ikke véd, idet de blot mener, at troen er en tanke, som fattes efter menneskets fri
beslutning. For de véd intet af loven og synden at sige;
derfor forstår de heller ikke evangeliet og Guds nåde,
men mener, at det er simple sager, som man let kan råde
bod på ved gode gerninger og naturlige kræfter. Men
havde de i anfægtelser lært og erfaret, hvor vanskeligt det
er at oprejse og opvække sig i troen på vor frelser, Kristus, mod synden og døden, da ville de nok lære ganske
anderledes. Men da de intet véd derom, ligger de og snorker og indbilder sig, at synden ikke er andet end kødets
lyst. Men tvivl og vantro, fjendskab mod Gud og flugt for
ham, derom véd de intet at sige. Derfor fortjener de ikke
at kaldes teologer; for de véd slet intet om de fornemste
hovedstykker i den kristne lære.
Derfor skal vi lære, at synden er en skrækkelig
ulykke, ikke mens den begås; for da behager den os over
al måde vel og vi har stor lyst til den; men når den opvækkes ved loven, da skal vi lære, at den er Helvede selv,
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langt stærkere end himmel og jord, så man ikke uden stor
møje og meget arbejde kan gribe nåden, så et hjerte, der
er besværet af loven og synden, kan slutte sådan hos sig
selv: Skønt jeg har syndet svært, så har dog Gud sendt sin
søn til verden, ikke for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham, Joh 3, 17. Er ikke denne trøst
for hånden, da er der ikke nogen hjælp eller noget råd
mod synden og dens brod, om du så end tog tusinde munkekutter på dig og gjorde pilgrimsfarter til verdens ende.
Sådan havde også jeg før i tiden, da jeg endnu var
munk, det håb, at jeg skulle kunne stille min samvittighed tilfreds med faste, bøn og megen vågen, hvorved jeg
ynkelig pinte og plagede mit legeme. Men jo surere jeg
lod det blive mig, desto mindre ro og fred følte jeg; for
det rette lys var borte for mine øjne; jeg var uden tro og
påkaldte de afdøde helgener og jomfru Maria, ofrede
messeoffer til dem, så længe indtil vi nu atter ved Guds
store nåde er kommet ud af dette mørke og kender Kristus, hvem det skændige uhyre paven og hans sofister
ganske har begravet. Jeg véd nu (Gud ske lov!), at han
ikke alene engang i tiden er død for 1500 år siden, men
at hans død vedvarer fra verdens begyndelse til dens
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ende, og at han kommer alle hellige til hjælp til enhver
tid i verden, Adam, Eva og de øvrige. Kristus er mig
endnu så ny, som om han i denne time havde udgydt sit
blod. Derom vidste jeg slet intet i pavedømmet; for da
mente jeg, at Kristi død alene angik arvesynden eller de
længst forgangne synder i min barndom; men nu kom
den mig ikke længere ved.
Men lad os nu lære og holde fast ved, at hjertet ikke
kan få fred eller ro for synden undtagen ved troen alene,
der ser hen til den slange, som Gud har ophøjet, Joh 3,
14-15: Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, så at hver den, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv.
Troen udretter det; den gør, at samvittighederne bliver
stille og få fred, indtil verdens ende. Ikke sådan, som om
man ikke længere skulle tale om synden; for Gud vil, at
vi skal ihukomme de uendelige velgerninger og takke
ham for, at han har ført os ud af Djævelens fængsel og
forløst os; men sådan, at der nu er syndernes forladelse at
få og et evigt liv ved Kristus.
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Nu følger disse brødres tale for at formilde Josef; og
nogle siger, at det var Efraim, som de sendte hen til ham,
og som talte for dem.
v16-18. De sendte så den besked til Josef: »Din far befalede
os før sin død at sige sådan til dig: ›Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd; de handlede ondt mod dig.‹ Så tilgiv
nu den synd, din fars Guds tjenere har begået.« Josef græd over
deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham
og sagde: »Vi vil være dine trælle.«.

De bruger her en særlig talekunst, ikke alene ved at gentage sin faders befaling, hvorved de vil tvinge ham ligesom ved en lov til at forlade dem deres synder, men også
derved, at de pryder sig med dette navn: Din faders Guds
tjenere. Som om de ville sige: Vi er også Guds tjenere,
tjener den samme Gud, som også du og din fader har
tjent; derfor forlad os synden for vor fælles Guds skyld,
som vi alle frygter, ærer og har for øje. De tvivler ikke på
Gud, at han har forladt dem alle deres synder; men derom
er de uvisse, hvordan deres broder er sindet imod dem,
hvad for et hjertelag han har mod dem, uagtet han nu i 17
år ved mange velgerninger havde bevidnet, at han allerede var forsonet med dem og godvillig havde forladt
dem alt. Men de føler endnu stedse det modsatte og er
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visse på, at han endnu ikke har forladt dem; de kunne
endnu ikke slå sig til ro ved så mange beviser på hans
gode vilje og broderlige kærlighed. Dette er nu, som jeg
har sagt, syndens art og natur, som piner samvittigheden
gruelig også for mennesker; men for Gud anklager og
forfærder synden den endnu langt hårdere.
v19-23. Men Josef svarede dem: »Frygt ikke! Er jeg i Guds
sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det
gode. Han ville gøre det, der nu er sket: Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke! Jeg vil sørge for jer og jeres familier.« Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Josef og
hans fars hus blev boende i Egypten. Josef levede i 110 år. Josef oplevede at se Efraims børnebørn. Også Manasses søn Makirs børn blev født på Josefs knæ.

Josef svarer sine brødre såre venlig og fredelig: I, siger
han, anfører Gud, hvis tjenere I siger jer at være, hvilket
jeg også gerne hører og tror. Det samme skal I også anse
mig for; for I har også hørt det af vor fader. Derfor erkender og modtager jeg dette jeres budskab ganske venlig og
ydmygt, og ophøjer mig ikke over Gud og vil ikke, at I
skal vente jer noget ondt af mig eller have mig mistænkt
for at ville gøre noget imod Gud. Holder I mig for en
Guds tjener, så tro ikke, at jeg skulle ville gøre noget
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imod ham. Har Gud forladt jer jeres synd, har I en god
samvittighed og er sikre på denne Guds forjættelse og tilgivelse, hvordan kan I da tvivle på mig? For jeg er jo
ikke over Gud. Forbliv også I med mig under Gud og lad
os håbe, at han er os nådig, og at vi er forligt med ham.
Disse ord er fulde af hjertelig ømhed og kærlighed af
Josef til sine brødre, og idet hans venlighed og barmhjertighed overvælder ham, kan han ikke holde sig; han må
græde. Og da han nu hører, at hans brødre endnu tvivler
på, om han har tilgivet dem, efter at de havde fået tilgivelse af Gud og også af sin fader Jakob, siger han til
dem: Har Gud forladt jer jeres synd, hvorfor skulle da
ikke også jeg forlade jer al ondskab, som I har øvet mod
mig? Han tilføjer et alvorligt ord og siger: Det er vel
sandt, I tænkte ondt imod mig; men Gud er underfuld i sit
råd; han har vendt jeres onde tanker til nytte og gavn for
os alle.
Derfor vil Josef ikke, at de skal nægte eller glemme
synden, heller ikke at de, sådan som de havde tragtet efter, skulle ville ombringe eller dræbe ham; men se, siger
han, hvilken en underfuld gerning af Gud dette er, at han
har vendt dette til en stor velgerning, idet jeg skulle
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hjælpe og gavne mange folkeslag, som var døde af sult
og aldrig havde lært Gud at kende, heller ikke havde hørt
hans ord, hvis ikke jeg var blevet solgt af jer til Egypten.
Sådan har Gud gjort godt af ondt. Derfor vil jeg gerne tilgive jer, eftersom jeg ser, at Gud ved jeres onde råd har
gjort mig og utallige andre så meget godt. Dette er, hvad
Paulus siger i Rom 8. 20: Vi véd, at alle ting tjener dem
til gode, som elsker Gud, dem, som efter hans beslutning
er kaldet. Og Augustin siger også etsteds: Gud er så god,
at han ikke lader noget ondt ske, medmindre han kan
gøre noget godt derudaf.
Men deraf følger ikke det, som de ugudelige mennesker vil slutte deraf, og som Paulus har gendrevet i Rom
3, 7: Men hvis Guds sandhed endnu mere har vist sig til
hans ære ved min løgn, hvorfor dømmes jeg da endnu
som en synder? Og hvorfor skulle vi da ikke – sådan som
man bespottelig taler om os, og som nogle siger at vi
lære – gøre det onde, for at det gode kan komme deraf?
Men Paulus tilføjer: Deres fordømmelse er retfærdig,
som lærer dette. Vistnok er loven kommet til, for at synden skulle blive mægtigere, det er: Loven viser, hvor stor
synden er, og derved bliver den ikke alene ikke lægt eller
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borttaget, men bliver større og mægtigere; men denne
storhed gør, at også nåden bliver mægtigere. Derfor skal
syndens storhed ikke drive nogen til fortvivlelse, men
man skal så meget desto mere prise og forherlige nådens
storhed, som opsluger synderne, hvor store de end er.
Men dette er en ugudelig og dårlig slutning: Så sandt
Guds nåde og barmhjertighed forherliges ved vor synd,
så vil vi synde frit hen. For Gud vil ikke have eller tillade
dette; han foreskriver dig heller ikke en sådan regel, at du
efter den skulle kunne synde frit. Han siger ikke, at han
vil gøre nogen godt for syndens skyld. Ét er det at gøre
godt for syndens skyld, og et andet at komme en til hjælp
i hans synd, for at befri ham fra den.
For Gud er en stor fjende af synden og hader den heftig, og dog foreholder han os denne forjættelse: Den, der
er faldet, skal ikke fortvivle. Han byder os ikke at synde,
men forbyder det og vil, at vi ikke skal synde. Men når
synden er begået, og loven anklager og forfærder samvittigheden, så at synden ved budet skal blive overmåde
syndig, Rom 7, 13, sådan som man her kan se på Josefs
brødre, da vil Gud dog ikke, at døden skal herske, som
han vidner ved profeten Ez 18, 23: Skulle jeg ønske den
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uretfærdiges død? siger Gud Herren. Skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine handlinger? For
mens han hader synden, vil han dog ikke, at den, som er
faldet, skal forblive i synden, når den er blevet levende
og ved loven sårer og piner samvittigheden; men han giver da forjættelse og hjælp for at hindre et sådant såret
hjerte fra at fortvivle. En farisæer eller gerningshellig
skal ikke blive salig ved sin formastelige tillid til sin
fromhed, og David eller røveren på korset skal heller
ikke fortvivle for syndens skyld, som om han måtte gå
fortabt derfor.
Men man skal holde sig på den rette middelvej og
vogte sig for synder. For skønt Gud har forjættet nåde og
tilgivelse, som Augustin siger, har han dog ikke forjættet,
at du just så vist skulle rejse dig igen af dit fald, ligesom
Saul og Judas heller ikke rejste sig. Det står ikke i vor
magt at gribe nåden, og du véd ikke, om du også vil
kunne modtage den forjættelse, som bydes dig. Derfor
skal man frygte Gud, som hader både formastelighed og
fortvivlelse. Ligesom jeg ikke, siger han, har behag i synderne, sådan har jeg heller ikke behag i syndernes død;
men når du ved Djævelens ondskab har ladet dig drive til
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at synde, og loven nu fordømmer dig derfor og Djævelen
skyder dig med sine gloende pile og tragter efter at styrte
dig i Helvede, så vil jeg dog ikke, at du skal dø eller fortvivle; men fly lige hen til frelseren, Kristus, som ikke
har lyst til synderens død, Ez 18, 32, ligesom han heller
ikke har behag i synderen.
På denne måde gør Gud det onde til noget godt, ikke
som om han ville, at det onde skulle ske, men hans godhed er så stor, selv i vor ondskab, at han ikke kan andet,
han må forlade synden, når synderen sukker og beder om
nåde. Når det sker, da skal han få forladelse.
Denne store trøst skal flittig indprentes de gudfrygtiges hjerter, for derved at opvække og styrke troen. Men
vi må vel se til, at vi ikke misbruge den, sådan som Sirak
formaner i 5, 5-6: Vær ikke så sikker på tilgivelse, at du
dynger synd på synd. Sig ikke: »Hans barmhjertighed er
stor; han vil tilgive mine mange synder.« For der findes
både barmhjertighed og vrede hos ham, og hans harme
hviler over syndere. Vi plejer at kalde dette: at synde på
nåden. Og i v. 4 siger Sirak: Sig ikke: »Jeg har syndet, og
er der sket mig noget ved det?« For Herren er sen til
vrede.; men dog vil han ikke lade dig ustraffet.

1637

Derfor, jo større Guds nåde og barmhjertighed er, desto mindre skal man misbruge den; men den, som falder,
skal tage sin tilflugt til Guds nåde. Da skal man nok se,
hvor vanskeligt det falder at lade sig oprejse og trøste;
men har man grebet trøsten, da er synden allerede lægt.
Men hvis du, i tillid til Guds godhed og nåde, med vidende og vilje fordrister dig til at overtræde hans bud, da
er der stor fare for, at synden ganske kan overvælde dig,
før du får forladelsen i hans søn, ligesom Judas, Saul,
Akitofel, Absalon ikke kunne længes efter denne, fordi
de forhen havde været så forstokkede at synde på Guds
godhed og barmhjertighed.
Når derfor Sirak siger: Vær ikke uden frygt for forsoning osv., da har dette hensyn til den fremtidige synd, så
ikke nogen må understå sig til heraf at ville bevise sofisternes vildfarelse, der lærer, at man ikke skal tro på syndernes forladelse, og at denne er usikker; men det er meningen af Siraks ord: Du skal ikke vedblive at synde.
Man skal ikke på den måde forlade sig på Guds nåde og
barmhjertighed, at man vil misbruge den; for sådanne
folk er de, som siger: Lad os gøre det onde, så at det gode
må komme deraf.
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Da Gud har forbudt synden, vil han, at du skal fly den
og vogte dig for den. Men er den først begået og bider
dig og driver dig til fortvivlelse, sådan som Adam i Paradiset flygtede og skjulte sig for Gud, idet han erkendte, at
han var nøgen og ikke kunne bestå for Guds stemme (der
var synden i sin rette kraft med en forfærdelig anklagens
og fordømmelsens dom, og Adam var dengang i virkeligheden allerede død efter den dom, som Gud forhen
havde fældet, 1 Mos 2, 17: på den dag du spiser deraf,
skal du dø): Da skal du ile til nådens ord, ligesom også
Adam atter blev levende, da han hørte forjættelsen om
kvindens afkom i 1 Mos 3, 15: Jeg vil sætte fjendskab
mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes
afkom; den skal sønderknuse dit hoved, men du skal sønderknuse hans hæl. Det er: Adam og Eva skulle ikke dø,
men leve, og få et afkom, som skal frelse dem; herved
blev de begge levende igen og salige.
Derfor må man flittig mærke dette og holde fast derved, at Gud ikke har behag i synden og heller ikke gør
noget for syndens skyld; for han hader og straffer den;
som skrevet står: Jeg vil betale enhver efter hans gerninger. Men dem, hos hvem synden er mægtig ved loven,
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tilbyder han nåde og salighed. Først, siger han, har jeg
forbudt dig at være formastelig; men du har ikke adlydt
mig. Nu forbyder jeg dig at fortvivle; for begge disse
synder må du vogte dig og ikke sige: Synden er forladt
og betalt, jeg vil leve trygt, uden frygt. I sådan sikkerhed
skal du ikke vedblive; for det kan vel hænde, at du overfaldes af fortvivlelse, før du får grebet barmhjertigheden.
Du kender ikke din dødsstund, véd heller ikke, om Djævelen vil angribe dig, før du begynder at gøre bod, eller
om du måske kan overrumples af ham og ikke få tid og
rum til at omvende dig.
For synden eller døden er ikke en sådan ting, som
man efter eget hoved kan aflægge eller kaste fra sig, ligesom man tager en kjole af; men den trænger gennem kødets og åndens marv, ligesom vi ser, at de, der sidder i
fortvivlelse, ganske hentæres af sine tunge anfægtelser og
hjertets svære bekymring. David følte gruelig denne syndens magt og herredømme, da han hørte Natans hårde
ord i 2 Sam 12, 7: Du er manden; da råber han med høj
røst i v. 13: Jeg har syndet imod Herren! Da står intet andet ham for øje og hjerte end døden og den evige fordømmelse. Ja, han havde måttet dø i samme øjeblik, hvis
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ikke profeten straks havde sagt til ham: Herren har borttaget din synd, du skal ikke dø. Så stærk er fortvivlelsen
og synden, at den fortærer både legeme og sjæl.
Derfor vogt dig vel for at synde på Guds nåde; men
man skal forlade sig på den alene og holde fast ved den,
når fortvivlelsen bryder løs. Her skal da præsterne og kirkens tjenere flittig hjælpe til, og her skal man prise og
ophøje Guds nåde og barmhjertighed, der er langt mægtigere end nogen synd, ligesom Natan opvakte David fra
de døde ved denne trøst: Herren har borttaget din synd.
Hvad gør du? Vil du derfor dø i dine synder? Men han
kunne endnu på længe ikke sejre derover; for endnu
længe kæmpede han med syndens brod og bid, skønt den
var ham forladt og tilgivet. For se, hvor ynkelig og elendig han klager derover i salmerne, så skal du se, hvad
synden gør for skade. Den er en utålelig byrde og en ret
djævelsk gift.
Derfor fordrist dig ikke til at gøre det onde, så godt
skal komme deraf. For skønt Gud bruger denne Josefs
brødres synd til at hjælpe mange folk, og der her og der i
Skriften står mange andre eksempler på Guds nåde og
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barmhjertighed, så er der dog fare for, at de, som er ganske trygge, kunne overiles af døden og fare til Helvede,
før de kunne tage sin tilflugt til Guds barmhjertighed.
For det vidner også denne fortælling og viser, hvor
vanskeligt det er at gøre bod efter en synd, man har begået, og at tro på denne hjælp, at Gud uden betaling, for
sin søns Jesu Kristi skyld vil være dem nådig, som bekender sin synd. Og især koster det dem stor møje og arbejde at komme ud af fortvivlelsen, som er opdraget i pavens lov og fængsel og hildede i menneskesætningers
garn. Her vil man altid komme frem med sin egen fortjeneste og begære, at Gud skal se hen til ens egen anger og
fyldestgørelse, hvilken vildfarelse endnu den dag i dag
sofisterne i Löwen frækt og ganske ukristen vil forsvare.
Men vi har fordømt og forkastet den. For boden indeholder samvittighedens skræk og troen. Det er: Den lærer, at Kristus for intet og af nåde hjælper den arme synder, der nu står på nippet til at fortvivle og dog alligevel
endnu oprejser sig ved troen og råber: Gud! Forbarm dig
over mig for Kristi skyld, på hvem jeg tror, og som har
lidt døden for mig! Og hvis du sådan holder ud i troen,
skal du visselig blive salig.
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Men du vil derhos tillige få at føle en forfærdelig
kamp af loven, naturen, vanen og den gamle skik og endelig hele verden, som strider mod denne tro og tillid til
frelsen. Derfor kan vi ikke selv skaffe os den; det er ikke
nogen selverhvervet tro, men, som Paulus siger, den er
Guds gave og kommer ikke af os selv.
Derfor viser Josef sig her så såre venlig mod sine
brødre og taler dem til hjertet, trøster dem med så venlige
ord, som han blot kan, blot for derved at borttage tvivlen
af deres hjerter, idet de ikke ventede sig nåde af ham, og
for at indgive dem mod, så de kunne blive trøstige og
være ganske visse på, at al deres synd og ondskab var
ganske glemt hos ham.
Moses tilføjer endnu, at Josef så børn af sine sønner
indtil tredje led, og at han levede hundrede og ti år; i den
tid blev dette folk såre stort og talrigt.

1643

v24-26. Josef sagde til sine brødre: »Jeg skal snart dø. Men
Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land,
han lovede Abraham, Isak og Jakob.« Og Josef tog Israels sønner i ed: »Når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med
op herfra.« Så døde Josef 110 år gammel. Han blev balsameret
og lagt i kiste i Egypten.

Josef viser her sin tro, idet han begærer at være blandt
dem, som skal opvækkes med Kristus. Og jeg tror, at han
atter er blevet levende med de andre hellige, som omtales
i Matt 27, 52-53. Han vil bestemt hvile i Kana’ans land,
skønt der jo ligger ringe vægt på begravelsesstedet; for
han havde også kunnet begraves i Egypten. Og det havde
ikke været vanskeligere for Kristus at opvække fædrene
enten fra Egypten eller andetstedsfra; men for at vise sin
tro på Kristus er det han byder, at man skal føre hans ben
til Kana’ans land; ligeledes også fordi han vidste, at Israels folk skulle formeres i det land, som var fædrene forjættet.
Derfor begærer han, at hans gravsted skulle være for
alle efterkommernes øjne, så det for fædrenes og forfædrenes børn og børnebørn kunne være en påmindelse om,
at de også skulle blive standhaftige i den samme tro og
forjættelse, hvori han med sine fædre var hensovet.
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Det er nu den kære Genesis. Vor kære herre Gud
give, at andre må gøre det bedre efter mig! Jeg kan ikke
mere; jeg er træt. Bed Gud for mig, at han vil skænke mig
en god, salig afskedstime!
Ende
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