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De vigtigste helgenfestdage 

Sankt Andreas’ dag 
 

Joh 1, 35-43. 
v35 Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. v36 Han 

ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« v37 De to di-

sciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. v38 Da Jesus vendte 

sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: 

»Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. v39 Han sagde til dem: 

»Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den 

dag; det var ved den tiende time. v40 Andreas, Simon Peters bror, var 

den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt 

efter Jesus. 

 v41 Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt 

Messias« – det betyder Kristus. v42 Han tog ham med hen til Jesus. Da 

Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes 

Kefas« – det er det samme som Peter. 

 

 

Denne dags evangelium lærer os, som I hører, hvordan 

Andreas kom til Kristi erkendelse og blev kaldet til apo-

stelembedet. Samme historie har tre evangelister, Matt 4, 

Luk 5 og Joh 1, men det synes, at deres beretninger ikke 
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stemme overens. For Matthæus siger, at Peter og Andreas 

fiskede med hinanden, da de blev kaldet. Lukas melder in-

tet om Andreas, men beretter kun om Peter, hvordan han 

fiskede, og, da han ved denne fiskefangst kom til Kristi 

erkendelse, blev såre forfærdet, samt at Jakob og Johannes 

var med ham. Johannes beretter derimod, at Andreas var 

en discipel af Johannes Døberen, og at han havde stået hos 

denne, og første gang set Kristus, da Johannes pegede på 

ham, og kaldte ham Guds lam. Han var da blevet så bevæ-

get ved denne forkyndelse, at han var fulgt efter den herre 

Kristus, havde spurgt ham, hvor han opholdt sig, og var 

kommet til ham, for at høre hans prædiken og være hos 

ham. Han var derefter blevet hele dagen hos Kristus. Først 

den følgende dag var han kommet til sin broder Simon Pe-

ter, og havde bragt ham med til Kristus, og at de da var 

blevet hos ham. 

 Men er der ingen uoverensstemmelse i denne historie. 

For af hvad Johannes siger, er det klart, at Andreas kom til 

Kristus, før Peter kom til ham. Og ligeledes er det, af hvad 

Lukas siger, klart, at Kristus først efter fiskefangsten har 

kaldet Peter til apostelembedet. Og det er troligt, at også 
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Andreas var til stede ved denne fiskefangst. Men da nu Si-

mon og Andreas var brødre, drev samme håndtering, og 

begge to kom til Kristus, så har Matthæus slået dem sam-

men; for han har ikke udførligt villet fortælle, på hvad 

måde de hver især blev kaldet, således som Lukas gør det 

med Peter, Johannes og Jakob; og Johannes med Andreas. 

Dette må nu være nok herom, for at ingen skal tage anstød 

heraf, som om evangelisterne var indbyrdes uenige. 

 Nu vil vi først give agt på den hellige Andreas’ eksem-

pel. Han var en fisker, og har uden tvivl, haft kone og børn, 

ligesom hans broder Peter, om hvem evangeliet bevidner, 

at han havde en svigermor. Han har altså måttet tænke på, 

hvordan han skulle forsørge kone og børn og skaffe dem 

føden. Men disse huslige bekymringer lader han sig ikke 

nedtrykke af; for da Johannes Døberen står frem, prædiker 

omvendelse, og døber til syndernes forladelse, da indfin-

der denne fisker Andreas sig også hos ham, hører hans 

prædiken og lader sig døbe. På dette eksempel, og hvordan 

det gavnede ham - derpå (siger jeg) skal vi give vel agt. 

 Havde Andreas gjort, således som de folk plejer, der 

alene tænker på deres næringsvej, og som knap under sig 

pusterum til at spise og sove, end sige, til at gå i kirke og 
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høre prædiken, hvortil de nu aldeles ikke har tid, så havde 

han måske haft mere gods og et bedre forsynet hus. Men 

han ville da aldrig være kommet så vidt, at han havde er-

kendt den herre Kristus, og var blevet en så stor og ud-

mærket mand i Guds rige. Men han stoler på Gud, hvad 

opholdet angår, og nøjes med et jævnt udkomme. Derimod 

er det hans største og højeste bekymring, hvordan han skal 

komme til Guds rige. Det tragter han først efter. Mens an-

dre kun passer deres fiskefangst, og ikke tænker på nogen 

prædiken, så indfinder han sig hos Johannes, hører, hvor-

dan han formaner mennesker til omvendelse, og hvordan 

han trøster dem med forkyndelsen om Kristi komme til 

verden. Ved denne flid og gudhengivenhed vinder han 

ikke blot det gode, at han ser Kristus, som Johannes viser 

ham, men også, at Kristus tager ham til sig, beholder ham 

hos sig, og betror ham prædikeembedet, så at han nu her-

efter, som Matthæus og Lukas vidner, skal være en men-

neskefisker. 

 Dette eksempel skal vi derfor følge, flittigt holde os til 

Guds ord, og lade dette være os mere magtpåliggende end 

vor timelige næring og alt andet; for Guds ord er os langt 

tjenligere. Penge og gods kan man ikke bringe det videre 
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med, end at de tjener bugen, så længe den er sund og kan 

tage mod sin føde; men når sygdom indfinder sig, eller 

man må dø, da er penge og gods lige så unyttige som pot-

teskår eller de sten, der ligge på gaden. Guds Ord er der-

imod en evig skat, ved hvilken vi opnår nåden og det evige 

liv og frigøres fra synd, død og Helvede. 

 Derfor er det en gruelig blindhed hos folk, at de agter 

ordet så ringe, og lader deres arbejde, hvor ringe den end 

er, være sig mere magtpåliggende, end denne høje og store 

skat. Heraf kommer det, at ligesom den hellige Andreas 

har så stort gavn af den gudsfrygt, flid og troskab, hvor-

med han holder sig til ordet, således må også de, hos hvem 

denne flid ikke findes, i højeste grad undgælde for deres 

ringeagt for Guds ord, og både her og hisset være usalige 

mennesker. For her lader penge og gods og bekymringen 

for det daglige udkomme dem hverken have ro dag eller 

nat, og når så døden kommer, da erfarer de, at penge og 

gods intet hjælper dem - og andet har de jo ikke, hvormed 

de kan trøste sig. 

 Derfor var det til visse højlig nødvendigt for os, at vi 

ville give vel agt på dette eksempel. En fiskers næringsvej 

er jo møjsommelig og ringe, og var sådan endnu mere hos 
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jøderne, der ikke spiste alle slags fisk, og desuden førte et 

såre jævnt liv; så den kære Andreas nok intet har haft til-

overs. Men alligevel kalder evangelisten ham ikke blot en 

fisker, men også ”en discipel af Johannes Døberen,” det 

vil sige, hans lærling og tilhører. Vi ser ham ikke blot 

hjemme i sit hus, hvor han binder og renser sine garn, og 

ude på søen, hvor han fisker, men hos Johannes er han tid-

lig og sent, hører hans prædiken med flid, og så snart han 

hører det ord om Jesus: ”Se, Guds lam”, så følger han 

straks efter Jesus. Og da Jesus spørger ham og hans ven-

ner, hvad de søger, så kalder han ham ”rabbi, mester”, det 

vil sige: Han ønsker at høre ham, vil være hans discipel, 

og spørger ham derfor, hvor han bor, så han kan finde ham. 

Så lad nu os gøre ligeså. 

 Den kære Johannes Døberens røst lyder endnu den dag 

i dag. Endnu bestandig vidner han om Jomfru Marias søn, 

den herre Jesus, at han er Guds lam, det vil sige, at Gud, 

den evige fader, derfor har sendt sin søn Jesus Kristus til 

verden, at han skal være et offer, ved sin død forsone Gud, 

og gøre fyldest for al verdens synd. Men ligesom man 

endnu hører denne røst, således ser man endnu den hellige 

finger, hvormed Johannes viser os til dette Guds lam 
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alene, og ikke, således som paven gør med Djævelens fin-

ger, til munkevæsenet eller til vore egne gerninger eller til 

helgenernes fortjeneste. 

 Derfor gælder det om, at vi ikke lade os forhindre af 

vor næringsvej og arbejde, men med den kære Andreas 

følger Døberens røst og hellige finger, modtager Kristus 

til vor mester, flittigt hører og stadigt tror hans ord; for da 

skal det ske os, som vi tror. Hvis vi tror, at vi ved Kristus, 

Guds lam, har syndernes forladelse, Guds nåde og det 

evige liv, så skal synden ikke skade os, så vil Gud have os 

kær, så skal hverken død eller Helvede have hold på os. 

Dette er det første stykke, som vi lærer af denne hellige 

historie. 

 Det andet stykke handler om prædikeembedet, både 

hvad det er, og på hvad måde Kristus har indstiftet og an-

ordnet det. Herom er det også såre nødvendigt at have en 

vis og sikker underretning. Hos jøderne var der, mens lo-

ven endnu stod ved magt, den bestemmelse, at ikke enhver 

havde adgang til kirkens embeder. For ypperstepræsterne 

og de andre kirkens tjenere måtte være af Levi stamme; og 

uden for denne turde ingen befatte sig med præsteembedet 

eller kirketjenesten; ligesom også Skriften indeholder 
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mange eksempler på, at Gud straffede dem, som ofrede 

brændoffer og røgoffer, eller rørte ved de hellige kar, uden 

at være af Levi stamme og beskikket til embedet. 

 Derfor havde Gud også befalet, at ligesom de kirkelige 

personer udgjorde en særlig præstestand, således måtte de 

også være iført en særlig klædedragt og prydelse. På 

samme måde hørte der også særlige ceremonier til, når 

man betroede embedet i deres hænder, som, at man måtte 

bade dem, salve dem med olie, og mere lignende, som man 

finder det anført i 2 Mos 29. Dette måtte man holde strengt 

og hverken vise skødesløshed deri, eller anse det for faste-

lavnsløjer. For her stod Guds udtrykkelige befaling. Han 

havde befalet det og ingen turde forandre det. 

 Dette eksempel har paven og hans brød-indviere efter-

lignet, og i den nye pagt indført en særlig fest til indvielse 

af præster, idet man efter pavens forskrifter skal kronrage 

præsterne, salve dem med olie og overrakt dem bånd, 

nøgle, bøger og andet. På samme måde har de også indviet 

bægerne og andre kar, og befalet, at man skal bruge sær-

lige klæder i kirken, omtrent som de tænkte sig, at jødernes 

præster og levitter har båret dem. Derfor har sådanne klæ-

der endnu på nogle steder beholdt navnet levitterklæder. 
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 Det holder paven meget strengt over, og forbyder som 

en stor dødssynd enhver, der ikke er viet til præst, at røre 

ved vinbægeret. Men spørger du ham nu, hvorfor han har 

anordnet dette således, så svarer han dig, at fordi præste-

dømmet i den gamle pagt blev holdt i så stor hæder og 

herlighed, så er det jo også rimeligt, at præstedømmet i den 

nye pagt ikke holdes i mindre hæder og herlighed. For 

dengang tog præsterne sig af kvæg og får, men her, i den 

nye pagt, Kristi legeme og blod. Dette er pavens tro og 

hellighed; og den er hel og holden, det ene med det andet, 

bygget, ikke således som levitternes på loven og Guds ord, 

men alene på menneskers eget forgodtbefindende. 

 Det må nu den, som ikke véd bedre, sætte pris på; men 

en kristen agter alt, hvad man foretager sig uden Guds ord 

og vilje, for mindre end intet. Ja, han holder det for en vild-

farelse og en skadelig, djævelsk gift, når man, således som 

paven plejer, roser dette abespil som en gudstjeneste. For 

ligesom den kristne kirke kun véd om og tror på ét eneste 

offer, hvorved verdens synd er sonet og betalt, således véd 

og tror den også, at der kun er én eneste præst, nemlig den 

evige Guds søn, Kristus Jesus, født af Jomfru Maria. 

Denne tro lærer og anviser Guds ord os. For navnet præst 
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(på græsk hiereus) kommer deraf, at han ofrer og dette bli-

ver i Det Nye Testamente ikke tillagt noget menneske, 

men alene den eneste rette præst, Jesus Kristus. Derimod 

har kirkens tjenere her andre navne, og kaldes apostle 

evangelister, biskopper, presbytere, hyrder, osv. Disse 

navne har de ikke på grund af nogen ofring, men for præ-

dikenens og andre tjenesters skyld, som må udføres i kir-

ken. 

 Derfor tilkommer benævnelserne offer og præst ikke 

paven og hans tjenere, men alene Guds enbårne søn. Og 

den, der, som paven, gør andre ofre og præster, han er en 

Antikrist, og hører ikke til Guds kirke, som kun erkender 

og tror på ét eneste offer og én eneste præst. 

 Men skønt der nu kun er én eneste præst, nemlig Kri-

stus, så har dog kirken sine særlige tjenere, som Paulus i 

Ef 4, 11, kalder ”apostle, profeter, evangelister, hyrder og 

lærere,” og som han andetsteds i sine breve (Tit 1, 5-9) 

kalder ”biskopper” (episkopos) og ”presbytere,” (presby-

teros). Det ord har vi beholdt og kalder dem derfor for 

præster. Men egentlig menes hermed gamle, redelige 

mænd, som har vidnesbyrd af menigheden om deres gode 

livsførelse. For til dette embede skal man ikke tages unge, 
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uerfarne, ustadige og usikre personer, men hertil udkræves 

en moden alder og mands mod. 

 Lad os da nu se, på hvad måde Kristus udkårede og 

beskikkede apostlene, og dernæst også, på hvad måde 

apostlene og den første kirke beskikkede kirkens tjenere; 

for da skal vi let kunne bedømme, hvad grund, paven har 

til sin præstevielse, og om han efterfølger Kristus og 

apostlene. Her står nu først de tolv apostles vidnesbyrd 

klart for os, og dette er det umuligt for nogen papist at 

nægte. Matthæus sidder i toldboden og tager told, og Kri-

stus siger til ham: ”Stå op, og følg mig,” og gør ham med 

disse ord til apostel. For derefter gør han ikke andet, end 

at udseende ham med den befaling, at han skal prædike 

Guds rige. Således har også Peter, Johannes og Jakob fi-

sket hele natten og intet fanget, og sidder nu og renser de-

res garn, uden at nogen af dem gør sig mindste tanke om 

at ville blive en prædikant. Men da Kristus kommer, og 

siger til dem: ”Følg mig efter; så vil jeg gøre jer til men-

neskefiskere”, så bliver de fra fiskere til prædikanter, og 

endda særdeles store prædikanter, der ikke blot prædiker 

med ord, men også med mægtige undergerninger. 
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 Dette var den måde, som Kristus brugte her på jorden, 

mens præsteembedet endnu var indskrænket til jøderne 

alene. Men da apostlene skulle ud blandt hedningerne, 

gjorde Helligånden dem til rette prædikanter, så at de 

kunne alle sprog og udbredte Kristi navn blandt alle folke-

slag. 

 På lignende måde gjorde også apostlene det. Da man 

ville indsætte en ny apostel i stedet for forræderen Judas, 

så gjorde de ikke andet, end at de fremstillede Barsabbas 

og Matthias, og bad til Gud, at han ville tilkendegive dem, 

hvem, der var mest duelig til dette embede (ApG 1, 23-

26). Og da de nu af lodtrækningens udfald så Guds vilje, 

lod de det være nok dermed. De hverken salvede eller 

kronragede Matthias, således som paven gør med sine 

præster. Ikke at tale om, at disse to mænd allerede tidligere 

var i prædikeembedet; for Kristus havde jo foruden de tolv 

apostle endnu to og halvfjerds andre disciple. 

 Af den hellige Paulus’ skrifter er det fremdeles klart, 

at han først og fremmest lærer Timotheus og Titus, at de, 

før de udvælger nogen til prædikant eller kirkeembedet, 

skal se på hans levned og lære, at hans lære er ren og sund, 

at hans levned er ulasteligt, og han selv er duelig til at lære 
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andre. Når de fandt disse egenskaber hos en person, af 

hvad stand og håndtering han end var, så beskikkede de 

ham derfor til en kirkens tjener, og gjorde da ikke andet, 

end at sammenkalde de ældste (som er de andre af kirkens 

tjenere), hvorpå de i forening lagde hænderne på ham. 

Dette var alle ceremonierne. 

 Men nu var denne håndspålæggelse ikke blot et offent-

ligt tegn på prædikeembedets overdragelse; men man bad 

desuden også, at Gud ved sin Helligånd ville oplyse så-

danne udkårede personer, og styre og regere dem, den 

kristne kirke til gavn og fremme. Og denne bøn har ikke 

været forgæves. For ved sådan håndspålæggelse og bøn er 

Helligånden undertiden kommet ganske synlig over den 

udkårede kirketjener, som i ApG 19, 6. Ligesom også Pau-

lus to gange siger om Timotheus, at han ved denne hånds-

pålæggelse har modtaget Helligåndens gave: ”Forsøm 

ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under 

håndspålæggelse af ældsterådet.” 1 Tim 4, 14. Ligeledes: 

”Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra 

Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op.” 2 

Tim 1, 6. 



20 
 

 Denne skik beholdt man derefter i den første kristne 

kirke. Når der ingen mangel fandtes i henseende til lære 

og levned, så blev sådanne duelige personer kaldet til kir-

ketjenesten, og så blev embedet offentligt i kirken betroet 

til dem ved nogle biskoppers og de nærmeste sognepræ-

sters håndspålæggelse. Således læser man om den hellige 

Ambrosius, der var befalingsmand og verdslig øvrigheds-

person i Milano, ja hvad mere er, han var endnu ikke døbt, 

skønt han holdt sig til de kristne, og gerne hørte Guds ord. 

Men uanset alt dette blev han dog, fordi han førte en ula-

stelig vandel og havde god forstand på den kristne lære, 

imod sit ønske udvalgt til biskop, og lod sig døbe. Med 

Augustin i Hippo i Afrika gik det ligeså. Her hører man 

intet om kronragning, salvelse og det øvrige gøglespil, 

som paven driver med sine biskopper og præster. Men 

dette er jo naturligt. Fordi paven gør en slags præster, som 

man tidligere slet ikke har haft i kirken, og som på ny skal 

ofre og korsfæste Kristus for andre menneskers synder, så 

må han jo også hertil bruge ceremonier, som aldrig tidli-

gere har været brugte i kirken. 

 Men de kristne skal vide dette, at til en kirkens tjener, 

være sig biskop, sognepræst, medhjælper eller hvad man 
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ellers vil kalde dem, hører der ikke mere, end et uforarge-

ligt levned, og at man har god forstand på den kristne lære, 

og smukt og klart kan prædike den og undervise andre 

deri. Hvis det forholder sig sådan, behøves der ikke mere, 

end at disse personer kaldes af øvrigheden, og at prædike-

embedet og den øvrige kirketjeneste derefter offentlig og 

i menighedens nærværelse bliver dem betroet. Her må 

man da også under bøn og påkaldelse bruge håndspålæg-

gelsen. For da er der ingen tvivl om, at sådan bøn, selv om 

Helligånden ikke mere synlig åbenbarer sig, ikke vil bliver 

uden frugt, men udretter, hvad den skal, efter Kristi ud-

sagn, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, vil Fa-

deren give dem, hvad som helst de beder om. (Matt 18, 20; 

Joh 15, 16). 

 Således skal de kristne indvie deres kirketjenere. Da 

efterfølger de apostlenes og den første kirkes eksempel. 

Men pavens abespil skal de aldeles ikke bekymre sig om. 

Han salver sine præster, men det befaler Kristus ham ikke. 

Han kronrager dem. Det befaler Kristus ham ikke. Han 

indvier dem til, at de skal ofre Kristus og ved sådan ofring 

erhverve sig selv og andre mennesker syndernes forla-

delse; men det har Kristus heller ikke befalet ham. Ja, det 
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strider endog aldeles imod Skriften. Og sluttelig, for at der 

slet intet godt skal være hos hans præster, så forbyder han 

dem ægteskabet, og pålægger dem at aflægge kyskheds-

løfte. Hvordan de holder det, er enhver bekendt. 

 Hvem ville nu ønske sig sådanne præster? Så meget 

mere som pavens biskopper ufravigelig antage alle de præ-

ster, som de indvier, med den betingelse, at de skal holde 

på det gamle afguderi, forsvare vitterlige vildfarelser, og 

afholde sig fra at prædike Guds ord. Derfor har vi, da de 

ikke efter deres embedspligt vil give os retskafne kirketje-

nere, god grund til, ikke at bryde os om deres abespil, men 

selv beskikke og udvælge os kirketjenere således, som 

Kristus og apostlene og alle retskafne menigheder i den 

kristne kirke har udvalgt og beskikket dem. Derved viser 

man Gud en ham særdeles velbehagelig tjeneste, hvor-

imod Djævelen harmes derover. Men derpå ligger der in-

gen magt. 

 Hvortil skal nu et sådant kirkeembede tjene? Det anty-

der Kristus fint i Matt 4 og Luk 5, hvor han siger: Følg 

mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Mærk dig disse 

ord vel! Han siger ikke, det skal være deres kald og em-
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bede, at ofre Kristus, og at de ved denne gerning skal er-

hverve sig selv og andre mennesker, døde så vel som le-

vende, syndernes forladelse, således som de papistiske si-

ger om deres messe; men han siger, at de skal fange men-

nesker. Det vil sige, at de skal bringe mennesker fra Djæ-

velens rige til Guds rige og det evige liv. Hvordan sker nu 

det? Den, som vil fange fisk, må have et garn eller net. 

Men hvormed fanger man da mennesker? Dertil hører 

også et net, nemlig det hellige evangelium. Det taler Her-

ren om i Matt 13, 47-48: ”Himmeriget ligner et vod, der 

blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art; da det var 

fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de 

gode fra i tønder og kastede de dårlige ud.” 

 For vi mennesker er ligesom fisk i dette store, vilde 

hav, hvori mennesker lever og farer hid og did uden guds-

kundskab, uden lydighed, i tøjlesløs tryghed, og som de 

selv lyster, uden at den ene ænser den anden eller tjener 

ham i kærlighed. Den ene opsluger den anden; og således 

er der idel fare og ufred imellem dem. Men især er der i 

dette hav den store Livjatan, Djævelen, som hersker over 

og rumsterer mellem mennesker, som han plager og spiser 

(ligesom nogle stakkels fisk), når og som han vil. 
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 Denne jammer og elendighed vil nu vor kære herre 

Kristus forhindre ved apostlene, og giver dem derfor gar-

net i hænderne nemlig det kære evangelium, hvori der 

prædikes omvendelse og syndernes forladelse i Jesu navn, 

for at enhver, som tror og bliver døbt, skal frelses. Dette 

ord hører de arme syndere, modtager det med glæde og 

bliver således fisket op af Djævelens store, vide hav, bragt 

i Herren vor Guds hyttefad eller beskærmelse, og har der-

efter ved troen på Kristus syndernes forladelse og det 

evige liv. 

 Til denne tros bestyrkelse tjener ikke blot ordet, men 

også de hellige sakramenter, som Kristus har efterladt sig 

og betroet sin kirke som et dyrebart klenodie. Ligesom or-

det viser os til Kristus og minder os om, at han er død for 

os, ved sin død har betalt for vore synder, og derved reddet 

os fra den evige død og Djævelens tyranni, således hører 

du også i dåben, at Kristi død gælder dig, at du skal mod-

tage ham, trøste dig ved ham, og håbe på salighed på grund 

af ham. På samme måde hører du også ved Herrens nad-

ver, at Kristi legeme (som du i kraft af Kristi ord modtager 

med brødet) er givet for dig, og at hans blod (som du i kraft 
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af hans ord drikker i vinen) er udgydt til dine synders for-

ladelse. Og således bliver vi da ved ordet og de hellige sa-

kramenter fanget og draget op fra Djævelens rige, så at vi 

kommer under Guds nådes beskærmelse og på grund af 

Kristus skal have det evige liv. 

 Men derfor hader Djævelen også over al måde dette 

net; og kan han, så river han hul deri, så at fiskene i hobetal 

igen farer ud deraf. Han forfalsker læren, udsender kættere 

og vranglærere som ikke lærer ordet ret; og dette går nu, 

som vi ser, ikke af uden skade. Eller når han ikke kan for-

gribe sig på selve læren, så giver han sig i færd med fi-

skerne, for at se, om han ikke kan forhindre dem i deres 

gerning og gøre dem dovne og forsømmelige, eller få dem 

til at tage vare på andre ting, som vi ser det gå til i pave-

dømmet. For der har han, denne onde og snedige fjende, 

afstedkommet begge dele, idet paven og hans prædikanter 

slet ikke tænker på, hvordan de bedst ved den rette lære 

skulle fange mennesker, og føre dem fra Djævelen til det 

evige liv. Alt deres fiskeri går kun ud på at skaffe sig selv 

land og folk, gods og penge, magt og ære. Og i stedet for 

at de skulle fange mennesker med Guds ord, så bruger de 
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hertil andre net, nemlig munkevæsen, egne gerninger, af-

lad, messeoffer osv. Derfor kan man med rette kalde paven 

og hans prædikanter letfærdige fiskere, som går til den 

gerning, som Herren her har befalet Andreas og Peter, li-

gesom når nogen ville give sig til at fiske med en kurv. 

Han ville nok ikke få mange fisk. Ja enhver ville med rette 

udle dette som en tåbelighed. Men paven vil ikke blot ikke 

have anset det for en tåbelighed, men oven i købet indbilde 

hele verden, at han er den rette fisker, og at han driver 

håndværket på den rette måde. 

 Men her står det: Den, der vil være en af de rette fi-

skere, må bruge dette net, nemlig det hellige evangeliums 

prædiken, og intet andet. Men dette net kan paven ikke 

lide, forfølger og bespotter det som ubrugeligt til fiske-

fangsten, og kommer derfor trækkende med en gammel 

kurv, nemlig med egen hellighed, munkevæsen, løfter, og 

andet sådant; og den vil han, at enhver skal fiske med og 

lade sig fange i. 

 Derfor må og skal vi af hjertet takke Gud, fordi han 

har givet os retskafne fiskere, der har det rette garn i hæn-

derne, som Kristus taler om i Luk 24, 47: ”I hans navn skal 

der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle 
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folkeslag.” Med dette garn bliver vi fanget, draget op fra 

synden og Djævelens rige, og indsat i Guds rige, som er et 

nådens og livets rige. Derefter kommer det kun an på, at 

vi forbliver i dette garn, og ikke igen springe ud deraf, 

hvilket desværre, som man ser, kun sker alt for alminde-

ligt. For Gud tilbyder os alle sin nåde, han lader os alle 

komme til den salige dåb, lader sit ord prædikes for os og 

vil ingen udelukke. Men hvad gør vi? Vi elsker denne ver-

den højere end Guds rige. Den ene hengiver sig til gerrig-

hed, og al hans digten og tragten går kun ud på, hvordan 

han bedst kan vinde penge og gods. Den anden elsker 

utugt, fråser og drikker, og gør, hvad han lyster. Således 

springer de da med vidende og vilje ud af dette nådens fi-

skegarn og ind i Djævelens rige og den evige fordøm-

melse. Som også Paulus siger 1 Kor 6, 9-10: ”Far ikke 

vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægte-

skabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller 

tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen 

spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.” 

 Derfor skal enhver give vel agt på sig selv, og se til, at 

han, når Gud ved evangeliet har ladet ham fange til sit rige, 
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da også bliver deri, og ikke ved forsætlige synder atter fal-

der ud deraf. Og at han, hvis et sådant fald er sket, ikke 

bliver liggende stille, men ved omvendelse og den rette til-

lid til Guds barmhjertighed rejser sig igen og svømmer til-

bage til dette frelsende net. For den, der bliver i dette net, 

bliver frelst. Den, der ikke bliver deri, bliver fordømt. 

 Gud, al nådes og barmhjertigheds fader, som lader os 

komme til sig ved denne salige fiskefangst, han bevare os 

for Kristi skyld ved sin Helligånd i denne nåde indtil en-

den! Amen. 
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Sankt Thomas’ dag 
 

Joh 20, 24-31. 
v24 Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sam-

men med dem, da Jesus kom. v25 De andre disciple sagde til ham: »Vi 

har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser nagle-

mærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stik-

ker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.« 

 v26 Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var 

sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod 

midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« v27 Derpå sagde han 

til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd 

frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« v28 Tho-

mas svarede: »Min Herre og min Gud!« v29 Jesus sagde til ham: »Du 

tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.« 

 v30 Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; 

dem er der ikke skrevet om i denne bog. v31 Men dette er skrevet, for 

at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have 

liv i hans navn. 

 

 

Denne begivenhed tildrog sig ottende dagen efter påske-

dag. Det er en rigtig Johanneshistorie. For denne evange-

list har altid et fortræffeligt blik for alle den herre Kristi 
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prædikener og undergerninger, som berører læren om 

troen. Derfor, skønt de andre evangelister intet beretter 

herom, så har Johannes dog ikke villet forbigå det, først 

som et mærkeligt eksempel på en stor og dyb vantro hos 

disciplen Thomas, og dernæst som en herlig bekendelse 

om den herre Kristus, idet den forhen vantro Thomas til 

sidst ikke blot tror, at Kristus er opstanden fra de døde, 

men også priser ham som den rette og sande Gud. 

 Af begge disse stykker skal vi lære og bestyrkes i den 

tro og trøst, at om vi end tidligere har været vantro, eller 

endnu er skrøbelige i troen, så vil Kristus dog, hvis vi blot 

selv vil, ikke forskyde os derfor, men på det allernådigste 

tage sig af os, og hjælpe os til den rette tro. 

 Nu vil nogen måske undre sig og spørge, først: Hvor-

for apostlene har optegnet deres egen synd og skam; og 

dernæst: Hvorfor kirken har anordnet, at man netop skal 

henlægge disse historier, som er optegnet dem til så lille 

ære og prædike over dem på deres navnedage? For det er 

kun en slet ros for apostlen Thomas, at han var så forstok-

ket og sad så fast i sin vantro. Ligeledes at man på Jakobs 

dag læser om, hvordan han og hans brødre har villet være 

de ypperste blandt apostlene. Ligeledes på Bartholomæus’ 
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dag, hvordan disciplene har skændtes med hinanden, og 

hver især har villet agtes for at være den bedste. Ligeledes 

på Matthæus dagen, hvordan Matthæus har været en tolder 

og offentlig synder. Sådanne ting synes det os, at man dog 

hellere måtte have tiet stille med, end både at skrive og 

prædike derom. 

 Men hermed har det en ganske anden mening. For os 

er det ikke (således som papisterne) frem for alt magtpå-

liggende at ære og rose helgenerne så højt, som muligt, 

hvoraf vi kun ville få lille trøst og gavn. Men os er det frem 

for alt magtpåliggende, at man af de hellige menneskers 

eksempel kan lære, hvor nådig og barmhjertig Gud er, og 

at han vil have tålmodighed med syndere. Dog kun når det 

er syndere, som ikke vedbliver at være ubodfærdige, men 

lader sig undervise og irettesætte, og således omvender 

sig til Kristus og forbedrer sig. Disse eksempler skal altså 

lære os at indse, at der i det, som vi af naturen er, kun er 

lille forskel mellem os og de hellige apostle, fordi de, lige 

så vel som vi, har været syndere, ofte har faret vild, og 

alene har haft dette at trøste sig ved, at Kristus er nådig og 

barmhjertig. For at vi, når vi finder lignende eller vel 

endnu større synder og skrøbeligheder hos os selv, vi da 
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ikke derfor må fortvivle, men skal trøste os med deres ek-

sempel og håbe, at Kristus også vil have tålmodighed med 

os, ikke straffe os for alt det, som fortjener straf, men bære 

over med os, og hjælpe os til at aflægge vore synder og 

blive frommere. 

 For denne årsags skyld bliver den kære Thomas i dag 

på alle prædikestole udskreget for den gruelige vantro, 

hvori han var blevet hængende, og hvoraf intet menneske 

formåede at hjælpe ham ud. Han havde jo været nærvæ-

rende ved og vel også selv deltaget i den bekendelse, som 

Peter aflagde i Matt 16, 16, hvor han siger: ”Du er Kristus, 

den levende Guds søn.” Han havde ikke blot set Kristi 

store og mægtige undergerninger, men også på hans befa-

ling og i hans navn selv gjort store undergerninger. Han 

havde så ofte hørt Kristus prædike, at han var sandheden 

og livet, at han skulle sætte livet til og tage det igen, og på 

den tredje dag opstå fra de døde. Men nu véd han, at han 

er død og begravet; og at alt dette dermed er så aldeles 

forglemt, at han end ikke gør sig mindste tanke om, atter 

at skulle se Kristus. Og hvad endnu værre er, da først kvin-

derne, dernæst også Peter, og efter ham de to fra Emmaus 
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kom og sagde, at de havde set Kristus, og at han var op-

standen: Den, som da ikke troede det, og ikke ville tro - 

det var Thomas. 

 Ja sluttelig hjalp det heller ikke, at de andre ti apostle, 

som natten efter påskedag havde været forsamlet og havde 

set Herren, alle til hobe gav kvinderne og Peter og de to 

fra Emmaus det vidnesbyrd, at de havde talt sandhed, og 

sagde, at Kristus sandelig var opstanden, at de havde talt 

med ham og set hans sår i hænder og side. Alt var forgæ-

ves, det ene med det andet. Thomas kunne og ville ikke 

tro. Dette må dog ret have været en stærk vantro, der ligeså 

lidt anstod en apostel, som at Peter så aldeles fornægtede 

ham, og sagde, at han aldrig havde kendt ham. 

 Hvad synes dig nu, at Kristus vel skulle gøre med en 

sådan discipel? Mener du ikke, at om også Kristus havde 

ladet ham forblive i denne vantro og fortabes, så skete der-

med kun dette stivsindede menneske hans ret, fordi han 

holdt alle de andre for dårer, fordi de lod sig overbevise og 

troede, hvad der efter hans mening i grunden kun var løgn 

og lutter fabel? For Thomas’ egentlige tanke må jo have 

været denne: Det må nu hænge sammen, som det vil, med 

Jesus, min mester, og med de store undergerninger, han 
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gjorde, så er det dog nu forbi med ham ligesom med andre 

afdøde mennesker. Den, der én gang kommer i jorden, 

kommer ikke tilbage. Derfor er mine venner idel store då-

rer, at de således har ladet sig besnakke af kvinderne, og 

ladet deres øjne bedåre af et genfærd. Mig skal ingen få til 

at tro dette, med mindre jeg selv ser naglegabene i hans 

hænder, og stikker min hånd i hans side. Da vil jeg tro det, 

ellers ikke. 

 Dette er dog en stærk vantro og et halsstarrigt sind, da 

han kun vil, at enten skal Kristus gøre, som han forlanger, 

eller også vil han ikke tro på ham. Ret som om der lå så 

megen magt på, hvad han ville tro eller ikke tro. Så betænk 

da nu, siger jeg, hvad du synes, at Kristus vel skulle gøre 

med ham, og hvad løn der vel med rette kunne tilkomme 

ham for en sådan vantro. For her findes mange forskellige 

synder forenet: Den første og største er den, at han ikke 

holder Kristus for mere, end de andre profeter, der slet og 

ret kun var mennesker. Den anden er, at han foragter sine 

meddisciple som dårer, og holder sig selv alene for vis. 

Den tredje er, at han mener, Kristus skal gøre, som han vil 

have; ellers vil han ikke se til ham. 
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 Hvad gør nu Kristus med dette arme, ulykkelige men-

neske? Lader han ham forblive i denne vantro? Nej, dette 

ville ganske stride mod hans væsen og embede; for han 

sammenligner sig selv med en hyrde, som bliver ved at 

lede efter det fortabte får, indtil han finder det. Og således 

gør han også her. Skønt Thomas ikke vil tro de andre 

apostle, så ser dog Kristus ikke herpå, men lader det være 

nok, at han hører om Thomas, at han vil tro, når han ser 

ham og kan tage på ham med hænderne. Derfor tøver han 

ikke længe, men kommer gennem lukkede døre, og lader 

sig se og røre ved. Og hvad der er endnu det allerstørste: 

han lader sig høre med såre venlige ord, og siger: ”Fred 

være med jer!” I hvilket ord han også indeslutter den arme, 

store synder, Thomas, for at han skal have et frimodigt 

hjerte, og ikke tænke, at Herren er kommet, at straffe og 

forskyde ham for hans vantros skyld. Nej, kære Thomas, 

fred være også med dig! Frygt ikke! Jeg vredes ikke på dig 

eller dine lige. Du har sagt, at du ikke vil tro, før du ser 

mine naglegab og stikker din finger deri: så ræk da dine 

fingre frem, kære Thomas, og grib mine hænder, og ræk 

din hånd hid, og læg den i min side, og vær ikke længere 

vantro, men troende. 
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 Lad os nu her ret betragte begge dele, og med flid be-

tænke: Først den store vantro, hvori Thomas sidder, og 

dernæst den overstrømmende store venlighed, som Kristus 

viser mod den vantro Thomas. Da må vi til visse bekende, 

at vor kære herre Kristus ikke har et vredt og uvenligt 

hjerte mod syndere; men at han har hjertelig medynk med 

dem, fordi Djævelen således holder dem fanget; og at han 

derfor gør og forsøger alt, hvad der er ham muligt, for at 

omvende dem, og bringe dem ud af Djævelens og syndens 

snare. 

 Dette er derfor et såre trøsteligt eksempel, hvoraf vi 

skal lære, hvilket venligt hjerte vor kære herre Kristus har 

for os syndere. For når han gør således mod Thomas, der 

sidder så dybt i vantroen, hvad mener du da ikke, han vil 

gøre for de syndere, der bekender deres synd, gerne vil 

være den kvit, og begærer nåde? Der vil han ikke tøve 

længe eller lade de arme bedrøvede hjerter vente længe. 

Nej han vil, som man ser på så mange steder i evangeli-

erne, ligeså hurtigt komme med hjælp og nåde, som vi kan 

bede derom. 

 Dette skal vi mærke os vel og agte flittigt på. For af 

naturen vil vore hjerter ikke åbne sig for den tanke, at Gud 
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vil være os syndere nådig. Desuden hjælper også Djæve-

len til, og når han ser samvittighederne fægte med deres 

synder, da vil han altid forføre dem, og få dem til at tro, at 

de ingen nåde kan vente sig hos Gud. Heraf kommer det, 

at hvor synden ret har sat sig fast i et hjerte, vil man aldrig 

lade sig trøste. Der frygter og flygter man for Gud. Men 

var Guds hjerte således sindet mod synder, så ville jo Kri-

stus have forholdt sig ganske anderledes mod Thomas. Vel 

ser han, at hans hjerte er ilde tilredt, anfægtet og mistrø-

stigt på grund af sin vantro og sine andre synder. Det er nu 

engang syndens natur. Det kan ikke være anderledes. Men 

vor kære herre Kristus er jo netop her, fordi han vil af-

skaffe synden og trøste vore hjerter med Guds nåde. Der-

for bruger han netop dette ord her, og siger: ”Fred være 

med jer!” Så enhver må lære, at han er kommet for at stille 

vore hjerter tilfreds, når de for syndens skyld ikke kan 

være rolige, og for at de ikke skal frygte for Gud, men 

vide, at han er nådig, og at han ved Kristus har forladt og 

tilgivet dem synden. For derfor er Kristus blevet menne-

ske, derfor er han død på korset og opstanden på den tredje 

dag, for at han, når vore egne hjerter, Djævelen og hele 

verden anklager os, og råber på, at freden er veget fra os, 
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at han da må kunne sige til os: nej, kære menneske, ikke 

således! ”Fred være med dig!” Gud vredes ikke på dig. 

Frygt ikke! For dine synder har jeg betalt. Din død har jeg 

overvundet og dræbt. Trøst dig derfor med, at jeg har ud-

rettet dette for dig; da skal der være fred med dig, og al 

ufred have ende. 

 Denne historie tjener altså især til at lære os, at Kristus 

ikke vil forskyde os for vore synders skyld, men at han 

gerne vil tage os til nåde og fra vor vantro og anden synd 

hjælpe os til syndernes forladelse og retfærdighed. Dette 

er, som denne og andre beretninger vidne, hans embede og 

den gerning, han har udført her på jorden, og endnu den 

dag i dag udfører ved sit ord. For at den hellige dåb ikke 

bliver nægtet nogen, som begærer den, at evangeliet om 

syndernes forladelse bliver prædiket for alle, og at den dy-

rebare skat, Kristi legeme og blod, som er ofret for vore 

synder, bliver givet os, så ofte vi ønsker det, alt dette er jo 

en klar tilkendegivelse om, at når vi tror på Kristus, så er 

der ingen ufred imellem Gud og os, og så skal vi derfor 

heller ikke forfærdes og fortvivle for vore synders skyld, 

men trøste os ved Guds nåde. Dette er det første stykke, 

som vi skal lære og agte på i denne historie. 
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 Det andet er Thomas’ bekendelse. For når evangeli-

sten med så stærke farver skildrer os hans vantro, så sker 

det ikke, for at vi skal efterfølge den, men for at vi heraf 

skal erkende, hvilket venligt og sagtmodigt hjerte vor kære 

herre Kristus har for syndere, og derfor også trøste os ved 

hans nåde. For på synder vil det ikke mangle; og derfor vil 

den skræk og angst heller ikke udeblive, i hvilken man 

umulig kan have nogen anden trøst end den, som vi finder 

hos den herre Kristus. 

 Men dernæst må vi også efterfølge Thomas’ eksempel, 

ikke i hans vantro, men deri, at han straks, så snart han ser 

og hører Kristus, får et andet hjerte, og siger: ”Min Herre 

og min Gud!” Han følger altså den hjertelige formaning, 

som Herren giver ham med de ord: ”Vær ikke vantro, men 

troende!” For det er os viselig nødvendigt, at vi, ligesom 

Thomas her lader sin vantro fare og tror, erkender vore 

synder, afstår fra dem, og forbedrer vort levned. For Kri-

stus vil ikke være os nådig og forlade os vore synder, for 

at vi skal fremture deri og ikke forbedre os, hvorved vi jo 

atter fra Guds nåde ville falde i hans vrede; men Kristus er 
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os nådig og hjælper os ved syndernes forladelse fra Djæ-

velens rige, for at vi skal forblive i nåden og Guds rige, og 

blive salige. 

 Med os skal der altså foregå samme forandring, som 

den der her foregår med Thomas. Tidligere kunne ingen 

overbevise ham om, at Kristus var opstanden fra de døde. 

Han holdt ham ikke for mere end et andet menneske. Men 

nu er hans hjerte og sind ganske forandret. Nu tror han 

ikke blot, at Kristus er opstanden fra de døde, men han til-

beder ham og kalder ham, sin Herre og sin Gud. Her lærer 

han i et eneste øjeblik, hvad det tidligere syntes ham umu-

ligt at tro. For han må her uden tvivl have tænkt tilbage og 

fremholdt for sig alle de forjættelser, som Gud havde givet 

de hellige fædre og sin kirke om kvindens afkom, som 

skulle søndertræde slangens hoved, og ved hvem alle jor-

dens slægter skulle frigøres fra forbandelsen og velsignes. 

Da har han uden tvivl tænkt som så: Her ser jeg, hvad jeg 

aldrig før har set eller troet. Dette menneske dør og opstår 

igen fra de døde, så at han er et sandt, naturligt menneske, 

og dog i et andet og evigt liv. Men så kan det jo ikke være 

andet, end at han må være en herre over Djævelen og dø-

den; for ellers ville de jo have holdt på ham, og ikke ladet 
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ham vende tilbage til livet. At han er død på korset i al 

vanære, det er følgen af den gamle slanges bid; for det kan 

den ikke lade være med, og når den ikke kan nå hans ho-

ved, så sårer den hans hæl. Hvorimod dette menneske søn-

dertræder dens hoved og fratager den al dens magt. Men 

det var jo umuligt, hvis denne kvindens afkom ikke var 

mere, end blot kvindens afkom. Nej, han er Guds søn! 

Derfra har han denne magt og kraft; og den, der herefter 

vil være i sikkerhed for Djævelen, synden og døden, han 

må derfor holde sig til denne mand, da skal han finde hjælp 

og trøst mod Djævelen, synden og døden. 

 Se, således er der da i en hast af den vantro, ulærevil-

lige og ulydige discipel, Thomas, blevet en såre fortræffe-

lig teolog og doktor, som nu kender den herre Kristus ret-

telig, både hvad hans person og hans embede angår. Det 

giver Herrens svar også tydeligt nok til kende, idet han si-

ger: ”Du tror, fordi du har set mig.” Men hvad tror han da? 

Ikke blot, at Jesus, Marias søn, er opstanden fra de døde, 

og igen lever, men også, at han er Gud, og en sådan Gud, 

at han vil hjælpe alle dem, som tror på ham, imod synden 

og døden, og at han derfor skal tilbedes tillige med den 

rette evige Gud. Denne tro gør Thomas salig, og os ligeså; 
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for Herren siger her: ”salige er de, som ikke ser og dog 

tror,” hvad Thomas tror. 

 Disse ord skal du agte flittigt på, og mærke dig dem 

vel, ikke blot til forsvar mod vore modstandere, papi-

sterne, som kalder det et kætteri, når man prædiker, at man 

alene bliver salig ved troen, men også for din egen skyld, 

at du kan vide, hvordan du skal blive salig. For én tanke er 

os alle medfødt, at den, der skal blive salig, ikke må være 

en synder, men have holdt De Ti Bud. Og sandt er det, at 

Gud ikke har givet os De Ti Bud, for at vi skal handle imod 

dem, men for at vi skal leve efter dem og holde dem. Der-

for er ethvert menneske pligtig at yde Gud denne lydighed. 

Den, der ikke vil yde ham den, over ham kommer Guds 

vrede, som Paulus siger i Kol 3, 6. 

 Men dette er ikke vejen til saligheden. Og hvis vi ingen 

anden lære havde, end De Ti Bud, så kunne ingen blive 

salig; for der er jo ingen, som holder De Ti Bud. Derfor 

skal vi for det første erkende vor ulydighed; bekende at vi 

er arme syndere; forfærdes for Guds vrede, som vi derved 

har fortjent; og vogte os for at synde mere. Og dernæst skal 

vi med Thomas ikke være vantro, men troende. Det vil 

sige, vi skal trøste os med, at Kristus, Guds søn, har betalt 
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for vor synd med sin død, har overvundet døden, på den 

tredje dag igen er opstanden fra de døde, og på den yderste 

dag vil genopvække os til livet. Denne tro, siger Kristus 

her, er den rette salighed. For sådan lyde hans ord: ”Salige 

er de, som ikke ser og dog tror.” Her taler han intet om De 

Ti Bud - ikke i denne mening, at man ikke skal holde dem, 

men meningen hermed er, at om du end holder budene så 

godt, som det er dig muligt, så bliver du alligevel ikke sa-

lig derved, fordi der endnu altid bliver megen synd tilbage 

hos dig, men ved troen på Kristus bliver du salig. 

 Den, der nu vil vide, hvad man skal tro, skal høre her, 

hvad Thomas tror, nemlig, at Jesus er Guds søn og livets 

herre, og at han fra synden og døden, som han har båret 

for os og overvundet ved sin opstandelse, vil hjælpe os til 

retfærdighed og det evige liv. Den rette tro er altså den 

tillid og det håb, at man ikke blot véd dette, men at man 

tager sig det til hjerte og trøster sig dermed imod synden 

og døden. Hvor denne tro og tillid er, der er frelsen; og da 

skal de synder, som efter vor omvendelse endnu bliver til-

bage hos os, ikke være os til hinder; for på grund af troen 

bliver de os forladt. Hvor derimod denne tillid og tro ikke 

er, kan man, selv om alle gode gerninger (hvis dette var 
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muligt) fandtes hos os, dog ikke blive salig derved. Det er 

alene ved troen, vi kan indgå til livet og saligheden. Som 

også Johannes slutter denne historie såre smukt, idet han 

siger:  

 

v31 Dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds 
søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. 

Dette er jo dog et klart og tydeligt ord, som bevidner, at vi 

ikke skal indgå til livet ved vor egen fromhed; men at dette 

må ske ved troen, som bekender, at Jesus, Marias søn, er 

den Kristus, den Guds søn, udsendt fra Faderen, for at han 

skal betale for vore synder, overvinde døden, og gøre os 

evig salige, så mange som tror på ham. 

 Til denne tro, siger Johannes, tjene disse tegn, som Je-

sus har gjort for sine disciples åsyn. De er optegnet siger 

han, for at man skal tro. For Kristus har gjort disse tegn, 

fordi han ville åbenbare sig som den, der ikke blot er Jom-

fru Marias søn og et menneske, men også sand Gud, og 

fordi han vil lære enhver af os at søge hjælp hos ham mod 

Djævelen, synden og døden. 

 Johannes slutter altså denne historie såre smukt, som 

han plejer, for at vi deraf må lære at tro på Kristus, og for 
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at vi ved ham og i hans navn med urokkelig tillid må kunne 

trøste os ved og forvente det evige liv. 

 Dette forunde vor kære Fader i Himlen os alle ved sin 

søn, Jesus Kristus, og Helligånden! Amen. 
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Endnu en præken på den hellige jule-
dag 
 

Esajas 9, 1-6. 
 v1 Det folk, der vandrer i mørket, 
 skal se et stort lys, 
 lyset skinner for dem, 
 der bor i mørkets land. 
 v2 Du gør jubelen stærk, 
 du gør glæden stor; 
 de glæder sig for dit ansigt, 
 som man glæder sig over høsten, 
 som man jubler, 
 når man deler byttet. 
 v3 For det tyngende åg, 
 stangen over deres skulder, 
 og slavefogedens kæp 
 brækker du som på Midjans dag. 
 v4 Hver støvle, 
 der tramper i larmen, 
 og kappen, 
 der er sølet i blod, 
 skal brændes 
 og fortæres af ild. 
 v5 For et barn er født os, 
 en søn er givet os, 
 og herredømmet skal ligge 
 på hans skuldre. 
 Man skal kalde ham 
 Underfuld Rådgiver, 
 Vældig Gud, 
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 Evigheds Fader, 
 Freds Fyrste. 
 v6 Stort er herredømmet, 
 freden uden ophør 
 over Davids trone 
 og over hans rige, 
 så han kan grundfæste det 
 og understøtte det 
 med ret og retfærdighed 
 fra nu af og til evig tid. 
 Hærskarers Herres nidkærhed 
 skal udvirke dette. 
 

 

Denne profeti peger især hen på denne dags fest. Det er 

derfor gavnligt og godt, at man ikke blot lærer denne hi-

storie af Lukasevangeliet, men også med flid agter på, 

hvad Gud så længe forud har ladet de kære profeter præ-

dike om denne fødsel. For også profeterne antyder denne 

historie, som når Esajas her siger: ”Et barn er os født, en 

søn er givet os”. Ligeledes i 7, 14: ”Se, den unge kvinde 

skal blive med barn og føde en søn.” Men dernæst antyder 

de med særdeles flid, hvad Guds råd og vilje har været, og 

hvad han ved denne fødsel har villet udrette hos os men-

nesker. Det er den rette kerne, hvormed samvittighederne 

kan bevare og beskærme sig mod synden, døden, Djæve-

len og Guds vrede. 
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 Det lys, som profeten her siger, skinner i mørkets land, 

over dem, som bor i mørke, er intet andet end den store 

nåde og barmhjertighed, som bliver prædiket ved evange-

liet, at Gud antager sig de arme syndere og den fordømte 

verden, og sender dem sin søn, for at han ved sin menne-

skebliven og sit offer skal udfri dem fra synden, døden og 

hele Djævelens rige. Samme lys og nåderige prædiken (si-

ger profeten) skinner og lyser i et mørkt land, og over dem, 

som bor i mørke; det vil sige, blandt hedningerne. For de 

véd intet om Guds Ord eller om den rette trøst mod synd 

og fordømmelse, og er derfor ligesom et menneske, på 

hvem øjnene er stukket ud og som er i et fuldkomment 

mørke. Han kan ikke flytte foden uden fare for at støde sig 

og komme til skade. Således har vi hedninger levet her på 

jorden. Men jøderne havde et stort og herligt fortrin for os, 

for de havde Guds ord, ikke blot loven, så de vidste, hvad 

de skulle gøre, men også forjættelsen om kvindens afkom, 

for at de dermed skulle trøste sig mod synden og den onde 

samvittighed. Dette var ikke således hos hedningerne. De 

var syndere, men de vidste ikke, hvordan de skulle frelses 

af denne nød. Og hvad der var den største jammer - når de 
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mente at tjene Gud bedst, så forsyndede de sig allergrue-

ligst. 

 Det er det folk, som vandrede i mørke - eller det blinde 

folk, som også Zakarias, Johannes Døberens fader, taler 

om, hvor han siger: ”Dem, der sidder i mørke og i dødens 

skygge.” (Luk 1, 79). Men ved det hellige evangeliums lys 

er de kommet til kundskab om Gud, og véd nu, at han er 

nådig og barmhjertig, at han for sin søns, den herre Kristi, 

skyld vil tilgive og forlade dem alle deres synder, og at 

man ikke kan tjene ham bedre, end derved, at enhver med 

troen modtager den nåde, som Kristus har erhvervet os, 

og dernæst også beviser sin næste al mulig kærlighed, li-

gesom Gud har bevist os den. 

 Dette er den erkendelse og kunst, som dette lys fører 

med sig ud blandt hedningerne. Ingen vil gerne være for-

dømt; enhver vil gerne have en nådig Gud. Derfor har hed-

ningerne, som historien vidner, i hobetal modtaget denne 

prædiken. Derimod brød jøderne sig ikke om det. De ville 

ikke tro, hvad hedninger troede. Derfor blev de vred på 

Kristus og hans rige. For da Herren, som Johannes siger, 

kom til sit eget, det vil sige, blandt jøderne, så ville hans 
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egne ikke modtage ham. Men hvor som helst enten hed-

ninger eller jøder modtog ham, der (siger profeten) er en 

glæde fulgt efter, ligesom den, hvormed man glæder sig i 

høstens tid, når en rig høst bjærges. Da synger og jubler 

enhver og er frydefuld til mode. Da ænses ingen møje, 

men enhver er lystig og glad ved arbejdet. Eller ligesom 

den glæde, der er i en krigshær efter en herlig sejr, når 

fjenden er overvundet, da ser man ingen dovenskab, da 

rapper og rører enhver sig for at få sin gode del af byttet. 

Således, siger profeten, vil det også gå, når det kære evan-

gelium bliver prædiket blandt hedningerne. Da vil enhver 

rive til sig, og ingen være den sidste. For det er ikke en 

gold og ufrugtbar prædiken, men der følger et såre rigt 

bytte med den, som antydes i de ord:  

 

v3 For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slave-
fogedens kæp brækker du som på Midjans dag. 

Dette er nu vistnok en mørk tale og usædvanlige ord; men 

den rette og egentlige mening deraf er, som der står i 1Mos 

3, 15: at slangens, det vil sige, Djævelens hoved skal søn-

dertrædes, dens magt og tyranni knuses, og hedningerne 

have syndernes forladelse og det evige liv og stå Djævelen 
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imod, der indtil denne stund har været deres tyran, og efter 

forgodtbefindende har ængstet, plaget og bedrøvet dem. 

Dette er nu den rige og glædelige høst, det herlige krigs-

bytte, hvortil vi er kommet ved evangeliet. 

 Men hvordan skal nu dette ske, eller blive opnået af 

os? Mon vi opnår det ved vore egne kræfter og gerninger? 

Nej! Dertil er vi for svage. Vore fjender, synden, døden og 

Djævelen, er vore overmænd. Vi kan ikke stå os mod dem. 

Derfor skal det gå med denne kamp, ligesom det gik, da 

Gideon slog midjanitterne, Dom 7. Gideon havde en stor 

hob folk hos sig; men Herren sagde til ham: ”Du har for 

mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i deres 

hånd; Israel vil bare selv tage æren og sige: Min egen hånd 

har skaffet mig sejr.” (Dom 7, 2). 

 Mærk dig disse ord vel, for også her skal det vise sig, 

at Gud alene vil have æren for denne sejr, og at vi her hver-

ken kan eller skal rose os af vor egen fortjeneste, således 

som de vanvittige papister altid gør, idet de råber på, at 

den, der vil til Himlen, må hjælpe sig dertil ved sine egne 

gerninger. 

 Derfor befalede Herren Gideon at lade udråbe til fol-

ket: ”Enhver, der er bange og rædselsslagen, skal vende 
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hjem!« Sådan sorterede Gideon dem, og toogtyve tusind 

mand vendte hjem, mens ti tusind blev tilbage. Men Her-

ren sagde til Gideon: »Der er stadig for mange folk. Før 

dem ned til kilden, dér vil jeg sortere dem for dig.« Så førte 

Gideon sine folk ned til kilden. Og Herren sagde til ham: 

»Alle dem, der labber vandet i sig som hunde, skal du 

skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke.« 

Tallet på dem, der labbede vandet i sig, var tre hundrede.” 

(v. 3-6). Kun dem skulle Gideon tage. 

 Ja det var kun en ringe hob imod de midjanitter og 

amalekitter, der havde kastet sig over landet ligesom græs-

hopper, så at de og deres kameler, som teksten siger, ikke 

var til at tælle. 

 Da nu Gideon havde taget disse tre hundrede mand til 

sig, delte han dem i tre hobe, og gav enhver af dem en 

basun i den højre hånd og et tomt lerkar med et brændende 

lys i den venstre, og bød dem, at som han gjorde, sådan 

skulle de gøre. Da de nu skulle angribe fjenden, drog ingen 

af dem sit sværd, men de blæste i basunerne, sønderslog 

krukkerne, holdt de brændende lys i hænderne, og råbte: 

”For Herren og for Gideon!” Således gik de mod fjenden. 

Men i samme stund som Gideon og hans folk gjorde dette, 
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da skikkede Herren det således, at fjenderne blev som van-

vittige af skræk, dræbte og myrdede hinanden indbyrdes, 

og alle til hobe greb flugten. 

 Her udrettede Gideons sværd og hånd intet. Det var alt 

sammen Herrens vældige gerning. 

 Således, (vil profeten her sige) skal det også gå med 

denne sejr. Mennesker ville ikke magte at overvinde syn-

den, døden og Djævelen ved deres andagt og gode gernin-

ger. Dertil er de meget for svage; Herren alene må gøre 

det. Han og ikke vi skal også alene have lov og pris, fordi 

vi bliver frelste fra synden og den evige død. 

 Efter at fjenden var slået på flugt, befalede Gideon 

dem, der stod på Efraims bjerg, at sætte efter fjenden og 

afskære dem fra vadestedet over Jordan, så at de ikke 

kunne komme over. Derefter skulle Naftali, Asher og 

Manasse stamme aldeles nedhugge fjenden. Således skal 

det også gå til med os kristne. Og fordi vor kære herre Kri-

stus nu har overvundet Djævelen, synden og døden og 

slået dem på flugt, så skal vi nu også forfølge disse fjender 

og ikke give os under deres åg og adlyde dem, men gøre 

det fuldkommen af med dem. Det vil sige, vi skal dræbe 

synden, gøre Djævelen modstand, og med Helligåndens 
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hjælp give os ind under lydigheden mod Gud. Dette kaldes 

da, at sætte efter de slagne midjanitter og udplyndre dem 

ved Jordan, hvor den hellige dåb og syndernes forladelse 

tog sin begyndelse, til hvilken også vi kommer, og hvor-

med også vore fjender er overvundet og slået på flugt. 

 Men at nu Gideon og hans lille hær (i hvilken vi ser et 

forbillede på den kristne kirke) har basuner og lys i hæn-

derne, mens fjenderne myrder hinanden indbyrdes, der-

med menes det hellige evangeliums prædiken og troen, 

som vi har i lerkar, der bliver sønderbrudt. Som også Pau-

lus siger: ”Kundskaben om Guds herlighed på Jesu Kristi 

ansigt, denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende 

kraft skal være Guds og ikke vores.” 2 Kor 4, 6-7. Hermed 

har Paulus uden tvivl set hen til den samme historie, som 

profeten her sigter til. 

 Dette er nu den Herrens mægtige, fredbringende sejr, 

hvorfra al glæde har sit udspring, og hvorved vi mennesker 

herefter kan have fred; fordi, som profeten fremdeles si-

ger, om denne sejr: ”Hver støvle, der tramper i larmen, og 

kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af 

ild.” 
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 Derefter tilkendegiver profeten dette endnu tydeligere, 

idet han beskriver den person, ved hvem denne sejr er er-

hvervet, og siger:  

 

v5 Et barn er født os, en søn er givet os. 

Dette er en vidunderlig og sælsom tale. For hvad skal et 

barn i kampen, især mod så store og vældige fjender? Men 

dermed vil profeten lære os, at vi skal anse dette barn for 

langt mere end alle andre børn. For var det et barn og en 

søn ligesom alle andre børn og sønner, så ville han jo ikke 

så højlig prise dette barn, denne søn. Men når han siger: 

Os er han givet, os er han født, så peger han dermed på den 

forjættelse, som jøderne havde fået om Kristus. Vi hednin-

ger havde jo ingen sådan forjættelse, og vidste intet derom. 

 Derfor siger profeten: Blandt os jøder, er han født. 

Men jøderne skulle, som allerede sagt er, ikke være ene 

om denne søn. Han hører også hedningerne til. De trænger 

lige så vel til ham, som de andre, for de sidde både i mørke 

og i dødens skygge. 

 Dette er nu et vidnesbyrd om, at den herre Kristus skal 

være et sandt, naturligt menneske, der, ligesom andre børn 
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eller sønner, er født af en kvinde. Men med hans undfan-

gelse gik det anderledes til; for, som Esajas siger i det sy-

vende kapitel, er hans moder en jomfru. Og denne jomfru 

er, som Det Nye Testamente vidner, frugtsommelig ved 

Helligånden, uden mand. Hos dette barn findes derfor ikke 

den syndige natur, som vi andre mennesker fødes med. 

Men i alt andet er han et menneske, ligesom os. Dog er 

han ikke blot et menneske, men, som det fremdeles hed-

der:  

 

v5b Herredømmet skal ligge på hans skuldre. 

Heraf skal du nu for det første lære, at dette barn har et 

herredømme, det vil sige, at han er en konge og fyrste, som 

har sit eget rige her på jorden. Men i ét stykke er han en 

anderledes konge, end alle verdslige konger er. Med de 

verdslige konger har Gud nemlig skikket det sådan, at de-

res herredømme må bære dem, og at land og folk må er-

nære fyrsten, og arbejde for ham, at han må kunne bestå. 

Og ligeså har Gud beskikket verdslig øvrighed her på jor-

den til at holde over tugt og ærbarhed, straffe uredelighed 

og andre misgerninger, og skaffe deres undersåtter fred og 
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ro. Men denne konge lader sig ikke bære af sit herre-

dømme, men lægger skuldrene til og bærer selv sit herre-

dømme eller sit rige. Derfor siger også Kristus: ”Menne-

skesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for 

selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” Matt 

20, 28. Og i Lukas 15 sammenligner han sig ved en hyrde, 

som går bort efter det fortabte får, indtil han finder det; og 

når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre og 

bærer det hjem. På samme måde prædiker også den hellige 

Johannes om ham, hvor han kalder ham ”Guds lam, som 

bærer verdens synd”. For os er det, som her tales om; når 

han tager os op, så tager han også synden op; når han bærer 

os, så bærer han også synden. 

 Tænk nu selv efter, hvilken styrke dette barn må have. 

Var han ikke mere end et menneske, så ville han ikke 

kunne bære et eneste menneske tillige med dets synde-

byrde. For synden og den derefter følgende død er os men-

nesker en tung og ulidelig byrde. Men nu siger Esajas ty-

deligt: Dette barn bærer ikke blot ét menneske, men han 

bærer hele sit herredømme, det vil sige, som Johannes si-

ger: ”han bærer hele verdens synd”. Men så er jo altså 

dette barn den evige Gud, ellers skulle han nok lade den 
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byrde ligge; for erfaring viser jo, at endnu har aldrig noget 

menneske været fri for synd eller kunnet beskærme sig 

selv mod døden. 

 Dette er såre trøsteligt, når vi blot ret kunne indprente 

os det i vore hjerter, og tro fast derpå. For at vi er syndere, 

det kan vi ikke nægte, og må derfor også være mistrøstige 

og fortvivle. Hvad er det nu, som trøster os? Intet andet, 

end at Gud har givet os dette livsalige barn, og ladet os 

denne søn fødes, som ikke lader sit herredømme, det vil 

sige, os arme mennesker, flakke vildfarende omkring, men 

opsøger os, bringer os tilbage til Guds nåde og fører os ind 

i Guds rige til det evige liv. 

 Denne bærer skal vi trøste os ved, og denne nåde skal 

vi takke Gud for, og bede ham, at han til evig tid vil bevare 

os i denne tro. Og det vil han også gerne. For dette barn er 

ikke født for en lille og kortvarig hjælps skyld, som for 

tyve eller tredive år; men han skal bringe os en evig hjælp, 

ligesom han selv er evig. 

 Nu følger her fremdeles, at han kaldes:  
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v5c Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds 
Fyrste. 

Disse navne giver profeten den herre Jesus, for des klarere 

at beskrive hans embede og den hjælp, han vil yde os, og 

for derved at opvække os til at tro. 

 ”Underfuld” kaldes dette barn; for hvad mere kan vi, 

ja hvad mere kan selv englene gøre, end at forundres, først 

over Guds store gerning, at han bliver menneske; og der-

næst over hans uendelige nåde og kærlighed mod os men-

nesker, at han på denne måde frelser os fra Djævelen, syn-

den, døden og fordømmelsen? Med vor forstand kan vi 

ikke begribe det, og med vore hjerter kan vi ikke udgrunde 

det. Det er os for højt. Forundres, det kan vi. Videre kan 

vi i dette liv ikke bringe det. Men nu er dette barn, som 

allerede sagt, ikke blot vidunderligt på sin persons vegne, 

men også på de gerningers vegne, som han gør mod os 

mennesker. 

 Den første af disse vidunderlige gerninger betegnes 

derved, at han kaldes ”Rådgiver”, som skal og vil hjælpe 

os med sit råd, ikke i de ting, som angår legemet og det 

timelige, men i de evige ting, nemlig mod synden, døden, 

Guds vrede og al evig ulykke. Hvordan råder han os da? 
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På en såre vidunderlig måde, ligesom vi før hørte om Gi-

deons kamp. For alt, hvad han gør, er dette, at han giver os 

sit ord, (basunen), og byder os at holde fast derved, tro 

derpå, og bekende det. Dette er det lys, som lyser for os i 

syndens mørke gennem Guds vrede og døden. For sådan 

siger Kristus: ”Jeg er vejen og sandheden og livet. - Vær 

frimodige, for jeg har overvundet verden. - Enhver, som 

tror på mig, skal ikke se døden evindeligt. - Dette er det 

evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og den, 

du udsendte, Jesus Kristus. - Gå ud og prædik omvendelse 

og syndernes forladelse i mit, navn. – Gå ud og lær og døb 

alle folk. - Den, som tror og bliver døbt, skal frelses.” Dog 

hvem kan tælle og opregne alle disse hans udsagn! 

 Dette er nu det råd, som Kristus giver os, så vi må blive 

frigjorte for synden og døden, når vi med den rette tro 

modtager hans ord og de hellige sakramenter. Men paven 

og hans præster tiltager sig selv dette navn, og vil give folk 

råd mod synden og døden; for de viser dem ikke ene og 

alene til Kristus, men også til deres egne gerninger, til hel-

geners fortjeneste og forbønner, til deres messeoffer og 

deslige. Men dette er rådgivere, som blot forhindrer de 
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arme mennesker i at følge den rette vej. Kristus er den ene-

ste, som her kan giver det rette råd. Som også Johannes 

Døberen siger: ”Ingen har nogen sinde set Gud; den En-

bårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er 

blevet hans tolk.” Joh 1, 18. 

 Men nu kaldes Kristus ikke blot ”Rådgiver”, men også 

”Vældig” Gud; for skønt vi mennesker også kan mene det 

trofast med hinanden og råde hinanden vel, så vil dog 

denne råden ikke altid ret lykkes for os. Herfor behøver 

man nu ikke at frygte hos denne rådgiver, det barn Jesus 

Kristus. For han har den kraft og magt, at den, der følger 

hans råd, for ham må sagen lykkes, og end ikke Djævelen 

og Helvedes porte skal formå noget herimod. Men hvor-

dan han råder os og hvordan man skal finde råd hos ham, 

det have vi allerede hørt, nemlig derved, at han giver os sit 

ord, der, som Paulus siger, er ”Guds kraft til frelse for en-

hver, som tror.” Rom 1, 16. 

 Hvorved nu dette barn viser sådan kraft, det giver hans 

fjerde navn til kende, idet han også kaldes ”Gud” eller en 

helt, det vil sige, en vældig sejrherre, som har bevist sin 

styrke med gerningen. For man kan ikke kalde nogen en 
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helt, med mindre han tidligere ved mandige gerninger har 

vist sig som den uovervundne og stærke. 

 Ved dette navn peger Helligånden på det ord, der blev 

talt til Adam i Paradis, ”at kvindens afkom skal knuse 

slangens hoved.” For lige fra Adams fald har det frem for 

alt været den herre Kristi gerning, uafladelig at gøre Djæ-

velen modstand, forsvare de troende og drive fjenden til-

bage, indtil han omsider også i kødet og legemligt over-

vandt og betvang ham, efter at den onde fjende havde gjort 

sit værste og af yderste evne havde prøvet kræfter med 

Guds søn, men intet udrettet. For da han havde dræbt ham 

på korset, så genopstod Kristus dog fra de døde på den 

tredje dag, og hersker nu som evig Gud og dog sandt men-

neske over Djævelen og alle ting. 

 På denne sejr, som Guds søn stedse og altid har be-

holdt over Djævelen, peger profeten her, idet han kalder 

ham en stærk helt eller gud. Ligesom også Kristus selv i 

Luk 11, 21-22 prædiker om sig og sin sejr over Djævelen, 

idet han siger: ”Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter 

sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der 

en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks 



63 
 

alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og for-

deler byttet.” 

 Derfor kaldes dette barn med rette en helt, fordi han så 

ofte og så vældigt har overvundet den onde fjende og be-

holdt marken. Derfor skal vi heller ikke i al vor nød søge 

hjælp andetsteds end hos denne helt. For skønt Adam, Set, 

Noa, Abraham, Moses og David har været store, hellige 

mænd, så har dog ingen af dem på egen hånd kunnet tilføje 

denne fjende nogen skade eller vinde nogen fordel over 

ham. Men når de alligevel er blevet frelst fra ham og be-

varet, da er dette alene sket ved Guds søn, på hvem de har 

troet. 

 Men hvad går der da af de usalige papister, at de i 

denne kamp mod Djævelen viser mennesker til deres egne 

gerninger og til afdøde helgener? Hvorfor viser de dem 

ikke hid til dette barn, som er den eneste rette rådgiver, 

hvis råd ikke kan fejle, fordi han jo stedse og altid har vun-

det sejr over Djævelen, også den gang, da Djævelen havde 

dræbt ham. Mens der derimod aldrig er født nogen så stor 

og højt benådet helgen her på jorden, at denne fjende ikke 

har fældet og overvundet ham? For når de har bestået i 
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kampen og holdt stand mod Djævelen, så har de i så fald 

alene kunnet takke dette barns hjælp derfor. 

 Men hør nu videre; for du kender endnu ikke dette 

barn til fulde; der er endnu to store og mærkelige navne 

tilbage, som du på samme måde må lære. Han kaldes også 

”Evigheds Fader”. Hvordan kommer han nu til dette 

navn, fordi hans navn dog ellers er den evige faders evige 

søn? Men ligesom dette barns andre navne alene må ud-

lægges om hans embede og den gerning, han udretter os 

til gode, således også her. Han er født i evighed af Gud, 

den evige fader. Derfor tilkommer der ham i forhold til 

Faderen intet andet navn, end Guds søn. Men som vor 

evige fader vil han prises og erkendes. I forhold til os er 

dette hans rette navn, der trøster os i den højeste anfæg-

telse, hvori vi kan komme. 

 For dette er de kristnes særlige anfægtelse og bekym-

ring, at de ser, hvor let det kan ske, at Djævelen fælder og 

overvinder dem, som så mange store og hellige menne-

skers eksempel klart nok viser, idet de så jammerligt er 

faldet i vildfarelser og et forargeligt levned, og er døde 

deri, uagtet de dog tidligere var så gode kristne. Deraf rej-
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ser den bekymring sig hos de kristne, at de bliver forfær-

det, og tænker: Hvem véd, hvilken ulykke der endnu fore-

står dig? Hvem véd, om du altid vil blive bestandig, og om 

du ikke vil lade ordet komme dig fra øjne og hjerte, så du 

derefter i evighed må blive fordømt? Mod sådanne tanker 

trøster dette navn os, da det siger os, at dette barn, Jesus 

Kristus, ikke blot vil antage sig os i ét, to, ti eller tyve år, 

men at hvad der ved Kristus blev tilsagt os i dåben, da Gud 

modtog os som sine børn, det skal forblive vist og stå fast 

i al evighed. Dette barn vil evig være vor fader, det vil sige, 

evig beskærme os, frelse os, og give os alt, hvad vi har 

behov. 

 Det skal altså aldeles ingen nød have, når vi blot selv 

vil være fromme børn og ikke løber bort fra denne nådes-

fader, ligesom de ulydige børn, der ikke vil tåle deres for-

ældres straf, og hellere vil løbe bort til fremmede, hvor de 

dog på én dag må lide større ulykke, end i et helt år hos 

deres fader og moder. Men derved sker der sådanne onde 

og ulydige børn kun deres ret; og for dette skal vi derfor 

vogte os, og ikke løbe bort fra denne fader, som vil bære 

og opholde os i al evighed. 
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 Den, der nu ret med vished kunne tro dette, og af hjer-

tet forlade sig herpå - hvad mener du vel, at der så i den 

vide verden skulle kunne gøre et sådant menneske bekym-

ret eller urolig? For lad der møde, hvad ulykke der vil, så 

siger et sådant troende hjerte: Lad det kun komme, det va-

rer ikke evigt; men derimod har jeg en evig fader, som i al 

evighed vil beskærme mig mod synden, døden og Djæve-

len. Dette skal trøste mig mere, end den timelige ulykke 

kan forfærde mig. Og hermed giver så et sådant hjerte sig 

tilfreds. 

 Derfor fører også dette barn det sjette navn med ære 

og kaldes ”Fredsfyrste”, det vil sige, en sådan herre, at 

den, der er i hans rige, endog midt i ulykken må have fred 

i sit hjerte. For hvad skulle vel volde ham bekymring? 

Synden kan ikke fordømme ham, for han véd, at Kristus 

har båret den. Djævelen kan ikke overvinde ham, for han 

véd, at Kristus har fældet ham. Heller ikke kan døden 

holde ham fast, for han véd, at fordi han i den herre Kristus 

har en evig fader, så skal der også efter den kortvarige, 

legemlige død følge et andet og evigt liv. 

 Dette må vi dog sige er et barn, som vi af hjertet kan 

glæde os over, at den nådige Gud har forundt og skænket 
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os. Derfor udlægger nu profeten selv alle disse navne, og 

forklarer, hvorfor han har kaldt dette barn således, idet han 

fremdeles siger: ”Stort er herredømmet, freden uden ophør 

over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæ-

ste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu 

af og til evig tid.” 

 Disse seks navne giver til kende, hvilket embede dette 

barn skal have her på jorden, og hvad han skal udrette os 

til gode. Derfor skal hans herredømme blive stort, ikke 

blot således, at mange mennesker skal holde sig til dette 

barn og begære hans nåde, men også således, at hans rige 

skal være et evigt rige, hvori der aldrig i evighed skal være 

nogen mangel på fred og alt godt. Dette rige begynder her 

på jorden ved ordet og troen, men i det kommende liv skal 

vi føle og håndgribeligt have, hvad vi her tror, og hvad 

ordet her tilsiger os. Det antyder profeten smukt med de 

ord, at dette barn skal ”grundfæste det og understøtte det 

med ret og retfærdighed.” For begge disse ting må udrettes 

her på jorden ved ordet og troen. Som også Kristus selv 

siger i Luk 24, 46-47: ”Således står der skrevet: Kristus 

skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans 
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navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forla-

delse for alle folkeslag.” 

 For ordet ”ret” vil ikke sige andet end denne bodspræ-

diken, at Helligånden ved evangeliet straffer verden for 

den synd, ikke at tro på Guds søn, og truer alle dem, som 

forbliver i sådan vantro, med den evige død. Denne præ-

diken frembringer mistrøstige og forfærdede hjerter, som 

erkender deres synder og frygter Guds vrede. Det er den 

rette ”ret”. Deraf følger atter, at man ikke fremturer i sine 

synder, men føler anger og fortrydelse derover, og alvor-

ligt tænker på, herefter at blive from. Hermed bereder den 

herre Kristus sit rige. For ved denne prædiken bliver vejen 

banet for ham, så at man hjertelig glæder sig i ham, hung-

rer og tørster efter retfærdighed, og af ganske hjerte mod-

tager det glædelige budskab om dette lille barn. 

 Men hvor denne dom nu har banet vejen, der skal, 

fordi Kristi rige begynder hermed, fremdeles følge, at det 

skal ”understøttes med retfærdighed.” For at erkende og 

fortryde synden, er ikke nok. Dette er kun begyndelsen, 

eller som man siger, at lægge den første sten. Men hvad 

der fuldfører den påbegyndte bygning, er dette, at vi mod-
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tager retfærdighed, eller (som Paulus i Rom 4 selv udlæg-

ger det) syndernes forladelse. For her på jorden kan vi ikke 

opnå anden retfærdighed for Gud. Om også de kristne be-

gynder derpå og øver sig i den rette lydighed mod Gud, så 

er dette dog kun en skrøbelig og uren lydighed, i hvilken 

der blander sig såre megen ulydighed og synd. Men på 

grund af Kristus har vi syndernes forladelse, det vil sige, 

på grund af ham bliver vi bevarede og Gud velbehagelige. 

 Hvor nu denne retfærdighed findes, og man tror på 

syndernes forladelse på grund af Kristus, der skal til slut 

endnu følge dette, at vi, som vi har hørt i historien om Gi-

deon, sætter efter de overvundne fjender og udplyndrer og 

tilintetgør dem aldeles. Det vil sige: Vi skal forblive be-

standige i et helligt liv, og ikke lade synden og Djævelen 

drive og føre os, således som verden lader sig drive og 

føre, men vide, at både synden og Djævelen med knuste 

hoveder er jaget på flugt af Kristus, ja at Djævelen alle-

rede, som skrevet står i Joh 16, 11, er dømt. Derfor skal vi 

med fast mod sætte os til modværge mod denne fjende, og 

hverken vige for ham eller følge ham. Da vil Gud bo hos 

os med sin Ånd, og hjælpe os til en fuldstændig sejr over 

denne fjende. 
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 Disse to stykker, ret og retfærdighed, skal derfor 

stedse følges ad. Troen skal ikke tvivle om syndernes for-

ladelse, men dog stedse gå hånd i hånd med dommen, det 

vil sige, med omvendelse, så at vi forbliver i Herrens frygt, 

øver os i lydighed mod Guds bud, og dag efter dag dræber 

og forfølger synden, ligesom Gideons hær forfulgte og 

indhentede de af Herren slagne fjender og aldeles tilintet-

gjorde dem ved Jordans flod. Således bliver dette barns 

rige grundfæstet og understøttet med ret og retfærdighed. 

For dette timelige livs skyld er det ikke oprettet; og altså 

skal vi fra dette timelige gå til det evige. 

 Dette forunde vor kære herre Kristus, dette vidunder-

lige barn, vor rådgiver, kraft, helt, evige fader og freds fyr-

ste, os alle! 

 Amen! 
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Sankt Stefans dag 
 

ApG 6, 1-15; 7, 1-2, 44-60. 
v1 Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at 

skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den 

daglige uddeling. v2 De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og 

sagde: »Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage 

tjenesten ved bordene. v3 Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velan-

skrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne op-

gave, v4 men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for or-

det.« v5 Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Ste-

fanus, en mand fuld af tro og Helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, 

Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiokia. v6 Dem fremstillede de 

for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. 

v7 Guds ord havde fremgang, og tallet på disciple i Jerusalem blev 

større og større; også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. 

 v8 Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn 

blandt folket. v9 Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der 

hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle 

fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. 

v10 De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. 

v11 Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige: »Vi har hørt ham 

tale spottende om Moses og Gud.« v12 De ophidsede folket og de æld-

ste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte 

ham for Rådet, v13 og de stillede med falske vidner, som sagde: »Denne 
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mand taler ustandselig imod dette hellige sted og imod loven. v14 Vi 

har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted 

ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os.« v15 Alle, der 

sad i Rådet, stirrede på ham, og for dem at se var hans ansigt som en 

engels ansigt. 

 

Kap. 7 

v1 Ypperstepræsten spurgte da: »Forholder det sig således?« v2 Ste-

fanus svarede: 

 v44 I ørkenen havde vore fædre Vidnesbyrdets telt, og det var så-

dan, som han, der havde talt med Moses, havde befalet ham at indrette 

det, efter det forbillede, Moses havde fået at se. v45 Det telt overtog 

vore fædre, og de bragte det med sig, da de under Josva tog landet i 

besiddelse efter de folkeslag, som Gud drev bort foran vore fædre, og 

sådan var det indtil Davids tid. v46 Han fandt nåde for Guds øjne og bad 

om, at han måtte finde en bolig til Jakobs Gud. v47 Men det blev Sa-

lomo, der byggede ham et hus. v48 Dog bor den Højeste ikke i huse, 

bygget af hænder – som profeten siger: 

 v49 Himlen er min trone, 

 jorden min fodskammel; 

 hvilket hus skulle I kunne bygge mig, 

 siger Herren, 

 eller hvilket sted skulle være min bolig? 

 v50 Har min hånd ikke skabt alt dette? 
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v51 I stivnakkede og uomskårne på hjerte og øre! I sætter jer altid op 

imod Helligånden; det gjorde jeres fædre, og det gør I. v52 Hvem af pro-

feterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, 

at den Retfærdige ville komme, og I er blevet hans forrædere og mor-

dere. v53 I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt 

den.« 

 v54 Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder 

imod ham. v55 Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, 

og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. v56 Og 

han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds 

højre side.« v57 Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én 

løs på ham. v58 De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. 

Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed 

Saulus. v59 Så stenede de Stefanus, mens han bad: »Herre Jesus, tag 

imod min ånd!« v60 Han faldt på knæ og råbte med høj røst: »Herre, 

tilregn dem ikke denne synd!« Og da han havde sagt dette, sov han hen. 

 

 

Dette er en stor og mærkelig historie; ellers ville evange-

listen ikke have fortalt den med så mange ord. Men især 

tjener den til, at vi deraf skal se og lære, først hvordan det 

går de kristne eller kirken her på jorden. Hvordan de bli-

ver forfulgte og slået ihjel for bekendelsens skyld; og der-

næst hvad der under denne forfølgelse er deres trøst og 

håb, og hvad løn der af den herre Kristus skal gives dem 
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for den tro og bekendelse, for hvilken de må lide alt dette. 

Den, der lærer dette af denne historie, har dernæst også 

den rette grundige kundskab om, hvad den herre Kristi 

rige egentlig er. 

 Men for at nu denne lære kan blive des bedre tilegnet 

af os, så ville vi dele den i tre stykker, ligesom evangeli-

sten har inddelt denne historie, og tale, først om Stefanus’ 

embede og levned; dernæst om den forfølgelse, han måtte 

lide, og hvordan han forsvarede sig; og til sidst også om 

hans død. 

 Hvad nu Stefanus’ embede og levned angår, da anfører 

evangelisten to stykker herom: Først, at han var en fattig-

forstander; og dernæst, at han var fuld af tro og Helligån-

den, havde gjort undergerninger og store tegn blandt fol-

ket, derved ophidset jøderne imod sig, og at de derfor an-

greb ham og stillede falske vidner frem imod ham. 

 Efter at evangeliet var blevet prædiket i Jerusalem, og 

de troendes antal dag for dag øgedes, fortæller Lukas i 

ApG 4, 32-35: ”Hele skaren af troende var ét i hjerte og 

sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, 

men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene 

vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de 
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stor yndest. Der var da heller ikke nogen nødlidende 

iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem 

og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apost-

lenes fødder; pengene blev så fordelt til hver enkelt efter 

behov.” 

 Men da nu disciplenes tal blev så stort, og der blev så 

meget at tage vare på, da indfandt den ulempe sig, at nogle 

blev glemte ved uddelingen, og at apostlene fik så meget 

arbejde hermed, at de ikke ret vel kunne tage vare på præ-

dikeembedet. Men da nu ordets prædiken var den sag, som 

der lå mest magt på, så tog de selv vare på denne, men 

beskikkede derimod syv gudfrygtige og redelige mænd til 

det embede, at forsørge menigheden med spise og drikke; 

og var Stefanus en af de ypperste blandt dem, der lod sig 

bruge til denne tjeneste, for at prædikeembedet kunne 

have des bedre fremgang, og for at de kristne kunne blive 

forsørget des bedre, hvad de timelige nødvendigheder an-

gik. 

 Dette eksempel har gendøberne drevet det meget vidt 

i at efterfølge, som var det en nødvendighed, at man til alle 

tider skulle gøre ligeså i kristenheden. De vil derfor ikke 

anse dem for kristne, som har beholdt egen ejendom, og 
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ikke vil have alting fælles. Men for det første kan man af 

selve Skriften overbevise dem om, at ingen er berettiget 

til at gøre dette eksempel til en almindelig lov, eller til at 

påtvinge folk dette fællesskab. For endog på den tid, da 

dette endnu var i fuld gang, siger apostlen Peter til Ana-

nias: ”Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke 

rådighed over pengene efter salget?” (ApG 5, 4). Dette er 

jo et klart vidnesbyrd om, at ingen blev tvunget til dette 

salg og fællesskab. Men når nogen af sig selv, unødt 

gjorde det i den mening, at han under de farer og forføl-

gelser, som på den tid daglig kunne ventes, ville give sin 

ejendom til den fattige kristne menighed, så var der ingen, 

som forbød ham det. For det var jo en god gerning, som 

på den tid godt lod sig gøre, da disciplene endnu kun var 

få og alle havde modtaget Helligånden, så at ingen behø-

vede at frygte for snyd. Nu om stunder ville man derimod 

ikke kunne overholde denne skik blandt mennesker, for nu 

er de fleste sådan til sinds, at de hellere vil leve af andre 

folks flid, end arbejde og gøre gavn med deres egne hæn-

der. Nu ville altså et sådant fællesskab kun afstedkomme 

al mulig ulykke blandt alle de ugudelige og vanslægtede 
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mennesker, som ingen kan bringe til at arbejde eller vænne 

af med deres afskyelige tiggeri. 

 Dette var også årsagen til, at man i Jerusalem måtte 

opgive denne skik, da menigheden blev meget talrig; for 

havde man villet holde på den, så ville snart alt husvæsen 

være gået til grunde hos dem. For hvor der er hustruer og 

børn, kan sådant almindeligt fællesskab ikke i længden be-

stå. Enhver må have sit eget; ellers vil snart alle slags 

ulemper og ulykker blive følgen. Derfor indførte apost-

lene heller ikke dette fællesskab på noget som helst andet 

sted. Også i Korinth var der dog kristne; men her ser man 

jo, at når de kom sammen, så havde enhver sit eget bord 

og sin egen mad. Dette kritiserer Paulus ikke, men han kri-

tiserer dem, fordi de ikke spiste hjemme, men beskæm-

mede de fattige. Men hvad behov skulle der vel være for 

sådanne særlige formaninger til de rige om at de gerne 

skulle give almisse og yde de fattige hjælp, hvis et sådant 

fællesskab alle vegne havde været befalet og indført blandt 

de kristne? 

 Derfor er det en stor vildfarelse af gendøberne, at de 

gør et sådant fællesskab til et ufravigeligt bud, som enhver 

skal holde. Evangeliet er jo en lære, som intet vil forandre 
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i det verdslige regimentes og det huslige livs vilkår, men 

lader dem begge bestå. Det lærer os, hvordan vi kan få 

syndernes forladelse og det evige liv, men vil med denne 

lære hverken kuldkaste den verdslige øvrigheds magt eller 

det huslige styre. Men nu er det jo soleklart, at alle verds-

lige stænders og livsforholds kuldkastelse måtte blive føl-

gen, hvis man ville gøre al ejendom fælles for alle. 

 Derimod har de kristne et andet fællesskab. Derved 

skal man lade det blive, og ikke pålægge dem mere. Dette 

fællesskab prædiker Johannes Døberen om i Lukas 3, 11, 

hvor han siger: ”Den, der har to kjortler, skal dele med 

den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså.” 

Og Kristus siger selv: ”Giv den, der beder dig; og vend 

ikke ryggen til den, der vil låne af dig.” Matt 5, 42. For det 

er enhver kristens pligt, at hjælpe, hvor han kan, dog såle-

des, at Paulus’ regel i 2 Kor 8, 13 forbliver ved magt: ”Det 

er jo ikke, for at andre kan få det lettere og I få besvær, 

men for at der kan være ligevægt.” Det vil sige: Hvor det 

er sand trang og ikke dovenskab eller dårlig husholdning, 

og du uden skade kan afhjælpe den, er det din pligt at 

hjælpe. For der er mange, som gerne vil give, men mangler 

evne dertil; og atter mange, som godt kunne ernære sig 
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selv, men enten ikke vil arbejde eller ikke ville sætte tæ-

ring efter næring. Dem skal man ikke hjælpe, for derved 

gør man dem kun værre endnu og vænner dem end mere 

til at tigge. 

 Meningen er derfor ikke, at man skal foreskrive de 

kristne den første kirkes eksempel til efterfølgelse, hvad 

denne sag angår, og tvinge dem til dette formuefællesskab. 

Nej, man skal lade det blive derved, at den ene kristen skal 

hjælpe den anden, hvor han uden skade kan gøre det. For 

vor herre Kristus begærer ikke af dig, at du skal hjælpe en 

tigger, hvis du derved ville gøre dig selv og dine børn til 

tiggere. Her hedder det, som Paulus siger: ”Ikke, for at an-

dre kan få det lettere og I få besvær.” 

 Derimod er denne historie gavnlig og god at agte på i 

en anden henseende, nemlig, at man tager sig apostlenes 

eksempel til eftertanke, og lærer af dem, hvad slags folk 

man skal bruge til det embede, hvortil den hellige Stefanus 

lod sig bruge. For således siger apostlene: ”Find derfor 

blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af 

ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave.” 

 At være velanskrevet vil sige, at man tidligere har ført 

et ærbart og ulasteligt levned, og ikke, således som verden 
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nu om stunder plejer, enten har vanæret sig ved gerrighed 

eller ødt penge og gods bort ved et overdådigt levned. For 

sådanne folk due slet ikke til at forvalte fremmede penge 

og forestå andres anliggender. Gerrigheden forfører dem 

til at berige sig selv, når de blot ser et aldrig så ringe på-

skud dertil. Men når de er vante til pragt og et overdådigt 

levned, og får fremmed gods under deres bestyrelse, så ser 

man jo, hvordan det går. Derfor er det nødvendigt, først at 

agte på sådanne folks rygte, og hvordan de tidligere har 

styret deres egne sager. 

 Dernæst hører også dette til, at de må have Helligån-

den. For forstår de ikke at skikke sig efter Guds ord og at 

regere sig selv dermed, så kan pengene gøre dem til 

skurke, selv om de tidligere har været fromme og ærbare 

mænd. For at have Helligånden, vil ikke sige andet, end at 

være en kristen, elske Guds ord, gerne ville høre det, 

skikke sit liv derefter, og bevare en god samvittighed. Alt 

dette er Helligåndens gerning og frugt, hvoraf herefter 

også andre skønne dyder skal fremvokse, som vi læse det 

i Gal 5, 22. 

 Men nu kan det vel også ske, at en både har godt vid-

nesbyrd og Helligånden, men alligevel ikke er skikket til 
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et sådant embede. Derfor, tilføjer, de, skal sådanne også 

have ”visdom” og være duelige, kyndige og prøvede 

mænd. For man ser jo, at én er dueligere til at styre sit hus, 

end en anden; at én forstår at styre alle sine sager på den 

fordelagtigste måde, og gøre sine indkøb med forstand og 

i rette tid, mens en anden gør det i en ubelejlig tid og til 

sin egen skade. På samme måde kræver også dette embede 

kyndige og forstandige mænd, når det skal besørges på den 

rette måde og blive til gavn. Magelige, ligegyldige, ube-

sindige og uøvede folk due ikke hertil. De ville på ét år let 

kunne bortødsle så meget, som en anden, der forstod tin-

gene, kunne komme ud af det med i to eller tre år. 

 Da nu syv sådanne redelige, gudfrygtige og til denne 

forvaltning vel skikkede mænd var udvalgt, så kom me-

nigheden og fremstillede dem for apostlene, som ”bad og 

lagde hænderne på dem.” Dette er nu også et såre nødven-

digt stykke; for vi erfarer jo noksom, at menneskelig vis-

dom og duelighed alene ikke er nok. Guds velsignelse må 

også til for at give held og lykke. Den må vi søge med vore 

bønner; ellers kan det let ske, at den allerklogeste handler 

allermest uheldigt og gør allermest fortræd. 
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 At nu de kære apostle anvender så stor flid på at få 

dette embede betroet i gode hænder, og at de med så me-

gen alvor beder, og lægger deres hænder på de udvalgte, 

er alt sammen en tilkendegivelse om, at forvaltningen af 

kirkens fælles ejendom og almisser ikke er et ringe og 

uvigtigt hverv. For hvorfor skulle de vel ellers have an-

vendt så megen flid og alvor på at få disse mænd valgt og 

indsat i embedet? Vel er det sandt, at prædikeembedet er 

langt højere og endnu mere nødvendigt, for derved hjæl-

per Gud ikke legemet i det timelige liv med spise og 

drikke, men derved hjælper han sjælen imod synden og 

den evige død. Men næst efter prædikeembedet er der i 

kirken intet højere embede og intet vigtigere anliggende, 

end at man omgås redeligt og retskaffent med kirkens 

ejendom, så at de fattige kristne, der ikke selv formår at 

erhverve sig opholdet, kan blive hjulpet og ikke lide nød. 

 Derfor nærer også Djævelen et så stort had til dette 

embede, og regerer således i alle stænder, at der alle vegne 

handles såre uretfærdigt og troløst med kirkens fælles gods 

og almisser. De store herrer holder såre skammeligt hus 

hermed. Ligesom det også desværre kun er alt for vist, at 

man burde sørge for kirkens tjenere og for skolerne med 
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langt større flid og god vilje, end man gør. For vore for-

fædre har skænket rigelige gaver hertil, og tænkt, derved 

at kunne opretholde gudstjenesten. Men hvad, de mang-

lede, var at de ikke kendte den rette gudstjeneste, om hvil-

ken vi nu har kundskab; og så vil vi alligevel ikke anvende 

til kirkens bedste, hvad andre har skænket den, men selv 

beholde det, og bruge det til vor egen fordel. Således ser 

man jo, hvordan borgere og bønder foruretter deres sogne-

præster, og ikke giver dem, hvad de er pligtige at give 

dem, men at enhver hellere vil tage noget fra dem. 

 Derfor giver nu også Guds vrede (som profeten Mala-

kias truer med) sig så åbenlyst til kende, at enhver, de store 

herrer ligeså vel som borgere og bønder, bliver til stoddere 

med alt dette ranede gods. Dette var dog endnu til at bære, 

når blot ikke dertil kom den elendighed, at kirker og skoler 

imens forfalder, og de fattige aldeles forsømmes. Det er 

netop, hvad den lede Djævel tragter efter; for han ser kun 

alt for vel, hvad dette omsider må føre til. 

 Derfor var det såre nødvendigt, at man i alle store fyr-

stendømmer og stæder, ja i enhver landsby havde mange 

sådanne Stefanus'er, der alvorlig ville tage sig af denne 

gerning, handle redeligt med kirkens gods, og ikke se på 
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egen fordel, men på deres, som dette gods med rette tilhø-

rer. Nemlig først de, som må tjene kirken ved ordets præ-

diken, og for denne tjenestes skyld ikke kan tage vare på 

deres egne sager. Dernæst de fattige kristne, som på grund 

af sygdom eller anden nød ikke selv kan skaffe sig ophol-

det. Og for det tredje flinke, begavede unge mennesker, 

som er skikket til at studere, men hvis forældre ikke har 

midler til at hjælpe dem frem. Hvad der mangler, er altså, 

at vi ikke har redelige, gudfrygtige og duelige mænd til at 

tage vare på denne forvaltning; for ellers ville det gå gan-

ske anderledes til hos os. 

 Det første, vi hører om den hellige Stefanus’ levned, 

er altså dette, at han havde givet sig i kirkens tjeneste og 

påtaget sig omsorgen for de kristnes timelige nødvendig-

heder, for at de des flittigere kunne lægge vind på Guds 

ord og bønnen. For dette embedes skyld ville jøderne vel 

nok have ladet ham uanfægtet; men Lukas siger fremdeles 

om Stefanus: ”Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store 

undere og tegn blandt folket.” Nu er det vist, at sådanne 

tegn har Gud, som Markus siger i slutningen af sit evan-

gelium, ladet ske, for derved at stadfæste sit ord. Således 

giver da også den hellige Stefanus’ tegn og undergerninger 
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til kende, at han ikke holdt sin tro hemmelig og tav stille 

dermed, men at han frit bekendte sin tro og prædikede om 

den herre Kristus Jesus. Dette er nu, hvad der så højligt 

opbragte jøderne imod ham, og forvoldte, at de ikke kunne 

lide ham, men lagde voldsom hånd på ham, og førte ham 

for øvrigheden. 

 Dette er skrevet os til et eksempel, for at vi deraf skal 

lære, at når vi vil bekende vor tro, og med vor bekendelse 

åbenlyst for mennesker vil ære Kristus, så fejler det ikke, 

at Djævelen vil opvække nogle, som vil forfølge os og 

skaffe os alle slags ulykker på halsen. Derfor må vi være 

belavede på og bevæbne os imod sådan fare, fordi der dog 

ikke bliver andet af det. For vi kristne skal ikke bruge vor 

tro og bekendelse til derved at ville beriges og blive store 

herrer; men liv og legeme og alt, hvad vi har, må vi sætte 

i vove, og være forvisset om, at verden, således som vi ser 

det her på Stefanus, ikke vil lade os i fred. Det bedrøvede 

ham at høre, hvordan De Frigivne, Kyrenæerne, Aleksan-

drinerne og andre grupper bespottede Kristus, og ikke ville 

lade ham være Guds søn. Han indlod sig derfor med dem, 

og modsagde dem. For han huskede på, at han var en kri-

sten, og at han måtte redde sin herres ære. Og dette gjorde 
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han således, at ”de ikke kunne modstå den visdom og ånd, 

som han talte med.” Men hvordan gik det ham? ”Så fik de 

i al hemmelighed nogle mænd til at sige: »Vi har hørt ham 

tale spottende om Moses og Gud.« De ophidsede folket og 

de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, 

slæbte ham med og førte ham for Rådet.” Dette har nu den 

hellige Stefanus til løn, fordi han ikke ville finde sig i at 

høre på, at man talte foragteligt om Kristus, men mente, 

det ikke var mere end hans pligt, at redde sin herres ære. 

Os går det, Gud være lovet, ligeså med paven og hans til-

hængere. Men det må vi takke Gud for, for det er intet ondt 

tegn. 

 Men nu siger teksten her især, ”og de stillede med fal-

ske vidner mod Stefanus.” Således går det altid. Med sand-

hed kan de intet udrette imod de kristne, og derfor må de 

angribe med løgn. Den hellige Stefanus beskyldte de for 

at have talt bespottelige ord mod Moses og imod Gud; men 

det indrømmede han dem på ingen måde; for hvad hans 

tanker var om Moses, og hvad hans tro var om Gud, viser 

hans svar tydeligt nok, idet han tværtimod fører samme 

klage over sine modstandere og beskylder dem for, at de 
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og deres fædre hverken havde villet adlyde Moses eller 

Gud. 

 Man ser altså meget klart af hele beretningen, at jø-

derne har handlet med Stefanus, ganske som nu til dags 

papisterne handler med os. Når vi prædiker, at Kristus ikke 

har indstiftet sin nye pagts højværdige sakramente, for at 

man, således som papisterne plejer, skal ofre det, bære det 

omkring, holde det i opbevaring, og på denne måde tilbede 

det - men for at man skal spise og drikke det, og forkynde 

Herrens død, det vil sige, trøste sig ved hans lidelse og for-

lade sig på hans fyldestgørelse for vore synder - så skriger 

de på, at vi ringeagter sakramentet og vanærer det. Når vi 

prædiker, at vor herres Jesu Kristi offer er den eneste fyl-

destgørelse for synden, og at vi med vore gerninger ikke 

kan udslette endog den ringeste af vore synder eller for-

tjene nåden: så skriger de på, at vi forbyder gode gerninger 

og giver årsag til, at enhver gør, hvad han lyster. Ligeledes 

at når man ikke med gode gerninger kan fortjene Himlen, 

så kan man heller ikke med onde gerninger fortjene Hel-

vede, og så fremdeles. Og således fremstår da her papi-

sterne som falske vidner, idet de offentligt, men uden 

sandhed, udspreder sådanne beskyldninger mod os. 
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 Således gik det også den hellige Stefanus. Han havde 

prædiket samme lære om syndernes forladelse, som den 

vi, Gud være lovet, prædiker, og sagt, at det ved loven ikke 

var muligt at blive retfærdig for Gud og opnå det evige liv. 

Dertil havde Gud ikke givet loven. Den, der begærede at 

komme i Himlen, måtte hertil have noget højere og større, 

end Moses og alle lovens gerninger. Denne prædiken ud-

lagde de, som om han bespottede Moses. På samme måde 

havde han også vidnet, at Kristus var Guds søn; og han 

havde selv gjort undergerninger i hans navn. Også dette 

kaldte de en gudsbespottelse. Men især kunne de ikke for-

drage, at han ikke blot agtede templet og hele deres guds-

tjeneste så ringe, men endog forkyndte og truede dem 

med, at hvis de ikke ville modtage Kristus, så skulle deres 

tempel, gudstjeneste og regimente tillige med alt det øv-

rige kuldkastes og forgå. Dette kaldte de ikke blot en be-

spottelig tale, men de råbte på, at det var en oprørsk præ-

diken, og forfulgte ham derfor på det heftigste. 

 Derfor skal vi heller ikke tage os de uretfærdige be-

skyldninger alt for meget til hjerte, som nu om stunder gø-

res mod os. Djævelen kan jo engang ikke andet, end at lyve 

og at fordreje al god og sand tale på det skammeligste. 
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Denne kunst har papisterne lært af ham. Derfor bespotter 

de det hellige evangelium, og taler på det skammeligste 

om alle retskafne prædikanter. Dette må man vænne sig 

til, og give tid, indtil Gud kommer og åbenbarer, om de 

har talt sandhed eller løjet. Indtil da må vi med den hellige 

Stefanus nøjes med vor samvittigheds vidnesbyrd, at vi 

hverken bespotter Gud, eller forfører mennesker, eller fø-

rer falsk lære, men giver Kristus pris og ære, forsvarer den 

sande guddommelige lære, og derfor lider forfølgelse. 

 Hvor en sådan god samvittighed er, der kommer også 

den trøst til, hvorom denne historie taler her således: ”Fuld 

af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så 

Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side.” 

Den hellige Stefanus var jo også et menneske med kød og 

blod; og havde Helligånden ikke været hos ham, så havde 

han bestemt ladet sig skræmme af ypperstepræsterne, fa-

risæerne, og det ganske folk, der alle stod der og fordømte 

og forkætrede hans lære om Kristus; for sådanne anfæg-

telser kan ikke overvindes uden Helligåndens bistand. 

Men just som jøderne angreb ham allerheftigst, just nu, da 

Stefanus for denne sin bekendelses og læres skyld skal lide 

døden, da ser han Kristus stå ved Guds højre hånd. Ham, 
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hvem ypperstepræsterne, farisæerne og alt folket troede 

om, at han lå dybest nede i Helvedes afgrund. 

 Dette syn har nu Stefanus set både med åndelige og 

legemlige øjne. Vi ser det ikke legemligt; men i ordet og 

troen ser, Gud være lovet, også vi dette syn. Derfor holder 

vi fast ved denne lære, og lader papisterne rase, skrige, 

lyve, fængsle og myrde så meget, som de vil. Det skal ikke 

volde os stor bekymring. For Kristus har jo givet os den 

forjættelse, at hans Ånd skal være hos os og trøste og 

styrke os, at vi i ham skal have al trøst og glæde, og at 

dertil endnu vor sag således skal lykkes for os, at man kan 

mærke: ”Det er ikke os, men Helligånden der taler.” Mark 

13, 11. 

 Det mærker vi også her på Stefanus, idet han så mæg-

tigt forsvarer evangeliet mod jødernes falske anklage, og 

beviser, at templet i Jerusalem ikke i den mening var Guds 

hus, at Gud skulle være bundet dertil, eller at det ikke for 

jødernes synders skyld skulle blive ødelagt. For han viser 

dem jo, at Gud allerede havde været hos sit folk, da han 

endnu intet sådant hus havde hos dem; fordi det jo var Sa-

lomo, Davids søn, der byggede det første tempel. 
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 Ligeledes, at i kong Hizkija’ tid, da dette hus allerede 

stod der og holdtes i ære og værdighed, da havde Gud ved 

Esajas’ mund sagt: ”Himlen er min trone, jorden min fod-

skammel; hvilket hus skulle I kunne bygge mig, siger Her-

ren, eller hvilket sted skulle være min bolig? Har min hånd 

ikke skabt alt dette?” Men da nu jøderne stod så stift og 

fast på deres mening, og slet ikke ville stoppe med at 

pukke og trodse på dette tempel og deres gudstjeneste, 

uden at agte på Kristus og hans ord, så taler Stefanus dem 

alvorlig til, og kalder dem ”stivnakkede og uomskårne på 

hjerte og øre,” som aldrig havde holdt Guds bud, og dertil 

endnu modstået Helligånden, så de derover blev de hellige 

profeters forrædere og mordere. 

 Men således ville nu Stefanus langt fra have talt, om 

ikke Helligånden havde været i ham. For mens andre, når 

de er stedt i samme nød, som Stefanus, kun taler, hvad folk 

gerne vil høre, for igen at gøre sig dem til venner, så taler 

derimod Stefanus her sine modstandere så strengt til, at de 

”blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham”. 

Dette virker Helligånden i ham, og opflammer ham såle-

des, at han derover ganske glemmer sig selv, sit liv, og sit 
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legeme, og kun tænker på at redde sin herres ære og at fo-

reholde de ugudelige deres synd. 

 Hvordan lønner nu Kristus den hellige mand for denne 

tro tjeneste? Det er det tredje og sidste stykke af denne 

prædiken. Efter ydre anseelse at dømme synes det, som 

om den hellige Stefanus blev lønnet, ligesom ordsproget 

siger, at bødlen lønnede sin svend. For sådan står der frem-

deles i historien herom:  

 

v57 Da skreg de højt, holdt sig for ørerne og fór alle som én løs 
på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. 

Velan, kære Stefanus! Der ligger du. Således lønner ver-

den alle vor kære herres Jesu Kristi gode og tro tjenere. 

For verdens øjne har dette hans endeligt et såre ondt ud-

seende; for selv om han havde været en morder, en tyv 

eller en horkarl, havde man jo ikke kunnet handle værre 

med ham; og da ville tilmed enhver have haft langt mere 

medlidenhed med ham. Men fordi han bekender Kristus 

og gerne vil føre andre til samme tro, så dør han her i for-

smædelse og vanære. For enhver holder ham for en forfø-

rer og gudsbespotter, som har villet kuldkaste Moses’ lov 

og gudstjeneste tillige med al tugt og ærbarhed. 
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 Men det er netop de rette helliges død. I verdens øjne 

er det en forsmædelig vanærende død; men i Guds øjne er 

det, som Salmen vidner, en dyrebar og ædel død; Sl 141. 

For det første er jo vort hoved og herre, Kristus Jesus, 

Guds egen søn, død således på korset: som en forfører og 

oprører, i al mulig vanære, midt imellem to røvere. Og lad 

os dernæst også for det andet lære af Stefanus, og høre, 

hvad han, der selv har lidt en sådan forsmædelig død, me-

ner herom. 

 For sådan skriver Lukas:  

 

v58 Stefanus bad: »Herre Jesus, tag imod min ånd!« 

Hvor vil dog den gode Stefanus hen med denne tale? Han 

ligger der på sine knæ. Vidnerne, som var trådt op imod 

ham, og som derfor er de første, der skal kaste sten på ham, 

gør sig rede til arbejdet, og lægger deres klæder fra sig; for 

øjeblikket er kommet, da man vil kaste en stenhob over 

ham. Og nu glemmer den fromme mand så aldeles sit liv 

og sit legeme, at han ikke taler et eneste ord derom; som 

ville han sige: Legemet er ikke bedre værd. Det hører dog 

hjemme i jorden. Der er synd og udyd nok deri. Derfor 
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ligger der ingen magt på, om det end her omkommer i for-

smædelse og vanære. Kun ved én ting bliver det hæderligt 

og dyrebart, nemlig, fordi det dør for den herre Kristi 

skyld. Derfor vil jeg nu ikke bekymre mig videre om lege-

met. Kun dette beder jeg: ”O herre Jesus Kristus! modtag 

min ånd!” Så vis er Stefanus på, at bliver blot ånden hjul-

pet af den herre Kristus, som er den eneste, der kan hjælpe 

her, så skal det heller ingen nød have med legemet; så må 

derefter også legemet følge med. 

 Således står da her på det allerskønneste, både at Ste-

fanus tror på et evigt liv efter dette liv, for hvorfor skulle 

han vel ellers befale Kristus sin ånd? Og at han tror endnu 

mere, nemlig, at hvis hans ånd skal blive hjulpet, så vil 

hverken Moses, eller loven, eller andre mennesker med 

deres gerninger, eller han selv med sine egne gerninger 

kunne udrette det; men så må Kristus, Guds søn, alene 

gøre det. Derfor sætter han fuld tillid til Kristus, og beder 

ham, at han vil gøre det. Dette må dog kaldes, at kende og 

at tro retteligt på Kristus; og deraf må atter følge et frejdigt 

og let hjerte, og at man er ved godt mod selv under de svæ-

reste prøvelser og i den højeste nød. 
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 Denne kunst skal vi med al flid lære af den hellige Ste-

fanus, og eftersige ham de ord, vi her hører ham tale. For 

skønt Guds søn, vor kære herre Kristus, også i al anden 

fare vil stå hos sine kristne og hjælpe og beskærme dem 

mod den onde fjende og den onde verden, som tillige med 

livet og legemet også gerne vil fordærve sjælen, så er det 

dog især hans embede og gerning, at træde til med sin 

hjælp og bevise sin magt, når vort liv her skal være forbi, 

og vi derfor gribes af forfærdelse for synden, Djævelen og 

døden. 

 For han er jo død for vore synders skyld. Han har be-

falet os at lade os døbe, for at vi skulle blive Guds børn og 

ved Kristi død frigøres fra synd og død. På samme måde 

har han også overgivet kirken skriftenøglerne, hvormed 

synd skal løses og synd skal bindes. På samme måde har 

han og indstiftet den hellige nadvers højværdige sakra-

mente. Intet af disse stykker angår det timelige liv; for her 

må de kristne stå tilbage for de ugudelige, der som oftest 

nyder det fortrin, at det her på jorden går dem efter ønske. 

Men deri skikker de kristne sig gerne, da de véd, at al den 

trøst og rigdom, der er dem givet, skal de først modtage og 

besidde i det kommende liv. 
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 Dette bringer nu Stefanus til så aldeles at glemme sig 

selv, at han lader sine fjender handle med sig, ganske som 

de lyster, og end ikke klager derover med et eneste ord. 

Kun dette beder han om, at Kristus vil modtage hans ånd. 

Dermed lader han sig nøje. For han véd såre vel, at når 

Kristus antager sig hans til evig salighed skabte ånd, så 

kan legemet heller ikke gå tabt. Også dette skal vi lære, og 

bede denne bøn alvorligt med; for da beder vi om, hvad 

alle hellige mennesker stedse og altid har bedt om, og hvad 

også Kristus så gerne vil gøre. For dette er netop hans em-

bede. Derved bliver slangens hoved knust og dens magt 

tilintetgjort. Ligeså beder jo også den bodfærdige røver på 

korset: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.” Som 

ville han sige: Hjælpen her på jorden og for dette liv giver 

jeg gerne afkald på; lad det gå med legemet, som det har 

fortjent det; derom bekymrer jeg mig ikke; men kære 

herre, hjælp mig til et andet liv, som varer til evig tid. 

 Men når nu Stefanus har bedt ret heri, (og det tror og 

véd vi, at han har), og er blevet bønhørt, hvordan mon det 

da vil gå dem, der ikke blot forkaster hans tro, men oven i 

købet forfølger og ihjelslår ham for denne hans tros skyld? 

Ja den regning er snart gjort. For når Kristus er den eneste, 
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som kan og vil hjælpe ånden i det evige liv, så må jo både 

ånd og legeme fortabes, når man hverken har eller vil have 

Kristus til sin frelser. Dette ser også den hellige martyr 

Stefanus; og da han ikke har mindste tvivl om, at Kristus 

vil høre hans bøn og modtage hans ånd, så begynder han 

nu at bede for de arme mennesker, som stener ham, og som 

var fremtrådt som falske vidner mod ham, og han faldt på 

knæ og råbte med høj røst: ”Herre, tilregn dem ikke denne 

synd!” 

 Her kommer altså de to ting sammen, som altid skal 

følges ad, den rette tro og den rette kærlighed. For en kri-

sten skal antage sig sin næste ikke blot med timelig, men 

også og endnu mere med åndelig hjælp, på hvilken der lig-

ger mest magt. Derfor går det denne hellige mand til 

hjerte, at Djævelen har fanget og fastbundet disse arme 

synderes hjerter så aldeles, at de ganske lader hånt om og 

forfølger deres egen salighed og frelse, for hvis skyld de 

burde have været rede at sætte både liv og legeme til. 

 Dette skal vi også lære af den hellige Stefanus, og 

ikke, som verden plejer at gøre, vredes, når andre menne-

sker gør os skade. Det gør jo vistnok ondt, men sig du kun 

trøstig, ligesom Stefanus: De kan jo dog ikke nå længere 
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hermed, end at gøre dig skade på dit timelige gods, og når 

de gør deres værste, på legemet. Derimod er det vist, at jo 

mere skade de tilføjer dig på legeme og gods, des større 

skade gør de sig selv på deres sjæle. Hvad vil du da gøre 

med sådanne elendige mennesker? Vil du vredes på dem, 

og skade dem igen? Du kan jo dog ikke tilføje dem så me-

gen skade, at de ikke selv allerede har gjort sig tusinde 

gange mere skade; og ved sådan utålmodighed og hævn-

gerrighed vil du desuden kun fordærve din egen sag hos 

Herren vor Gud. Hvorimod han, hvis du lider tålmodig, vil 

antage sig din sag, og give dig rigeligt vederlag for al så-

dan skade. Intet er derfor bedre, end med Stefanus at lade 

al vrede og uvilje fare, tage sig den store skade, som de 

arme mennesker gør deres egne sjæle, inderligt til hjerte, 

og bede for dem til Gud, at han vil forlade dem deres synd, 

tage dem til nåde, og i nåde bevare dem for døden og for-

dømmelsen, som Djævelen har ført dem i. 

 Ved siden af denne lære har vi fremdeles her også den 

trøst, at Gud vil høre denne bøn og være sådanne arme 

syndere nådig, for herpå må vi aldeles ikke tvivle. For hvis 

denne bøn havde været den herre Kristus imod, så ville 

Stefanus ikke have bedt den. Men da han nu også beder 
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for disse store syndere, som hverken vil se eller høre Guds 

søn, og som forfølger og dræber hans hellige, så er jo dette 

en tilkendegivelse om, at ingen synder skal fortvivle, men 

håbe på nåden og sine synders forladelse på grund af den 

herre Kristus. Som også Lukas udtrykkelig anfører, at Pau-

lus havde velbehag i Stefanus’ død, og tog vare på vidner-

nes klæder, mens de stenede Stefanus. Men der er ingen 

tvivl om, at han på grund af denne bøn blev taget til nåde: 

”Netop derfor fandt jeg barmhjertighed (som han selv si-

ger), for at jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste 

hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal 

komme til tro på ham og få evigt liv.” 1 Tim 1, 16. 

 Således har mine kære venner nu her den hellige Ste-

fanus’ historie, først hvad hans gerning og embede var; 

dernæst hvordan han bekender den herre Kristus, og til 

sidst for denne bekendelses skyld sætter sit liv til; og der-

næst også hvordan Kristus ved sin Ånd trøstede ham og 

opfyldte ham således med det evige livs håb, at han villigt 

og gerne hengav dette timelige liv for Kristi skyld. 
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 Vor kære Gud i Himlen oplyse da for denne samme 

vor frelsers skyld også vore hjerter således ved sin Hellig-

ånd, og gøre os med den hellige Stefanus evig salige! 

Amen. 
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Om de uskyldige spædbørn 
 

Matt 2, 13-23. 
v13 Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og 

siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og 

bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå 

det ihjel.« v14 Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han bar-

net og dets mor med sig og drog til Egypten. v15 Og dér blev han, indtil 

Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved pro-

feten, der siger: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.« 

 v16 Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, 

blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle 

drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået op-

givet af de vise mænd. v17 Da opfyldtes det, som var talt ved profeten 

Jeremias, der siger: 

 v18 I Rama høres råb, 

 gråd og megen klage; 

 Rakel græder over sine børn, 

 hun vil ikke lade sig trøste, 

 for de er ikke mere. 

v19 Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for 

Josef i Egypten v20 og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig 

og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde.« 

v21 Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels 

land. v22 Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin 
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far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åben-

baring om at rejse til Galilæa, v23 og dér bosatte han sig i en by, der 

hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, 

at han skulle kaldes nazaræer. 

 

 

Også dette er en såre mærkværdig historie, som man både 

for den læres og dernæst også for den trøsts skyld, som 

deri bliver fremholdt for os kristne, på ingen måde må lade 

forstumme i kirken. Læren er, at vi ser, hvor fjendske Djæ-

velen og verden er imod det lille Jesusbarn og hans rige, 

og hvor ivrigt de søger at undertrykke, og udrydde det. Og 

trøsten er, at dette foretagende ikke lykkes, men at den 

onde verden må lade Kristus og hans ord og kirke stå ved 

magt; og at skønt nogle kristne derfor må sætte livet til, så 

skal dette dog ske uden skade for dem, ja til deres største 

fordel; mens derimod tyrannerne selv derved vil gå til 

grunde. Herfor skal intet kunne hjælpe dem. 

 At nu Herodes lod de uskyldige små børn i Betlehem 

og hele dens omegn dræbe, det var en stor ondskab; men 

ingen må tvivle på, at Herodes alligevel har givet sagen et 

smukt udseende, så at man ikke har anset dette for en ty-

rannisk udåd, men for en nødvendig strenghed. For denne 
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kunst forstår verden særdeles vel, når det går ud over de 

kristne, som al historie vidner, og som Kristus selv siger 

om sine disciple i Joh 16, 2: ”Enhver, som slår jer ihjel, 

skal mene, at han derved tjener Gud.” Da senere hen denne 

Herodes’ søn, Herodes Antipas, dræbte den hellige Johan-

nes Døberen, så høstede han derfor den ros, at han var en 

fyrste, der stod ved sit ord og ikke ville være løftebryder. 

Da jøderne korsfæstede Kristus, og da de stenede Ste-

fanus, da beskyldtes begge disse, både Herren og tjeneren, 

for at de havde gjort oprør og spottet Gud. Disse eksem-

pler er Skriften fulde af. Derfor skal ingen tvivle på, at det 

er gået ligeså med disse uskyldige småbørn, og at Herodes 

og alle de, der med råd og dåd hjalp ham hermed, har givet 

sagen et sådant udseende, at alverden har fundet dem be-

føjet dertil, og ment, at de hermed gjorde en god og nød-

vendig gerning. 

 Hvordan skal man nu tænke sig, at alt dette gik til? Så-

ledes: Matthæus anfører, hvordan de vise mænd kom til 

Jerusalem, spurgte sig for om dette nyfødte barn, og talte 

om denne stjernes vidunderlige åbenbarelse, uden al tanke 

om, at dette budskab og besøg skulle forfærde jøderne. 
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Men da blev Herodes, så snart han hørte dette, såre forfær-

det derover, og hele Jerusalem med ham. Denne skræk er 

nu den rette hovedårsag til dette mordanslag, denne mor-

deriske dåd, og til at så mange arme, uskyldige småbørn 

bliver dræbt. For Herodes tænker: Hvis den jødernes 

konge er født, hvad bliver der så af dig, du som er en frem-

med konge, og hvem jøderne til med ikke kunne lide? For 

Herodes’ fader havde været en edomit, som af Julius Cæ-

sar var gjort til officer over jøderne; men da han var død, 

så blev denne Herodes, Antipaters søn, første konge i jø-

deland ved den romerske kejser Augustus’ hjælp. Derfor 

frygtede nu Herodes, at hvis der kom en anden konge, så 

ville der ikke længe blive plads for ham; og derfor pønsede 

han på midler til at forebygge denne ulykke. 

 Uden tvivl har også ypperstepræsterne ærligt og rede-

ligt hjulpet ham hermed; for der står, at hele Jerusalem 

blev såre forfærdet over denne nyhed. Hvorfor vel det? 

Fordi romerne var herrer i landet. Vel gjorde dette jøderne 

meget ondt, og de tragtede også bestandig efter at blive 

disse herrer kvit. Men romerne var dem for mægtige, 

bragte dem altid atter under åget, og slog alvorligt løs på 
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dem, hver gang dette var sket. Derfor tænke nu ypperste-

præsterne og de øverste blandt folket: Får dette rygte om 

den nyfødte konge fremgang, og skaffer han sig derefter 

tilhængere, hvad let kan ske, så har vi atter romerne på 

halsen; for de vil ikke tåle det. For nu at forebygge denne 

urolighed og blodsudgydelse, kære kong Herodes, så dræb 

du kun trøstigt, hvor du blot har mindste formodning om, 

at dette barn er at finde; for ellers vil denne sag ikke ende 

uden stor skade og fordærvelse for land og folk. 

 Således må da det kære Jesusbarn allerede i vuggen 

være mistænkt af verden for at ville fratage Herodes hans 

rige og bringe krig, oprør, blodsudgydelse og al ulykke 

over jøderne og deres land. For at forebygge dette, rådslår 

og myrder de derfor trøstigt; og fordi profeten Mika siger, 

at Kristus skal fødes der, så må det arme Betlehem derfor 

holde for. For da Betlehem var Davids by, så måtte det jo 

synes troligt nok, at hvad der endnu var tilbage af hans 

stamme, måtte opholde sig i denne egn, og have boliger 

der, hvis det ellers var muligt, at nogen af dem endnu 

kunne findes der. For også tidligere havde Herodes dræbt 

mange af denne slægt; og hvad der endnu var tilbage af 

den, måtte derfor for størstedelen leve i landflygtighed og 
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armod; som da også Josef og Jomfru Marias forældre der-

for måtte bo i Nazaret. 

 Derfor tager Herodes hele omegnen med, for at være 

vis på, ikke at forfejle dette barn; og giver desuden sit fo-

retagende et smukt skin ved den påstand, at man jo måtte 

forebygge oprør og blodsudgydelse, og at det var bedre, at 

nogle hundrede mødre og fædre bedrøvedes, end at hele 

landet blev styrtet i fordærvelse og ufred. 

 Denne frygt rejste sig især af de vise mænds komme 

til Jerusalem, hvor man ikke var vant til at se sådanne gæ-

ster. De havde nu foretaget en så lang rejse for at se dette 

barn, og havde lovet Herodes, at vende tilbage til ham, og 

give ham nøje beretning om dette nyfødte barn. Men eng-

len havde befalet dem at rejse hjem ad en anden vej. Denne 

hemmelige hjemrejse tolkede Herodes, ypperstepræsterne 

og de øverste blandt folket således, at det ikke kunne 

hænge rigtig sammen. Der måtte skjule sig et hemmeligt 

mytteri, så man i Betlehem havde ondt i sinde imod ham, 

og havde givet de vise det råd, ikke at vende tilbage til 

kongen, men at neddysse sagen, så at den ikke blev ham 

åbenbaret. Dette måtte man nu forebygge, og ikke sidde 

med hænderne i skødet, indtil de fik iværksat deres planer, 
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hvoraf der kunne opstå oprør og anden stor ulykke for hele 

landet. 

 For at nu dette onde kunne blive afværget, og for at det 

menige folk kunne se, at det var øvrigheden ukært, og at 

den søgte at bevare freden og at fremme landets og folkets 

bedste, så anvendte de her stor strenghed, og lod de små 

børn dræbe. 

 Derfor synger den kristne kirke såre fint: 

 Herodes, hvorfor frygter du 

 Den Herre Krist, som fødes nu? 

 Han søger ej slig jordisk magt, 

 Men os har han Guds rige bragt. 

Men det vil Herodes ikke tro. Djævelen holder ham så vel 

som alle dem, ved hvis råd og bistand han uden tvivl har 

forøvet denne udåd, et farvet glas for øjnene, så de anser 

dette barn for, hvad det ikke er, og ikke vil se, hvad det er. 

Derfor griber de sværdet og bliver gruelige, skændige 

mordere, skønt de sætter sådan farve på sagen, at alverden 

må give dem ret, og mene, at hvad de gør, er velgjort og 

til landets og folkets største gavn. 

 Men ligesom det dengang gik Jesusbarnet, således går 

det endnu den dag i dag det kære evangelium. Paven og 
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hans biskopper, domprovster og munke er alle til hobe He-

rodes’ venner; alle samtykker og bifalder de hans anslag. 

For de anser evangeliet for en lære, som vil afstedkomme 

uenighed, oprør og al ulykke i verden, og mener, at hvis 

de ville antage denne lære og give den indpas i deres land 

og blandt deres undersåtter, så ville den allerførste følge 

deraf være, at de måtte give slip på al deres herlighed, de-

res gode indkomster og deres rolige liv. Ganske som He-

rodes tænker: Får den ny konge indpas her, så er det forbi 

med mig. Og derfor farer de til og myrder, dræber, hænger, 

drukner, brænder og forjager de kristne, hvor som helst de 

formår det, og håber således at kunne vedligeholde deres 

magt, rigdom, anseelse og øvrige herlighed. 

 Men nu er det jo åbenbart, at det kære evangelium ikke 

bliver prædiket derfor, og slet ikke lærer, at man skal fra-

tage andre, hvad deres er. Derimod lærer det, at enhver 

skal komme til Guds kundskab og syndernes forladelse og 

blive fromme, for at enhver må bevare håbet om det evige 

liv, som Kristus har erhvervet os, og ikke selv må berøve 

sig dette håb. Det hellige evangeliums embede og rette 

gerning går ud på, at Gud skal æres, og at mennesker skal 
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frelses. Men hertil, tænker paven og hans biskopper, be-

høver man ikke evangeliet, ja størstedelen af dem tror ikke 

på noget evigt liv; og da de nu er bange for, at de for evan-

geliets skyld skal miste deres magt, pragt og indtægter, så 

vil de hellere give slip på denne lære. Ja, de beflitter sig 

endog, hvor de kan, på at undertrykke og udrydde den, li-

gesom Herodes her gør mod Jesusbarnet. 

 Til sådanne morderiske tanker forstår Djævelen me-

sterligt at lokke dem. For ligesom Herodes tænker: Ej, 

hvad! Det er jo kun om et barn eller et par hundrede at 

gøre, så har det ingen nød mere, således tænker også papi-

sterne: Lad det også koste en præst og en borger eller to, 

så er den sag endt. Således mener de, uden al møje at 

kunne undertrykke og udrydde evangeliet. Men lad dem 

kun prøve det, og se, hvad udfaldet til sidst vil blive, når 

Kristus og hans evangelium står på den ene side, og de og 

Herodes på den anden. Da skal det vise sig, hvad de aller-

mindst har villet tro, at der af evangeliet og af et lille, nø-

gent barn vil blive en så umådelig svær byrde for dem, at 

den ganske vil trykke dem til jorden og knuse dem. 

 Denne historie lærer os altså om den herre Kristus og 

hans rige, først hvad verden vil anse og holde ham for, 
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nemlig for et barn, som når man ikke i tide skærer halsen 

over på det, vil bringe land og folk i ulykke, og afsted-

komme oprør, mord og blodsudgydelse. Og denne hårde 

beskyldning og svære mistanke må dette uskyldige barn, 

og endnu den dag i dag hans kære ord, være genstand for. 

Det må man nu finde sig i og henstille i Guds hånd. Jesus-

barnet har jo selv ikke haft det bedre i sin vugge; og vi skal 

heller ikke have det bedre. Vort eneste håb, al vor møje, 

arbejde og flid er alene rettet derpå, at verden må kende 

Gud, komme til Kristus, blive salig, og undfly Djævelen, 

døden og synden. For vi prædiker jo, som enhver kan se, 

ikke for nogen anden årsags skyld. En stiftamtmand har jo 

større indkomster end alle kirkens tjenere til sammen i en 

stor by, ja næsten i et helt land. Dette finder vi os i, lider 

sult og kummer med kone og børn, og prædiker slet ikke 

for at blive store og rige herrer. Kun derom er det os at 

gøre, at Gud kan blive kendt og æret i Kristus, og at de 

arme syndere kan blive salige. Men det vil vare længe, før 

verden gør sig de tanker om os. Den holder os tillige med 

Kristus for oprørere, og udlægger vor lære, som om den 

anrettede al den ulykke, som sker i verden. Det må man 
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lære at tåle, og vænne sig til. Dette være nu nok om læren. 

Nu vil vi også betragte trøsten. 

 Herodes og ypperstepræsterne mener det meget ondt 

med den herre Kristus; men Djævelen, som driver dem 

dertil, mener det endnu værre. For han véd, hvad fare han 

her selv står i. Men hvordan lykkes det dem? På én måde 

nyder jo deres anslag fremgang, for de arme småbørn kan 

ikke forsvare sig, og må holde for. Deres uskyld hjælper 

dem ikke for verden. Men hvad det øvrige angår, da mis-

lykkes dette anslag aldeles. For før de begynder at myrde, 

er Jesusbarnet allerede ude af landet og i sikkerhed på et 

sted, hvor Herodes intet kan gøre ham. 

 Dette er i to henseender såre trøsteligt for os kristne. 

For her ser vi jo, at skønt Gud lader sin kirke lide, og an-

stiller sig, som tog han sig slet ikke af den, så må vi dog 

bekende, at han sørger trofast og godt for den, og bevarer 

den for skade og fordærvelse. Fordi Josef og Maria, hvis 

de havde skullet råde sig selv, ville være blevet i Betlehem 

tillige med barnet, så kommer nu englen, advarer dem, og 

befaler dem at drage bort, og for en tid tage bolig i Egyp-

ten. Ligeså havde Gud allerede tidligere beskikket det så-

ledes, at de vise måtte rejse den lange vej hen til dette barn, 
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og bringe det rejsepenge til rejsen, som vi læser det hos 

Matthæus, hvor han siger: ”De åbnede for deres gemmer 

og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.” Det må 

nu ikke have været en ringe skænk, men en så anseelig 

gave, at disse fattige mennesker i lang tid ikke blot selv 

har hjulpet sig dermed, men også har kunnet give andre 

deraf. 

 Skønt nu Djævelen, Herodes og ypperstepræsterne har 

ondt i sinde, så bliver dog deres anslag til intet; for barnet, 

for hvis skyld de giver sig i færd med denne myrden, und-

slipper uskadt. Således vil Gud også til alle tider beskærme 

sit ord og sin kirke. Selv om tyrannerne er aldrig så onde, 

så må de dog lade kirken og ordet bestå. Ja, hvad mere er, 

deres raseri og forfølgelse må endog give årsag til, at kir-

ken vokser, og Guds ord udbredes videre. For der er ingen 

tvivl om, at Maria og Josef, og måske andre med dem, der 

også kendte dette barn, ikke har tiet stille, mens de var i 

Egypten, men at de der har forkyndt det store under, som 

var sket med dette barn, og derved ført andre til troen og 

saligheden. Ligesom da også især de vise mænd har været 

Det Nye Testamentes første forkyndere i deres land, og 

flittigt undervist deres folk om dette barn. Hertil giver nu 
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Herodes årsag, skønt han selv intet véd derom, men mener, 

ganske at ville undertrykke det hele. 

 Ligeså går det nu om stunder. Når tyrannerne raser 

imod evangeliet, så gør de intet andet, end at puste til il-

den, som ulmer under asken. Derved bringer de kun ilden 

til at brænde, mens de blæser sig selv asken i øjnene. Så-

ledes skal deres tyranni lykkes dem. Når de udgyder uskyl-

digt blod, så skal dette kristenblod være ligesom en gød-

ning, der frugtbargør marken, så den får kræfter, og bærer 

gode afgrøder. For ved forfølgelse vokser og styrkes kri-

stenheden, hvorimod de kristne bliver lade og forsømme-

lige, hvor der er fred og ro. 

 Ja, siger du, men ikke desto mindre er det ude med de 

arme småbørn, de må holde for, om også Kristus undslip-

per. Sandt nok! Men i Kristi rige skal det nu engang ikke 

gå anderledes til. For ligesom Herodes og ypperstepræ-

sterne altid skal findes her i verden, således skal her også 

altid findes små uskyldige børn, som må lide sådan forføl-

gelse. Men her skal du tænke: Hvad skader det dem? De 

kaldes med rette ”uskyldige” børn, ikke blot fordi de ufor-

skyldt rammes af en sådan død, eller fordi de, hvad deres 

gøren og undladen angår, er uskyldige, og endnu ikke er 
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besmittet med virkelige synder, men også fordi de er med-

optaget af Gud i den nådens pagt, som han har oprettet 

med sit folk ved forjættelsen om Kristus og ved omskæ-

relsen, som var denne forjættede nådes kendetegn. I denne 

uskyld bliver de dræbt; og det gør dem ikke blot ingen 

skade, men endog en dobbelt fordel. For hvis Gud ikke 

havde borttaget dem i deres ungdom og uskyldighed, så 

ville de være faldet i synder, da dette liv nu engang ikke er 

anderledes, og vi ikke kan forblive deri uden synd. 

 Derfor gavner døden disse børn ikke blot derved, at de 

forbliver i deres uskyldighed, i Guds nåde, og uden en ond 

samvittighed; men ved den bliver de også optaget i et an-

det og bedre liv, hvor legemet hviler blidt og ånden lever 

et saligt liv i Abrahams skød. 

 Men hertil kommer endnu en anden fordel. De havde 

jo alligevel én gang måttet dø; men nu føjer Gud det såle-

des med dem, at de ikke dør som følge af deres forkræn-

kelige natur eller på grund af synden, men for Kristi skyld. 

Om denne død siger Salme 116, 15: ”Dyrebart i Herrens 

øjne er hans frommes liv.” En sådan død er såre kostelig 

for Gud, og han vil derfor give dem rigelig erstatning. Men 

herved bliver døden altså til noget ganske andet, end hvad 
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den i sig selv er. I sig selv er døden syndens straf og en 

virkning af Guds vrede. Men her er den ikke syndens straf, 

men en lydighed, som behager Gud vel, og en høj og salig 

sag.  

 For skønt disse småbørn ikke er blevet salige for denne 

døds skyld (for deres salighed kommer alene deraf, at Gud 

for den forjættede sæds skyld har taget dem til nåde og 

givet dem et pagtens tegn på, at han vil være deres Gud), 

så er dog denne død dem en særlig ære både for Gud og 

for alle hans engle og hellige. De skal derfor også modtage 

en særlig løn i den evige salighed. 

 Dette gælder endnu den dag i dag om de kristnes død, 

når de må dø for evangeliets skyld. Legemet føler smerte; 

men dermed sker dem jo ingen skade, da Gud ser med vel-

behag til en sådan død, og hisset evig vil belønne den. In-

gen skal derfor beklage sig over, men tværtimod takke 

Gud for en sådan forfremmelse til en evig ære, fordi vi jo 

dog alligevel alle én gang må dø for syndens og vor for-

krænkelige naturs skyld. For vi har her på jorden intet bli-

vende sted, men jo længere vi lever her, des mere synd, 

angst og nød kommer der til dag efter dag. 
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 Derfor er dette i to henseender en såre trøstelig histo-

rie. De arme småbørn bliver myrdet, og for verdens øjne 

synes dette at være en jammerlig skæbne; men man skal 

blot ret åbne sine øjne for Guds ord, da skal det vise sig, 

at en sådan død just er den bedste og saligste. For de dør 

jo for Kristi skyld, der også dør for dem, og med sin død 

frelser dem fra synden og den evige død, og dertil endnu i 

al evighed vil belønne dem for deres død.  

 Og for det andet får denne tyran ikke lov til at gøre 

Jesusbarnet skade, men må lade vor herre og frelser i live, 

uden dermed at fortjene mindste tak. Vi lære altså heraf, 

at skønt det her i verden går ud over de kristne (hvilket 

dog, som vi hører, sker uden skade for dem, ja til deres 

højeste fordel), så skal dog kirken og Guds ord på ingen 

måde blive tilintetgjort, men endog blive styrket, udbredt 

og vokse derved. 

 Men at den grumme Herodes’ vrede går ud over de 

uskyldige småbørn, det står også her som et eksempel, og 

tilkendegiver os, at de kristne, når de lider, ikke må lide 

som mordere, tyve, horkarle eller som de, der tilriver sig 

andres embede. For sådanne synder må ikke findes blandt 
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de kristne. De skal frygte Gud, og vogte sig for al forar-

gelse; og dog skal verden forfølge dem, og ikke lade dem 

med fred, for at deres lidelser må være ligesom disse 

uskyldige børns, der jo ikke har fortjent denne død af He-

rodes, men alene må undgælde for Jesusbarnets skyld. Så-

ledes skal også de kristnes lidelser være. 

 Fremdeles er her også denne trøst, at Kristus lider med 

os; som han jo selv siger til Paulus i ApG 9, 4: ”Saul, Saul, 

hvorfor forfølger du mig?” Heraf må jo til sidst følgen 

være den, at der enten får vi legemlig hjælp, eller at tyran-

nerne selv må hjælpe til, at vi så meget des før udfries fra 

denne onde verden og kommer til vor herre og frelser Je-

sus Kristus. 

 Der sker altså ikke de små børn noget ondt, skønt de 

må lade livet; og hvad mere er: Herodes må lade Jesusbar-

net i fred. Men hvordan går det nu til sidst denne tyran 

selv? Hvad løn får han, fordi han har myrdet de uskyldige 

børn, og forfulgt Kristus? Derom må du læse Josefus’ An-

tiquitatum og De Bello Judaico. Herodes gør det hurtigt af 

med de arme uskyldige børn; men derimod kaster Gud en 

så gruelig sygdom på ham, at ingen for stank og væm-

melse kunne komme ham nær. For der gik forrådnelse og 
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maddiker i hans krop, og hans underliv opsvulmede så 

grueligt, at han hverken havde ro dag eller nat. Han lod sig 

bringe til varme kilder. Han lod sig bade med olie; men 

der var ingen hjælp; så at han til sidst, under påskud af at 

ville skrælle et æble, forlangte en kniv, og jog sig den i 

livet, for således at gøre en ende på pinen. 

 Således skal det gå tyrannerne. Og dette er endnu kun 

småting, mod hvad de skal lide i evigheden, når de må 

brænde i Helvedes afgrund. For den synd, at forfølge Guds 

ord og de kristne, den kan (hvis man ikke omvender sig og 

gør bod), ikke lade sig afgøre og betale her på jorden; der-

til hører Helvedes ild. 

 Her har nu mine kære venner historien om de uskyl-

dige børn, hvoraf I lærer, at den, der vil forblive hos Kri-

stus og i hans rige, han må føre et uskyldigt liv og dog 

vente sig alt ondt af verden. Men ved siden af står den 

trøst, at tyrannerne ikke skal kunne fuldbyrde deres fore-

havende, når de ville tilintetgøre kirken og ordet. Men li-

gesom englen her siger til Josef: ”De, der stræbte barnet 

efter livet, er døde”, således skal også de andre tyranner 

selv fordærves og gå til grunde herved. Men Guds ord skal 

stå ved magt og i evighed opholde alle dem, som modtager 
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det med den rette tro, og som for ordets skyld lider forføl-

gelse. 

 Dette forunde vor kære herre Gud i Himlen os alle ved 

sin Helligånd for sin kære søns Jesu Kristi skyld! Amen. 
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Helligtrekonger 
 

Matt 2, 1-l2. 
v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da 

kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v2 og spurgte: 

»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og 

er kommet for at tilbede ham.« v3 Da kong Herodes hørte det, blev han 

forfærdet, og hele Jerusalem med ham. v4 Og han sammenkaldte alle 

ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus 

skulle fødes. v5 De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der 

skrevet ved profeten: 

 v6 Du, Betlehem i Judas land, 

 du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. 

 Fra dig skal der udgå en hersker, 

 som skal vogte mit folk, Israel.« 

v7 Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem 

indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. v8 Og han sendte dem 

til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når 

I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede 

det.« v9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, 

som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det 

sted, hvor barnet var. v10 Da de så stjernen, var deres glæde meget 

stor. v11 Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de 

faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar ga-
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ver til det, guld, røgelse og myrra. v12 Men i drømme fik de en åbenba-

ring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land 

ad en anden vej. 

 

 

På den hellige juledag har mine kære venner hørt af pro-

feten Esajas, hvem Jesusbarnet er, hvad hans egentlige 

embede er, hvorfor han er kommet her, at han selv vil bære 

sit herredømme, bringe råd, redning og hjælp mod synden, 

døden, og Djævelen, og være vor evige fader og fredsfyr-

ste. Dernæst har vi hørt, hvordan han allerede ottendeda-

gen efter sin fødsel, da han blev omskåret, straks begyndte 

dette værk. For sin egen person havde han nemlig ligeså 

lidt behov at omskæres, som at blive menneske. Begge 

dele er sket for vor skyld. Men da Gud nu havde skikket 

det sådan med patriarken Abraham, at han med ham havde 

oprettet den pagt, at han ville være hans og hans efterkom-

meres Gud, og derfor havde befalet ham omskærelsen som 

et tegn og en besegling på denne pagt, så måtte derfor også 

Jesusbarnet lade sig omskære. 

 For vi må her ikke betragte den herre Jesus efter det, 

han i sig selv er; for hvad hans egen person angår, er han 

Guds enbårne søn, og har ikke behov at gøre nogen pagt 
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med sig selv. Men vi må her betragte ham efter det em-

bede, han ved sin menneskebliven og fødsel har påtaget 

sig. Ifølge dette embede er han den største synder. For når 

de andre jøder, enhver for sine egne synders skyld, havde 

behov at indtræde i denne pagt, for at Gud skulle være til-

freds med dem, så havde Jesusbarnet dette endnu mere be-

hov, fordi han alene havde påtaget sig al verdens synd.  

 Her ser vi nu, at Gud ikke forskyder ham, skønt han 

kommer i disse forfærdelige klæder, men at han modtager 

ham, og lader ham modtage pagtstegnet, for at vi deraf må 

lære, at Gud ikke vil være utilfreds med os for vore syn-

ders skyld, fordi han jo er tilfreds med Jesusbarnet, der har 

iført sig alle vore synder ligesom et klæde og båret det for 

Guds åsyn. 

 Alt dette har vi nu allerede hørt i historien om Kristi 

fødsel, og deraf set, hvad han har gjort for os, og hvad vi 

har i ham. Men på denne dags fest hører vi, hvilke disciple 

han har, og hvordan vi skal skikke os mod ham, fordi vi i 

ham har et så stort gode, og ved ham skal blive vore synder 

kvit og have en nådig Gud. 

 Lukas beretter i sit evangelium, hvordan englen var 

den allerførste forkynder af dette barns fødsel, idet han 
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bragte budskabet til hyrderne på marken. Disse var nu 

gode og enfoldige folk, der intet særligt embede eller hæ-

dersnavn havde, således som kong Herodes, ypperstepræ-

sterne, levitterne og de skriftkloge. Da nu disse hyrder hø-

rer budskabet, så tøver de ikke længe, men giver sig straks 

på vejen, går til Betlehem, opsøger barnet der i en stald, 

finder det i en krybbe eller kvægbås, tilbeder det, og for-

kynder enhver, hvad der er blevet kundgjort dem af eng-

len, og straks efter af englenes hærskarer. Og så drager de 

atter ud til deres hjorder og deres arbejde. 

 Den rette tjeneste, hvormed man skal og kan tjene 

dette barn, er altså denne, at man først tror den åbenbaring, 

som i det hellige evangelium prædikes om ham, opsøger 

ham, og tror på ham. Dernæst at man også bringer denne 

tro til andre ved offentligt at bekende den; for således tje-

ner man dette barn på den rette måde. Og dernæst skal en-

hver være flittig i sin stand og sit embede. For dette barn 

er ikke kommet, for at gøre en forandring i vore ydre og 

borgerlige vilkår. Kristus lader alle stænder og embeder 

blive stående. Hans rige er ikke et verdsligt rige. Han be-

faler kun, at man skal bevare en god samvittighed og føre 

et gudfrygtigt levned, så vil Gud også have velbehag i vor 
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ydre og borgerlige gerning, og anse den som en tjeneste 

og lydighed; hvad jo det fjerde bud giver til kende. 

 Her ser man altså, hvad det er for et folk, dette barn 

har. Blandt jøderne har han de fattige hyrder og endnu 

nogle andre fromme mennesker, Zakarias, Elisabeth, den 

gamle Simeon, den gamle Anna, og endnu en lille, fattig 

hob, hos hvem, der hverken findes verdslig pragt eller her-

lighed. For dette barn vil, som vi siden skal høre, ikke 

modtage dem, der er stolte og herlige for verdens øjne. 

Som også Kristus siger i evangeliet, at de, der havde mar-

ker, okser og en ypperlig husholdning, og kun tog vare 

herpå, ikke ville komme til brylluppet, hvorfor Herren bød 

sine tjenere at indbyde fattige og krøblinger og halte og 

blinde. Dette er Herren vor Guds, det lille jesusbarns, folk, 

som glæder sig i ham og gerne vil komme til ham. 

 Men dernæst hører vi i denne dags evangelium, at 

dette barns fødsel også bliver åbenbaret for hedningerne 

ved et såre vidunderligt middel. For Gud lader en ny og 

usædvanlig stjerne vise sig for dem på himlen; og da disse 

hedninger nu tilmed var lærde folk, som havde forstand på 

himlens løb og stjernernes kraft, så lader Gud dem nu se 
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en forunderlig stjerne, der ikke stod imellem de andre, al-

mindelige stjerner på himlen. Desuden oplyser Helligån-

den deres hjerter således ved denne stjerne, at de erkender, 

at der hos jøderne er født et barn, som er jødernes konge 

og dog hele verdens herre, ved hvem syndernes forladelse 

og det evige liv alene kan blive os til del. 

 For der er ingen tvivl om, at disse vise endnu var en 

levning af den lille flok, som havde været profeten Daniels 

disciple, som af jøderne havde hørt og lært Guds ord, og 

troet, at af det jødiske folk skulle den frelser for hele ver-

den fødes, om hvem Gud havde givet de hellige fædre sin 

forjættelse. Derfor giver de sig straks på vejen, og skønt 

de vel tidligere hverken har bekymret sig om jødernes eller 

om andre folkeslags konger, så agter de dog nøje på for-

kyndelsen om dette lille barn, søger efter det i Jerusalem, 

finder det i Betlehem, tilbeder det som deres herre og frel-

ser, og er nu derfor også vor herre Kristi kære og velkomne 

gæster. 

 Denne historie skal være os hjertelig kær; for her fin-

der vi den store trøst, at Gud antager sig de arme syndere, 

hedningerne, og at han også vil have dem hos det lille barn, 

ved hvem han vil forlade os synden og gøre os salige. 
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Denne åbenbarelse stemmer altså såre smukt og nøje 

overens med Guds ord og forjættelse. For skønt Gud havde 

anordnet det således, at Kristus skulle fødes som en jøde 

og blandt jøderne, så har dog dette barn ikke blot tilhørt 

dem, så at de alene skulle nyde godt af ham; men også 

hedningerne skal være med i dette samfund. For sådan ly-

der ordene til Adam og Eva i Paradis: ”Kvindens afkom 

skal knuse dit hoved” Men dette havde jo på ingen måde 

fuldkomment kunnet ske, hvis Gud ikke ved kvindens af-

kom også havde udfriet hedningerne af synden og døden 

og Djævelens tyranni. ”Alle jordens folk skal velsigne sig 

i dit afkom,” siger Gud til Abraham. Her er jo hedningerne 

også taget med blandt dem, som ved Abrahams afkom, 

den herre Kristus, ikke skal tvinges til omskærelsen og lo-

ven, men velsignes, det vil sige, komme fra forbandelsen 

til Guds nåde og blive salige. 

 Denne forjættelse ser vi nu her blive fuldbyrdet, fordi 

Gud har åbenbaret dette barn, sin kære Søn, for hednin-

gerne ved et vidunderligt middel, og ved sin Helligånd dri-

ver dem til at opsøge, ære og tilbede dette barn. For hvis 

Gud ikke havde beskikket og undt de arme, syndige hed-

ninger denne skat, så ville han have ladet dem sidde 
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hjemme uden kundskab om dette barn. Men det vil han på 

ingen måde. Ja hellere end at dette skulle ske, må en ny, 

vidunderlig prædikant, en stjerne på himlen, lade sig se, 

kundgøre dette barns fødsel for hedningerne, og vise dem 

det hus i Betlehem, hvor det var at finde; som Matthæus 

udtrykkelig fortæller denne tildragelse. 

 Dette gør Gud på himlen for hedningerne; og det 

samme gør også dette barn, vor kære herre Kristus, nu da 

han er født til verden. For da disse hedninger, som var 

arme syndere, og forhen ingen ret kundskab havde om 

Gud, og ikke havde tjent ham, men levet i alle slags syn-

der, kommer til den lille Jesus, tilbeder ham og bringer 

ham deres offer, så tager han gerne derimod, og lader sig 

ære af dem, som var han deres konge, og de hans folk og 

undersåtter. Dette skal vi mærke os vel, og deraf lære, at 

dette barn vil modtage de arme syndere og være dem nå-

dig, når de søger ham og holder sig til ham med den rette 

tro og tillid. Dette er nu det første og vigtigste stykke, vi 

lærer af denne historie, nemlig den herlige og rige trøst, at 

dette barn modtager hedninger og syndere. 

 Det andet stykke er læren om, hvordan vi skal skikke 

os mod dette barn, og at vi skal efterfølge de kære vises 
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eksempel. For også vi har denne salige stjerne, det hellige 

evangelium, som vi ikke skal foragte eller lade lyse forgæ-

ves for os, men modtage med troen, og derefter søge og 

tilbede Jesusbarnet. Det vil sige, vi skal erkende, at dette 

barn er vor Gud og herre, bede ham om syndernes forla-

delse, Helligånden og det evige liv, og håbe, at vi skal få 

disse gaver af ham. Den første og højeste tjeneste, som 

dette barn vil have af os, er altså den, at vi af ganske hjerte 

holder os til ham og søger syndernes forladelse og det 

evige liv hos ham. 

 Den anden består, som vi allerede har hørt af hyrderne, 

deri, at vi ikke tier stille, men prædiker om dette barn. 

Dette har uden tvivl også disse hedninger gjort, og således 

været de første evangelister blandt hedningerne, idet de 

har undervist mange af disse om dette barn, lært og trøstet 

dem. 

 Den tredje tjeneste, de viser ham, er denne, at de åbner 

deres skatte og giver det fattige Jesusbarn gaver. Således 

skal også vi, (enhver efter sin evne) anvende vore penge 

og vort gods på, at Kristi rige kan blive opretholdt og ud-

bredt, så at dette barn derved i sin fattigdom kan få sit op-

hold. Det vil sige: Vi skal med penge og gods hjælpe til, 
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at man kan have flittige evangeliets forkyndere og gode 

skolelærere og kirketjenere, samt at de fattige, som på 

grund af sygdom eller anden nød ikke selv kan skaffe sig 

opholdet, kan få det nødtørftige. Og her skal man især 

sørge for, at unge fattige børn, som er skikket til at studere, 

oplæres vel, for at vore efterkommere også kan have ret-

skafne og duelige prædikanter og kirketjenere. Hvad 

denne sag angår, da skal vi gøre ligesom en klog og forud-

seende gartner, der altid opelsker unge frugttræer, for at, 

når et eller andet gammelt træ går ud, der da straks i dets 

sted kan blive plantet et andet og bære frugt. 

 Den, som bruger sine penge og sit gods på denne 

måde, skænker og ofrer lige så vel sin gave til det kære 

Jesusbarn, som de vise gjorde det. For først har vi jo Kristi 

eget vidnesbyrd herom, idet han siger: ”Alt, hvad I ikke 

har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort 

mod mig!” Matt 25, 45. Og dernæst må det jo især være 

ham velbehageligt, når man bidrager sit til, at der kan blive 

sørget vel for kirken og gudstjenesten. For det første bliver 

ved denne gerning Guds ære fremmet og hans navn prist; 

og for det andet bliver også det menige folk derved udfriet 

af Djævelens tyranni og hjulpet til salighed. Men hvordan 
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kan man vel så anbringe sine penge bedre, eller gøre mere 

gavn med dem? 

 Derfor må det jo være nogle blinde og usalige menne-

sker, når Gud har sat dem i en indbringende næringsvej, 

og ladet dem få stor formue, og de så alligevel ikke ville 

hjælpe til, at unge mennesker, der er duelige til at studere, 

men på grund af fattigdom ikke kan komme frem, opdra-

ges og undervises i den rette lærdom, så de med tiden atter 

kan tjene andre mennesker, undervise, trøste og styrke 

dem, og vejlede og genoprejse dem i alle slags nød og an-

fægtelse. Det må jo ret være nogle usalige og forbandede 

penge, som man ikke villigt og gerne vil bruge til et sådant 

saligt værk. Ved dem kan der umuligt være lykke og vel-

signelse. 

 Her ser nu mine kære venner, hvad for et folk det lille 

Jesusbarn har, og hvordan man skal tjene ham. Hos jø-

derne er det nogle fattige hyrder. For dem lader Gud en 

engel fra Himlen prædike om dette barn, og viser dem til 

ham. Over dette budskab bliver de nu såre glade, og priser 

Gud derfor; mens derimod i Jerusalem, Herodes, ypperste-

præsterne og de skriftkloge bekymrer sig om alt andet, end 
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om dette barn, fordi det er så fattigt og elendigt. Hednin-

gerne er meget ringere end jøderne, men alligevel kalder 

dog Gud også dem til dette barn, skønt ved et ringere sen-

debud. For vel holder nogle lærere for, at denne stjerne 

ikke har været en stjerne, men en engel; men i alt fald har 

dog hedningerne kun set en stjerne, og derfor antaget dette 

syn for en stjerne. 

 Dette barns folk består altså af nogle fattige, foragtede 

og enfoldige mennesker blandt jøderne, og dernæst af de 

store syndere, hedningerne, der villigt modtager denne 

åbenbarelse, søger efter barnet, finder det, tilbeder det, og 

prædiker om det. Men jøderne foragter hyrdernes prædi-

ken, fordi disse ingen anseelse har for mennesker; og hvad 

hedningernes prædiken angår, da har man vel tænkt som 

så: de véd jo intet om Kristus; var der noget om sagen, så 

måtte jo ypperstepræsterne og de skriftkloge vide det først 

og meget bedre. 

 Ligeså går det nu til dags. Paven og biskopperne har et 

stort navn og stor anseelse, men de, der har og prædiker 

evangeliet rettelig, er uanselige og enfoldige ja også skrø-

belige mennesker og arme syndere; og derfor vil verden 
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ikke tro dem. Men hvad gør den da? Det skal du straks 

høre. 

 Da de vise kommer til Jerusalem, taler om stjernen, og 

spørger om jødernes nyfødte konge, er reaktionen denne: 

”Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele 

Jerusalem med ham.” Det må dog have været aldeles vans-

lægtede hjerter og disciple, da de bliver forfærdede for det 

barn, som så længe har været dem forjættet, og som kom-

mer til verden, for at de ved ham skal blive frigjorte fra 

synd, død og Djævel. De burde jo være de første til at mod-

tage dette barn, glæde sig over ham, hjælpe og tjene ham 

med alt, hvad de kan. Og så gør de lige det modsatte, vil 

ikke vide af ham, forfærdes for ham, og tænker blot på, 

hvordan de jo før jo hellere kan få ham sendt fra livet til 

døden. Og skønt de ikke formår dette, så jager de ham dog 

ud af landet, udstøder ham blandt fremmede, og søger på 

enhver måde at forhindre hans rige. Dette er, som vi her 

ser, hvad Herodes, ypperstepræsterne og de skriftkloge 

gør. 

 Hvad er nu årsagen hertil? Ingen anden end den frygt, 

at, skal dette barn regere, så må de alle blive til stoddere; 

skal dette barn ophøjes, så må de fornedres. Derfor fnyser 



133 
 

Herodes, og vil intet vide af dette barn; og ypperstepræ-

sterne og de skriftkloge gør ligeså. Alle til hobe holder de 

sammen heri. Dette barn er Guds søn. Han bringer synder-

nes forladelse, Helligånden og det evige liv. Men han er 

fattig og elendig for verdens øjne. Dette mishager verden. 

Den bliver ham derfor fjendsk, og tænker: Lad der times 

dette barn, hvad der vil, når vi blot kan beholde vor herlig-

hed, pragt og magt. Således har verden allerede båret sig 

ad mod dette barn, da det lå i vuggen, og endnu ikke var 

to år gammelt; og samme væsen driver den endnu stedse 

og altid med Kristus og hans ord. For hvem er vel de, som 

nu om stunder så bittert hade evangeliet, og hverken vil 

høre det eller vide af det? Er det ikke de store herrer i ver-

den, og især dem, der har navn af og vil roses som den 

kristne kirke - paven, kardinalerne, biskopperne, mun-

kene, præsterne og hele denne sværm? De bliver ikke 

glade over evangeliet, men forskrækkede, og frygter, at 

skal det komme ud blandt mennesker, så vil det snart tage 

en ende med deres hele magt og pragt. Derfor råder og op-

hidser de Herodes, det vil sige, den verdslige øvrighed, til 

at forfølge det kære evangelium og udrydde det som et 

kætteri. 
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 Dette har evangelisten villet antyde her, os til trøst og 

undervisning. Til trøst, så vi ikke skal forskrækkes, når det 

nu om stunder går lige sådan til, men vide, at det her på 

jorden aldrig skal gå dette barn og det hellige evangelium 

anderledes. Og til undervisning, så vi ikke må tage forar-

gelse, og lade de store herrer, især dem som har navn af at 

være den kristne kirke, forføre os til at køre i deres spor, 

og tro, ligesom de tror. 

 Her ser du nu to partier. På den ene side de fattige hyr-

der og syndige hedninger, der begge mangler anseelse for 

verden. De første på grund af deres ringe stand og håndte-

ring, og disse på grund af, at de er hedninger og syndere. 

Og på den anden side kong Herodes, der sidder i stort em-

bede og høj stand, og ypperstepræsterne og de skriftkloge, 

som man jo skulle mene, måtte vide besked om Kristus, 

håbe på ham, glædes over ham, og ile til ham. Men hvad 

du ser for dine øjne, er lige det modsatte. De, hvem ingen 

anser derfor, er Guds folk; og de, hvem man agter højest 

og anser for at være kirkens overhoveder, de er ikke blot 

ikke hans folk, men kirkens værste fjender og forfølgere. 

 Den, der nu dengang havde villet holde sig til Herodes 

og ypperstepræsterne og de skriftkloge, hvor ville han vel 
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være faret hen, og hvad ville han vel have troet? Han ville 

jo være faret Djævelen i vold og være blevet en Kristi for-

følger. Men de kære hyrder, og dernæst også de vise, lader 

sig ikke denne salige åbenbarelse frasnakke, men holder 

fast derved, og opsøger og tilbeder barnet, hvad så end He-

rodes og ypperstepræsterne vil tro eller gøre. 

 Således må også vi gøre. Vi må ikke tro, hvad paven 

eller verdslige fyrster befaler os at tro; men hvad ordet si-

ger os, det skal vi tro på, og holde fast ved, og ikke lade os 

hindre heri af andre folks vantro, men være villige til at 

lide herfor, hvad den kære Gud tilskikker os. For det bliver 

nu engang aldrig anderledes her i verden: Herodes, ypper-

stepræsterne og de skriftkloge kan ikke lide den herre Kri-

stus, men forfølger ham, og tilføjer de kristne al mulig 

ulykke for evangeliets skyld. 

 Men så ganske vil dog Gud alligevel ikke sove, eller 

lade alting gå efter fjendens vilje. Fordi Herodes måske 

også har i sinde at dræbe de vise, når de kommer tilbage, 

så lader Gud dem advare ved en engel, at de skal drage 

hjem ad en anden vej, og ikke mere komme til Jerusalem. 

Således vil Gud også være hos os, og beskærme alle dem, 

som søger efter og bekender Jesusbarnet; og om de end her 
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må gå megen fare, angst og nød igennem, så vil han dog 

redde dem, omsider gøre dem salige, og således rigeligt 

erstatte dem al den ulykke, de har måttet lide. 

 Dette forunde vor kære herre Kristus os alle! Amen. 
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Paulus’ omvendelses dag 
 

ApG 9, 1-22. 
v1 Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; 

han gik til ypperstepræsten v2 og bad ham om breve til synagogerne i 

Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne 

finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. v3 Men under-

vejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen 

pludselig om ham. v4 Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, 

Saul, hvorfor forfølger du mig?« v5 Han svarede: »Hvem er du, herre?« 

Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. v6 Men rejs dig og gå ind i 

byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.« v7 Hans rejseledsagere 

stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen. v8 Så rejste Saulus 

sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. 

De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. v9 I tre 

dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. 

 v10 I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham 

sagde Herren i et syn: »Ananias!« Han svarede: »Ja, Herre!« v11 Herren 

sagde til ham: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus 

efter Saulus fra Tarsus. For han beder, v12 og han har i et syn set en 

mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så 

han igen kunne se.« v13 Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt af 

mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jeru-

salem. v14 Og her har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at 

fængsle alle dem, der påkalder dit navn.« v15 Men Herren sagde til 
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ham: »Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn 

frem for hedninger og konger og Israels børn, v16 og jeg vil vise ham, 

hvor meget han skal lide for mit navns skyld.« v17 Så gik Ananias, og da 

han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: »Broder 

Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, 

for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden.« v18 Og straks 

var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, og han 

rejste sig og blev døbt. v19 Og han tog føde til sig og kom til kræfter. 

 Han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus, v20 og han prædi-

kede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. v21 Alle, der hørte det, 

blev forbavset og sagde: »Er det ikke ham, der i Jerusalem ville udrydde 

dem, der påkalder dette navn? Og er han ikke kommet hertil netop for 

at fængsle dem og bringe dem til ypperstepræsterne?« v22 Men Saulus 

blev stadig stærkere og satte jøderne i Damaskus til vægs, når han på-

viste, at Jesus er Kristus. 

 

 

Den hellige Paulus’ omvendelseshistorie skal ihukommes 

og prædikes i kirken som en af vor kære herre Guds største 

og vidunderligste nådegerninger, og det både på grund af 

den store trøst og den gavnlige lære, som her bliver frem-

stillet for os. Derfor vil vi nu først betragte historien selv, 

og derefter også tale lidt om, hvad den skal tjene os til. 



139 
 

 Lukas beretter i begyndelsen af ApG 8, at Paulus, der 

dengang endnu hed Saulus, havde haft velbehag i Ste-

fanus’ død. For dengang var det endnu hans mening, at når 

man blot gjorde således mod alle de kristne, så havde man 

dermed bragt den sag til ende på den rette måde. Men her 

ser man nu ret, hvilken gruelig synd det er at udgyde kri-

stenblod. For den hellige Stefanus’ blod tynger så hårdt på 

Paulus, at han hverken har rist eller ro, og gerne på én dag 

havde udryddet og dræbt alle kristne, hvis han havde kun-

net det, og Gud ikke havde forhindret ham deri. 

 Det samme ser man hos alle tyranner: når de én gang 

have fået kristenblod på tanden, så lader Djævelen dem 

aldrig hvile, men jager og driver dem stedse til endnu mere 

myrden, ligesom det går med en jagthund, der ser vildtet, 

og farer efter det i fuldt løb. Da nu Lukas har beskrevet, 

hvordan vreden havde bemægtiget sig Paulus, anfører han 

fremdeles, hvordan det gik til, at han blev omvendt, og si-

ger:  
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v1-2 Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple 
med mord; han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve 
til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til 
Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre 
dem til Jerusalem. 

Dette er det første stykke af denne hellige historie om Pau-

lus, hvorover man, skønt man ikke længere holder denne 

dag hellig, i det mindste én gang om året skal prædike 

blandt de kristne. Ikke for at vi skal tilbede Paulus, og gøre 

en Gud af ham, således som papisterne gør, men for at vi 

må høre og lære dette Guds under, og forbedres derved. 

For her ser man et under over alle andre undere, idet Kri-

stus så nådigt omvender sin heftigste fjende. Paulus havde 

jo, som Lukas her med rene ord bevidner, været en mor-

der, en blodhund, en grusom forfølger af alle kristne, og 

på det forsmædeligste bespottet Kristus. Kort sagt: Han 

var, som hans gerninger soleklart giver til kende, en mand, 

som, hvis han havde kunnet det, gerne på én dag havde 

udryddet både Kristus og hele kristenheden. 

 Hvad årsag har han nu hertil? Ingen anden, end den, at 

han hører de kristne prædike, at man ikke kan blive salig 

ved loven; men vil man blive salig, så må det ske ved den 

korsfæstede Jesus; for uden ham kan man hverken opnå 
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syndernes forladelse eller det evige liv. Da han nu hørte, 

at Moses ikke kunne hjælpe, og at alle profeterne ikke 

havde haft nok i Moses, så blev han rasende og vanvittig 

af vrede. 

 Ligeså går det også med vore papister. Når de hører, at 

deres ordensregler, beden, fasten og holden messe ikke 

skal hjælpe dem for Gud, så er de nær ved at briste af ond-

skab; for den lære kan de på ingen måde fordrage. Således 

var nu også den elendige Paulus til sinds, på det nær, at 

han havde en bedre sag, end vore papister. For han havde 

dog Guds lov og ord for øje, og gjorde det i den mening, 

at ville holde over, at man ikke således forkastede loven, 

ofringerne, templet, og hvad mere Gud havde anordnet, 

men dog lod dem gælde noget. Herfor vil jeg give liv og 

blod, tænkte han; dette kan jo ikke være uret; Gud har jo 

selv anordnet det således. Men vore papister har intet Guds 

ord eller bud at forsvare deres tant med. For just derfor 

angriber vi jo deres ordensregler og holden messe, fordi 

det er uret og ugyldigt for Gud, fordi han ikke har befalet 

det, men de selv af eget valg, af selvgjort andagt og uden 



142 
 

Guds befaling har udtænkt disse ting, og gjort en nødven-

dig gudstjeneste deraf. Men alligevel ser man jo, hvad de 

drister sig at gøre, for at holde deres afguderi ved magt. 

 Når vi nu ser på Paulus’ hjerte, og betænke, hvad der 

bevæger ham til at være de kristne så fjendsk, og til at være 

alle jøders bøddel imod de kristne, så må vi bekende, at 

han har en langt bedre sag, end papisterne, der for største-

delen alene forfølger evangeliet for at bevare deres penge 

og gods, stand og værdighed. Således mente Paulus det på 

ingen måde. Ham var det kun om at gøre, at loven og tem-

peltjenesten, som Gud selv havde anordnet og befalet, ikke 

skulle blive tilsidesatte og komme i ringeagt. Han véd der-

for ikke andet, end at han gør ret og rigtigt i, af al magt at 

forfølge de kristne. 

 Derimod er vore papister sig meget vel bevidste, at det 

ikke er uret, at modtage nadveren i begge skikkelser, at 

indgå ægteskab, og at bruge sin frihed i henseende til mad, 

drikke, klæder osv. For de kan jo hverken benægte Guds 

ord, eller med Kristi anordning, eller med den første kirkes 

brug bevise deres påstande. Derfor er Paulus en hellig for-

følger af de kristne i sammenligning med papisterne, som 
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med vidende lader sig drive og ride af den sorte, skinbar-

lige Djævel. For Paulus gør det af sand og alvorlig nidkær-

hed, og har dermed intet andet øjemed, end at forsvare 

Guds dyrkelse og ære, for hvis skyld han vil vove og lide, 

hvad det skal være; som han også selv siger i 1 Tim 1, 13: 

”Jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, 

hvad jeg gjorde.” Dette kan ingen papist nu til dags rose 

sig af; for Guds ord modsiger dem og foreholder dem 

sandheden. Og alligevel vil de hverken tåle ordet eller vide 

af det at sige. Derfor må det befrygtes, at det med dem, der 

således med vidende og forsæt forfølger de kristne, vil få 

et ganske andet udfald, end med den hellige Paulus, der 

gjorde det ganske og aldeles uvitterligt. 

 Da nu Paulus tog sig så alvorligt af denne sag, og 

tænkte på, også uden for Jerusalem, på andre steder, at til-

intetgøre denne sekt, da havde også vor herre Jesus sine 

egne tanker, og tænkte: Tøv nu lidt! Denne mand vil blive 

mig en såre god tjener; for hvad han gør, det gør han dog 

med alvor. Denne alvor, som han nu viser i en ond sag, vil 

jeg styrke med min Ånd og bruge i en god sag imod jø-

derne. Han skal prædike blandt hedningerne og omvende 
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mange. Men de hårdnakkede jøder skal han gøre ligeså ra-

sende og vanvittige, som de har fortjent det, og som han 

selv hidtil har været. Og virkelig blev Paulus derefter en 

såre mægtig prædikant, som især udrettede meget blandt 

hedningerne, hvis lærer han selv kalder sig, og hvis børn 

også vi endnu på denne dag er. 

 Med denne Paulus bruger nu Herren en ganske særlig 

fremgangsmåde. Alle de andre apostle og disciple havde 

han tidligere haft længe om sig, og kun brugt dem blandt 

jøderne alene; men Paulus skikker han straks ud blandt 

hedningerne, for at han alle vegne skal prædike evangeliet. 

 Dette er altså denne store og trøstelige undergerning, 

at Herren vor Gud omvender den mand, som var ham så 

fjendsk og med så stort alvor forfulgte hans kristenhed. 

Og, som I hører, tildrog dette sig just på den tid, da han af 

de øverste i Jerusalem havde modtaget breve og befaling 

om, at gribe alle kristne, hvor han traf dem, og føre dem 

bundne til Jerusalem. Han begiver sig da straks på vejen 

til Damaskus, hvor nogle jøder havde antaget den kristne 

tro. De var alle hans frænder og slægtninge; men alligevel 

er det hans agt at påføre dem al plage og ulykke. Da griber 

Kristus ham midt i disse planer (for at bevise sin magt 
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imod de grumme forfølgere, og bevare sin kirke, som 

endnu stod i sin første blomstring, og kun havde udfoldet 

sig lidt), og lærer ham noget ganske andet. For teksten si-

ger:  

 

v3 Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, 
skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jor-
den. 

Dermed er først hans rette time kommet, da det går op for 

ham, at han skal afstå fra at forfølge de kristne, og lade 

sine drømme om egen hellighed fare. For intet hjerte, selv 

om det var af idel flint eller diamant, er så stærkt, at det 

kan holde stand mod et sådant lys, som det, der her plud-

selig omstrålede ham som et lyn. Derfor falder Paulus af 

skræk, blindet til jorden; for han har uden tvivl ikke vidst 

andet, end at det nu var ude med ham, og tænkt: Nu i dette 

øjeblik skal du dø. 

 Malerne fremstiller ikke denne historie rigtigt, når de 

lader en lynstråle slå Paulus til jorden; for hverken her el-

ler andetsteds står der, at han så den herre Jesus i torden 

og lynild, men ”et stærkt lys fra himlen skinnede pludselig 

om mig.” Det fortæller han selv i ApG 22, 6 og derefter 

også ApG 26, 13, da han stod for kong Agrippa. 
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 Men som han nu ligger der i stor frygt og bæven, hører 

han en røst, som siger til ham:  

 

v4 Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? 

Da må han uden tvivl være blevet endnu mere forfærdet, 

og have tænkt ved sig selv: Kalder han dette at forfølge? 

Og jeg, som netop mener, herved at vise Gud den højeste 

og bedste dyrkelse! ”Herre, hvem er du?” svarer han; og 

Herren siger til ham: ”Jeg er Jesus, som du forfølger.” Som 

ville han sige: Hvad du gør mod mine kristne, gør du mod 

mig. Med dette ord griber han ham altså i hans synd, ram-

mer ham i samvittigheden, og kræver alle de kristnes blod 

af ham, som han har udøst. Det havde intet under været, 

om Paulus i samme øjeblik var død af forfærdelse. For når 

det ret går op for et menneskes hjerte og øjne, at han har 

forfulgt Gud, da kan der kun være lille trøst tilbage. Vore 

forfølgere, papisterne, vil det gå ligeså. Hvad enten de skal 

dø eller opleve den yderste dag, så vil deres samvittighed 

anklage og ramme dem så knusende, at både mod og ån-

dedræt vil svigte dem. 

 Men nu var det kun Paulus alene, der hørte disse ord. 

Lyset, der omstrålede ham, så derimod ikke han alene, 



147 
 

men også hans ledsagere. For han siger selv i kapitel 26, 

at også de mænd, som rejste med ham, så dette lys. Men 

de hørte kun Paulus tale, men så ingen, der talte med ham, 

eller med hvem han talte, som der står i 22, 9. 

 Men Herren taler videre, og siger:  

 

26, 14 Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden. 

Dette er en mægtig advarsel, som alle de burde tage sig til 

hjerte, hvis hu står til at forfølge denne lære, men hvem 

den nåde ikke er givet, at kunne tro derpå, og som derfor 

ikke omvender sig med Paulus, men farer frem i deres 

synd, indtil de omsider må dø og fordærves, her timeligt, 

og hisset evigt. 

 Det bliver dig hårdt at stampe mod brodden, siger Kri-

stus til ham. Hvad udretter du dog med al din rasen? Hvad 

andet, end at du selv løber i mit spyd. Men det må jo være 

en tåbelig, ja en sig selv ødelæggende stridsmand, som 

vreden gør så blind, at han i sit raseri stamper med foden 

mod en spydspids. Derved vinder han ikke andet, end at 

hans vrede går ud over ham selv, så han enten med skam 

må give tabt, eller ødelægge sig selv. 
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 Dette er et mærkeligt og trøstende ord for de arme for-

fulgte kristne: for heraf får man den vished, at enhver, som 

forfølger Kristus, stamper mod en skarp brod, hvoraf kun 

kan følge, at han enten bliver halt, eller tilføjer sig selv 

endnu større skade. Således ender det altid for enhver, der 

raser mod Kristus. Mangfoldige store fyrster, og frem for 

alle, paven og hans ugudelige hob, mener, at de skulle rive 

Kristus ned fra Himlen, det vil sige, undertrykke hans ord 

og lære. De har da også trøstig lagt hånd på værket, idet 

de forfølger og dræber de arme kristne, forbyder og bræn-

der kristne bøger, og foretager sig alle slags ting til den 

evangeliske læres undertrykkelse. Men hvordan det vil be-

komme dem, skal man nok få at se. For her siger Kristus, 

at dette ikke er andet, end at stampe mod brodden eller 

spydspidsen. Men nu er et spyd jo ikke gjort til, at man 

skal stampe derimod eller løbe det i sig, men for at man 

skal stikke fra sig med det, og bruge det til sit forsvar; og 

så vil de blinde folk alligevel stampe og sparke mod dets 

spids med fødderne. Men Paulus har nok af denne ene ad-

varsel. Han bliver straks en anden mand, og siger bævende 

og forfærdet:  

 



149 
 

v5 Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre? 

Hvorfra denne bæven og forfærdelse kommer, behøver 

man ikke at spørge om, fordi han vel ganske havde måttet 

fortvivle og været død af sorg, hvis ikke den herre Kristus 

havde trøstet og genoprejst ham. Men nu siger han til ham:  

 

v6 Rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal 
gøre. 

Her skal man nu især agte vel på, at skønt Gud taler fra 

Himlen med Paulus, så vil han dermed ikke ophæve præ-

dikeembedet, eller gøre særlige undtagelser for enkelte 

menneskers skyld; men han viser ham ind i byen til præ-

dikestolen eller sognepræsten. Her skal han høre og lære, 

hvad han bør lære. For Herren vor Gud vil ikke, at nogen 

af os skal vente særlige åbenbaringer; men han giver sin 

dåb og sit evangelium til hele verden, til den ene så vel 

som til den anden. Der skal man lære, hvordan man skal 

blive salig, og ikke vente på, at Gud skal gøre noget nyt 

for os, eller sende os en engel fra Himlen. For han vil, at 

vi skal gå hen og høre evangeliet af dem, som prædiker 

det. Her skal man finde ham, ellers ingensteds. 
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 Kætterne forkaster prædikeembedet, og sætte sig i dets 

sted hen i en krog, og venter på Helligånden. Men der 

kommer de ret tilpas, og finder i stedet for den livsalige 

due, en sort ravn, nemlig Djævelen selv. For hvorfor ville 

de tvinge Herren vor Gud til, at han skal lade dem se noget 

særligt? Paulus selv, som hører den herre Kristi egen røst 

og ord, og som skal blive hans ypperste prædikant, må ind 

i byen og høre Ananias. Der skal du gå hen! siger Kristus. 

Han vil intet særligt gøre for ham, eller herude på marken 

lære ham mere, eller døbe ham; men han viser ham ind til 

Ananias i byen, hvor hans ord og dåb er. Og Paulus adly-

der ham gerne, skønt han endnu ikke véd, hvor han skal 

hen, og hvem, der skal sige ham det. 

 Da sender nu Herren vor Gud, som der videre fortæl-

les, Ananias til ham; og han prædiker for ham, døber ham, 

og lægger sine hænder på ham; så at Paulus altså kommer 

til sin herres og hans ords erkendelse ved Ananias. Fra 

denne lille tændstik må Paulus modtage sit lys, skønt Ana-

nias knap var at regne som en finger mod Paulus, eller som 

et lille lys mod solen. 

 Dette skal man mærke sig vel, og lære af denne histo-

rie at holde prædikeembedet højt i ære. For her står det jo 
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klart og tydeligt, at Paulus, den store doktor, af den lille 

doktor Ananias får den forstand, at han straks derefter op-

træder som en ganske anden mand, og nu gør mange tu-

sinde gange flere kristne, end dem, hvis blod han tidligere 

har udøst, så at disciplene selv ikke nok kan forundre sig 

over, at denne mand nu skal prædike således. Men jøderne 

harmes, og bliver aldeles rasende og vanvittige af vrede 

derover. For ingen anden gjorde dem så stor skade, og 

vendte så mange fra dem med sin undervisning, som Pau-

lus. 

 Dette er historien, og en såre skøn historie! Derfor skal 

man også med flid lære den og agte på den for den mær-

kelige undergernings skyld, at denne store forfølger af 

Kristus og hans kirke omvendes således, at han fra en ri-

vende ulv bliver et fromt og uskadeligt lam. Dette skal 

først tjene os til trøst og dernæst også til undervisning. 

 Trøsten antyder den hellige Paulus selv i sit første brev 

til Timotheus med følgende såre skønne ord, som enhver 

kristen burde kunne udenad: ”Jeg takker ham, der har givet 

mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig 

den tillid at tage mig i sin tjeneste, skønt jeg tidligere var 

en spotter og forfølger og fór frem med vold. Men jeg 
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fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, 

hvad jeg gjorde, og vor Herres nåde har været ud over alle 

grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus – troværdigt 

er det ord og al modtagelse værd! For Kristus Jesus kom 

til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. 

Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg 

kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin lang-

modighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro 

på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgæn-

gelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evigheder-

nes evigheder! Amen.” 1 Tim 1, 12-17. 

 Her hører du, hvad trøst du skal have af dette eksem-

pel; nemlig, at du deraf skal lære, at Gud for Kristi skyld 

vil være os nådig, gerne vil forlade os vore synder og gøre 

os salige. For hvis han ikke ville have tålmodighed med 

syndere og forlade synd, hvad var der da blevet af Paulus, 

eller hvad havde han vel fortjent, han, som ikke var be-

sværet med den anden tavles små og ringe synder (jeg må 

kalde dem med dette navn, skønt de alle er dødssynder), 

men med de højeste og største synder imod budene på den 

første tavle? Men her vidner jo Paulus selv, at han fandt 

barmhjertighed til eksempel for dem, der skal komme til 
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tro på Kristus. For at de arme syndere ikke skal fortvivle, 

men også tro på Kristus, og lære at trøste sig ved hans 

barmhjertighed. For med vore gerninger kommer vi ingen 

vegne. Selv vil vi aldrig nogensinde kunne hjælpe os; men 

den eneste hjælp er denne, at vi holder os til Kristus, og 

tror, at vi på grund af ham har syndernes forladelse. Denne 

trøst skal nu lyse for alle dem, som er besværet med synder 

og har en ond samvittighed. 

 Men ved siden af denne trøst er her også en fortræffe-

lig lære. For Paulus’ omvendelseshistorie lærer os, hvor-

dan syndere skal skikke sig, når de bliver kaldet til nåden, 

og er et såre fint eksempel på den rette kristne omvendelse. 

 Det første skal her være, at man ikke fremturer i syn-

derne, men afstår fra dem, og af hjertet fortryder, hvad 

man har gjort, ligesom man her ser Paulus gør. Så snart 

han bliver omstrålet af lyset, begynder han straks at skælve 

og bæve, og ønsker, at han aldrig var draget ud imod de 

kristne. Dette er den rette bod. Ved den bliver hjertet an-

derledes, end tidligere, så man fatter mishag til den synd 

og uret, hvori man tidligere har haft velbehag. Enhver, 

som derfor begærer Guds nåde og syndernes forladelse, 

skal gøre begyndelsen dermed, at han erkender sin synd, 



154 
 

og hverken nægter den, eller besmykker den, eller und-

skylder den, men fatter et sandt og hjerteligt mishag til 

den. Således vil Gud have det. Vil man fremture i sine syn-

der, og ikke omvende sig, så må man vente hans vrede og 

den påfølgende straf. 

 Men ved sådan anger og fortrydelse bliver man ikke 

synden kvit. Dertil må endnu komme, at man tror på evan-

geliet, og trøster sig med hvad, der er tilsagt os deri og i 

dåben. For syndernes forladelse er alene bygget på Kri-

stus. Således siger den hellige Paulus selv i ApG 26, 19-

20: ”Derfor har jeg ikke været ulydig mod det himmelske 

syn. Men jeg forkyndte først i hele jødernes land og så for 

hedningerne, at de skulle omvende sig [græsk: metanoein, 

at tænke anderledes] og vende om [græsk: epistrephein, 

vende tilbage] til Gud og gøre de gerninger, som omven-

delsen kræver.” 

 At gøre bod [tænke anderledes] er at afstå fra det onde 

og at angre og sørge over sine synder. At vende om til Gud 

er at tro på Kristus, at han er midleren, ved hvem vi har 

syndernes forladelse og det evige liv. Hertil skal endnu 

dette komme, som den rette frugt, at man gør de gerninger, 

som omvendelsen kræver. Det er, at enhver beflitter sig på 
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lydighed mod Gud og forbliver i det kald, som han blev 

kaldet i. 

 Dette ser man nu også, at Paulus hjertelig gerne vil. 

”Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre?” spørger han derfor. 

På samme måde skal også vi lære at skikke os, idet vi først 

bekender og afstår fra vore synder, dernæst tror på Kri-

stus og forlader os på hans lidelse, og dernæst også hen-

giver os i den rette lydighed mod Gud, så vi ikke ved uly-

dighed falder fra denne store nåde, og ved et ubodfærdigt 

levned falder tilbage i Guds vrede. Dette er den rette efter-

følgelse af Paulus’ eksempel, som er givet os både til trøst 

og til undervisning. Så lad os nu takke Gud, fordi han har 

givet os en så fortræffelig mester, og bede ham opholde os 

i den rette lære, og således også tage os til nåde, og gøre 

os salige. Dette forunde vor kære herre og frelser, Jesus 

Kristus, os alle! Amen. 
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Sankt Matthias’ dag 
 

Matt 11, 25-30. 
v25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens 

og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og 

åbenbaret det for umyndige; v26 ja, fader, for således var det din vilje. 

v27 Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen 

Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Søn-

nen vil åbenbare ham for. 

 v28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, 

og jeg vil give jer hvile. v29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er 

sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. v30 

For mit åg er godt, og min byrde er let.« 

 

 

Dette evangelium indeholder en herlig og skøn trøst og en 

såre nødvendig lære for de arme kristne, som her i verden 

ikke blot er ringeagtet og underkastet mange andre lidel-

ser, men også må bære den forsmædelse, ikke at anses for 

at være Guds folk, men at kaldes kættere og fra kirken af-

skårne lemmer. Hvordan nu vi kristne skal trøste os i 

denne forsmædelse og lidelse, vil Herren lære os her. 
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 Men så vi desto bedre kan forstå denne trøst, må vi 

først høre, hvordan Herren blev foranlediget til denne tak-

sigelse. Evangelisten anfører straks i begyndelsen af dette 

kapitel, hvordan Johannes Døberen sendte sine disciple til 

Kristus, og befalede dem at spørge ham, om han var Kri-

stus eller ikke. Men det gør Johannes ikke af den grund, at 

han selv ikke vidste det; for han havde tidligere åbenlyst 

for alle givet ham dette vidnesbyrd, og med sin finger vist 

dem til ham, at han var Kristus, Guds lam; men han gør 

det, for at hans disciple af den herre Kristi prædiken og 

undergerninger selv skal lære dette, erkende ham for den 

rette Kristus, og holde sig til ham som deres frelser. 

 Nu behager det den herre Kristus såre vel hos Johan-

nes, at han så flittigt tager vare på sit embede, og end ikke 

forsømmer at føre andre til den herre Kristus, da han selv 

allerede er kastet i fængsel, og ikke mere kan prædike of-

fentligt. Derfor roser han ham højlig, fordi han er så tro i 

sit kald; mens han derimod på det strengeste laster jøderne, 

fordi de er så vantro, at ingen prædiken kan hjælpe på dem, 

og fordi de bespotte både Johannes og ham, og ikke ville 

tro nogen af dem. Men især klager han over de tre steder 

Korazin, Betsajda og Kapernaum, hvor han har prædiket 
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mest og gjort flest undergerninger, men hvor man alligevel 

allermindst har villet forbedre sig. 

 Dette er en stor forargelse, som også vi den dag i dag 

må bære på, ikke blot fordi vor lære har så store og mæg-

tige modstandere, der hverken vil se eller høre evangeliet, 

men også fordi der blandt os selv viser sig så meget forar-

geligt levned og så lille forbedring. Det bringer det hellige 

evangelium i vanry, idet verdsligkloge folk siger: Hvis det 

var en hellig og salig lære, så ville mennesker vel også for-

bedres ved den og blive frommere. 

 Derfor bedrøver det den herre Kristus såre meget, at 

verden er så ugudelig og ond og ikke vil blive frommere 

uagtet evangeliets store nåde. Han truer derfor først så-

danne ubodfærdige disciple med, at der på den yderste dag 

skal overgå dem en strengere og sværere dom, end den der 

skal overgå Sodoma og Gomorra, Tyrus og Sidon. Men 

derefter trøster han sig atter, og siger:  
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v25 Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har 
skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyn-
dige. 

Disse ord må man nu ikke forstå sådan, som var Gud skyld 

heri, som om han ikke undte enhver evangeliets erken-

delse. For han er en Gud, som vil, at enhver skal frelses. 

Derfor giver han ikke sin søn kun til den ene eller anden, 

men til hele verden; Joh 3, 16. Han lader heller ikke kun 

evangeliet om sin søn prædikes i smug på det ene eller an-

det sted, men offentligt og i hele verden, for at man skal 

se, at han gerne vil, at enhver skal modtage det, tro og 

blive frelst. 

 Men nu ser man jo, at alt det, som her i verden er klogt 

og forstandigt, stort og mægtigt, foragter evangeliet, og 

indbilder sig, ikke at have det behov, og at især de, der 

kaldes hellige folk, ikke kan fordrage, at man vil ringeagte 

deres gerninger og fortjeneste, og alene vil prise den nåde, 

som kommer på grund af Kristus. Denne vantro, utaknem-

lighed og forstokket ondskab kan Gud ikke lide; derfor vil 

han ikke trække nogen til sig ved hårene. De der ikke vil 

modtage evangeliet, men vil være visere og klogere, end 

Guds ord, dem lader han fare. Han lader dem forsøge, 

hvad de kan udrette med deres egen visdom. Og da viser 
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det sig altid, at jo mere sådanne folk følger deres egen vis-

dom, jo længere kommer de bort fra evangeliet. 

 Dette gør Gud ret i, siger Kristus: ”Fader, jeg takker 

dig derfor.” Dermed sker der dem kun deres ret. Vil de 

ikke blive salige i dit navn og ved din nåde, så må de i den 

onde fjendes navn fare til Helvede med deres visdom og 

klogskab. Ingen holder på dem. Men de arme, elendige, 

hårdt plagede mennesker, som (da de ellers ingen trøst fin-

der i verden) af hjertet takker Gud, fordi de dog har og kan 

høre Guds ord - for deres skyld, siger Kristus, priser jeg 

dig, kære fader, at du dag for dag lader dem vokse i troen, 

blive fastere og vissere i erkendelsen af din nåde, og endnu 

mere brændende i kærligheden og rede til alt godt. 

 Denne taksigelse lærer os altså især dette, at den, der 

vil stole på sin egen visdom, fromhed, magt og andre så-

danne fortrin, og foragter Guds ord, han skal dag for dag 

komme længere og længere bort fra Gud og hans ord. Men 

de, der hører det, med hjertet modtager det, og beder om, 

at det må bære frugt hos dem, dem vil Gud dag for dag 

give mere og mere velsignelse og flere og flere åndelige 

goder. 
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 Dette gør Gud; og det er ret og godt gjort. Derfor skal 

ingen forarge sig herover, men prise og takke Gud derfor, 

således som Kristus her gør. Men jammerligt og såre for-

argeligt er det at se på, hvor ringeagtende paven, kardina-

lerne, biskopperne og andre, som har det navn og kaldes 

de åndelige, taler om Guds ord, og hvordan de forhåner og 

bespotter det. Dog lad dig ikke forarge heraf, men lær, at 

dette er Guds dom, at han står de hovmodige imod og at 

intet behager ham mindre, end når man vil foragte og kaste 

vrag på hans ord.  

 Derfor drager han sin hånd bort fra sådanne, og lader 

dem dag for dag blive mere og mere forhærdede. Dette er 

deres fortjente løn, og heraf skal vi tage advarsel, så vi ikke 

selv må falde i sådan ringeagt for ordet og tillid til vor egen 

magt, visdom og hellighed, men i al ydmyghed må holde 

os til det kære evangelium, gerne høre det, og lære at for-

bedre os derved. Dette er en god, gavnlig og nødvendig 

lære, som vi skal tilegne os af disse Kristi ord. 

 Kristus deler altså selv verden således, at de vise og 

forstandige ikke modtager hans ord, men at derimod de 

modtager det, som er umyndige børn eller foragtede og 

arme mennesker. Men at sådanne to partier skulle kunne 
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forliges, det er jo umuligt. For de vise og forstandige folk 

vil ikke vide af, at de hører Djævelen til, og kan derfor 

ikke lide, at de umyndige skal holde sig for at være Guds 

folk og kirke. Og så bruger de da deres visdom og forstand 

til at pønse på, hvordan de bedst kan undertrykke og for-

kætre Guds ord og de umyndige, som har det. Til denne 

nød og fare, som de kristne må udstå her i verden, hører 

nu den trøst, at Kristus siger:  

 

v27 Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen 
undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen 
og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. 

Velan, dette må dog kaldes en stor, ja den højeste trøst, 

hvormed en kristen kan holde sig oprejst under alle slags 

anfægtelser og lidelser. Lad kun de vise og forstandige 

have magt, ære, penge og gods her i verden. Det er vel 

noget, men dog alt sammen kun timelige goder, som man 

må lade blive tilbage her på jorden, og som dertil endnu 

medfører den fare, at der skal følge en endnu sværere dom 

og fordømmelse efter, når man ikke bruger dem retteligt. 

De kristne har derimod en anden skat, nemlig Guds søn; 

og den kan man trøste sig mere med, end med alt det, som 

verden er, har eller formår. For, som her står: ”Alt har min 
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fader overgivet mig.” Derfor vil hverken Djævelen eller 

synden eller døden eller noget som helst andet kunne over-

vinde ham eller tage ham fra os. Derfor skal vi trøstigt for-

lade os på hans magt, og være glade og frimodige. For selv 

om verden tager alt fra os, så må den dog atter mod sin 

vilje lade os beholde alt, fordi vi jo beholder ham, hvem 

den himmelske fader har overgivet alle ting. 

 Ja, siger du, men hvad gavn har jeg af ham? For det 

føler og erfarer jeg dog, at her på jorden må jeg undgælde 

for hans skyld. Var jeg ingen kristen, og bekendte jeg ikke 

evangeliet for verden, så lod den mig vel i fred, og for-

fulgte mig ikke. Velan, så lær nu her, hvad gavn du her på 

jorden skal have af den herre Kristus: ”Ingen kender Søn-

nen undtagen Faderen”, siger han. Og ”ingen kender Fa-

deren undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare 

ham for.” Men det er jo det samme, som om han havde 

sagt: Den, som modtager mig og tror mit ord, ham lærer 

jeg at kende min fader; men kender du Faderen, så kender 

du også mig, og har dermed alt. 

 Hvordan går nu dette til? Således at verden ikke ken-

der Gud. For selv om den véd, at Gud har skabt himmel og 

jord, at han alene er den, som har givet os liv og legeme 
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og fra sin himmel har kundgjort os loven, så er dette dog 

endnu ikke at kende Gud ret. For en sådan Gud må vi altid 

være forfærdede, fordi vi er os så mangfoldige synder be-

vidst, og stedse ser en så gruelig ulydighed hos os. For jo 

herligere Gud åbenbarer sig i sin skabning, og jo mere 

godt han overøser os med, jo heftigere må vi forfærdes og 

skælve for ham, fordi vi ikke har ydet en så nådig og gav-

mild Gud en fuldkommen lydighed, men så ofte og så gro-

veligt har syndet mod hans vilje. Andet kan fornuften al-

drig tænke. 

 Men når man véd og tror, at den herre Jesus, født af 

Jomfru Maria, er Guds søn, og at Gud for vor skyld ikke 

blot har ladet ham blive menneske, men også ved ham har 

bevist os alt godt, for vor skyld har ladet ham korsfæstes, 

for at han skulle betale for vore synder, ved sin død over-

vinde vor død, og ved sin genopstandelse åbne os vejen til 

det evige liv, så lærer man deraf ret, hvem Gud er. Han 

hader ikke os mennesker, skønt vi kun er nogle arme syn-

dere, men han elsker os, som der står i Johannes 3, og vil 

ikke fordømme os for vore synders skyld, men hjælpe os 

af med dem og gøre os retfærdige. Han vil ikke kaste os i 
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den evige død, men give os et evigt liv for denne vor mid-

lers, hans kære søns skyld. 

 Således kan man have al trøst og glæde i Gud. For 

hvem ville vel ikke atter elske en så nådig Gud, som end 

ikke sparede sin enbårne søn, men for vor skyld hengav 

ham til døden på korset. Dette er jo dog et tusinde og atter 

tusinde gange klarere bevis på, at Gud elsker os og af hjer-

tet mener os det godt, end at han har givet os sjæl og le-

geme, at han os til gode har skabt himmel og jord, ført jø-

derne ud af Egypten, og hvad man ellers vil nævne af alle 

hans andre mangfoldige velgerninger mod os her på jor-

den. 

 Nej, den rette kundskab om Gud har vi alene af vor 

herre Jesus, som ved sit eget embede og værk lærer os, 

hvad for en Gud vi har, hvad vi skal tro om ham og vente 

os af ham. 

 Men sig nu selv, om dette dog ikke er en stor trøst, 

hvortil en kristen kan holde sig under alle slags nød, og 

hvormed han kan overvinde alle slags svære byrder og 

trængsler? For her må vi sige med Paulus i Rom 8, 31: ”Er 

Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke 

sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han 
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ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds ud-

valgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus 

Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved 

Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille 

os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult 

eller nøgenhed? Fare eller sværd?” 

 Til denne trøst kommer man alene ved den herre Kri-

stus; som han også her selv siger: ”Ingen kender Faderen 

undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham 

for.” Men den, der ikke lærer den herre Kristus at kende af 

evangeliet, lad ham forresten sige og vide om Gud, hvad 

han vil (som jo også hedningerne, muslimerne og jøderne 

vil vide meget om ham), så er alt dette alligevel intet. Et 

sådant menneske kender ikke Gud ret, og må derfor i alle 

anfægtelser og bekymringer være uden trøst og falde i for-

tvivlelse. For det er umuligt for et hjerte at være tilfreds 

uden den trøst, som kommer af den rette gudskundskab, 

især når de højeste anfægtelser indfinder sig, og man må 

forlade liv og legeme, kæmpe med synd og samvittighed, 

og vente den kommende dom i en anden verden. Denne 

trøst vil den herre Kristus gerne, at vi alle ret skal gribe og 
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indprente os i vore hjerter. Derfor lokker han så mildt ad 

os og siger på det allervenligste:  

 

v28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge 
byrder, og jeg vil give jer hvile. 

De vise og forstandige vandrer frem i al tryghed og frygter 

slet ikke for deres synder og Guds vrede; for de anser sig 

selv for hellige og fromme. Djævelen frygter de heller ikke 

for, for han lader dem være i fred og uanfægtet; og således 

kan de, da de er rige og mægtige, drive deres ondskab mod 

de kristne, ligesom de lyster, og fører et behageligt, roligt, 

stille og byrdefrit liv, mens de kristne derimod hvert øje-

blik må kæmpe med deres synder og samvittighed, sætte 

sig til modværge mod Djævelen og tåle og lide alt ondt af 

den onde verden, så at Herren med sandhed giver dem det 

navn og kalder dem: ”I, som slider jer trætte og bærer 

tunge byrder.” For de har begge hænder fulde af møje og 

besvær, og kan dog hverken forblive uanfægtet af Djæve-

len eller af verden. 

 Nu vel! Hvor skal de da hen for at finde fred og trøst? 

”Kom til mig!” siger Kristus, og fordi I erfarer og véd, 

hvad nød og jammer I har i verden, så vil jeg nu undervise 
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jer, så I også skal vide, hvad trøst, glæde og herlighed I til 

gengæld herfor har i Gud. Jeres hjerter skal derfor ikke be-

klage sig over disse lidelser, men glæde sig meget mere 

over dem! 

 Disse ord går altså især ud på, at lære os, hvad vi har i 

Kristus, når vi her føler os besværet af møje og arbejde, 

nemlig, en herre, som ikke vil forøge byrden og lægge 

endnu mere på os, eller fordømme os for syndens skyld, 

men som vil hjælpe os at bære byrden og arbejdet, gøre os 

dem lettere, og ved Helligånden således stå os bi med sin 

trøst og styrke, at vi ikke synker under byrden, men holder 

os oprejst og bærer den, til det bestemte mål er nået. For 

uden denne hjælp og trøst var det ikke muligt andet, end 

at vi måtte synke under vægten og fortabes. 

 Dette er en hel anden prædiken, end den, som i pave-

dømmet blev prædiket om Kristus, da man holdt ham for 

en streng dommer, hos hvem, der ingen nåde var at håbe 

eller finde, når man ikke havde andre talsmænd. Derfor 

fandt man blandt tusinde mennesker ikke én, som ikke 

satte større tillid til Jomfru Maria og de andre helgener, 

end til Kristus. Ret som om Kristus, skønt vi allerede i for-

vejen var nok besværede, ville kaste endnu mere møje og 
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endnu større byrder på vore skuldre. Men så var det jo 

umuligt, at man kunne have nogen hjertelig tillid og fuld 

fortrøstning til den herre Kristus, uagtet dog både hans lev-

ned og hans lære aldeles gik ud på, at vi skulle elske ham, 

sætte vort hjerte og vor tillid til ham, og på grund af ham 

have en glad og frimodig samvittighed. 

 Derfor, selv om der i pavedømmet ikke fandtes andre 

misbrug, end denne falske og gudsbespottende lære, så 

skulle dog enhver alene af denne grund fly det ligesom 

Djævelen, og vogte sig derfor med al flid. For Kristus vil 

jo, som han her selv vidner om sig, ikke besvære de ned-

bøjede og besværede hjerter endnu mere, men trøste dem, 

hjælpe dem at bære deres byrde og styrke dem. Derfor 

kommer det, når vi føler os nedtrykte og besværede, blot 

an på, at vi ret med tillid kommer til ham, og søger vor 

trøst og husvalelse ikke hos verden, heller ikke hos os selv, 

men hos ham alene. Men hertil hører, at vi forstår to for-

træffelige ting, som Herren fremdeles taler om, idet han 

siger:  
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v29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og 
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. 

”Kristi åg” er at lide for hans og hans ords skyld. Dette 

åg vil aldrig udeblive. Derfor gøres det ikke behov, at du, 

ligesom munkene og eneboerne har gjort, lægger dig et 

selvvalgt og selvgjort kors på dine skuldre. Du har ikke 

nødig at løbe ud i en ørken og bort fra mennesker. Nej, 

bliv blandt mennesker og i dit kald, og gør kun dette ene - 

med alvor at modtage og offentligt at bekende Guds ord, 

da vil Djævelen og verden ikke forsømme at pålægge dig 

mere, end du gerne vil bære. For sådan siger Paulus: ”For-

fulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus 

Jesus.” 2 Tim 3, 12. Og selv om verden og Djævelen var 

døde, og (hvilket dog er umuligt) ville lade dig med fred, 

så vil dog dit kød og blod og din syndige natur skaffe dig 

nok at gøre. Kristi åg så vel som byrderne vil altså viseligt 

indfinde sig af sig selv. 

 Den, der nu vil bære dette åg på den rette måde, så han 

ikke synker under vægten, men har trøst og glæde under 

korset, skal lære af den herre Kristus, som den bedste sko-

lemester og doktor, disse to stykker: For det første er det 

at være ”sagtmodig”, og for det andet at være ”ydmyg af 

hjerte”, ligesom ham. Det er kun et kort ord, men det vil 
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tage os meget lang tid, før vi kommer så vidt, at vi kan 

lære, ja endog blot stave det. For her ligger to slemme dok-

torer eller skolelærere os i vejen, og vil ikke lade os 

komme til at lære denne kunst. Den første er vort kød og 

blod og vor kødelige fornuft; og den anden er verden med 

dens forargelige eksempel. For kød og fornuft er utålmo-

dige og hævngerrige, og knurrer og pønser på, selv at af-

hjælpe sine lidelser, som man ser eksempler nok på i hele 

verden. Denne skolelærer og forargelige doktor, siger Kri-

stus, må I ikke følge; men følg mig! ”Jeg er sagtmodig.” 

Jeg begærer ikke at hævne mig. Hævnen henstiller jeg til 

Gud, og lader det gå med mig, som Gud vil. Men jeg for-

lader mig på ham, og stoler på, at han ikke vil slippe mig, 

men nådig hjælpe mig af al nød. Dette gør da, at jeg bliver 

sagtmodig, og overvinder alt i tålmodighed. Dette skal du 

for det første lære. 

 Men dernæst ser vi også, hvordan kød og fornuft efter 

verdens eksempel stedse vil højere til vejrs og ikke vil yd-

myge sig, men mener at ville hjælpe sig selv. Heller ikke 

af denne forargelige doktor må I lade jer forføre; men følg 

mit eksempel. ”Jeg er ydmyg af hjerte.” Jeg begærer intet 

fortrin for andre, men går så længe bagefter, og lader mig 
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så længe træde på og undertrykke, til Gud engang ophøjer 

mig, og ikke mere således vil lade mig trædes på og un-

dertrykkes. Og hvis I nu også følge mig heri, så skal I finde 

hvile for jeres sjæle. For dertil er legemet skabt, at det skal 

bære, ligesom et trodsigt æsel; ellers bliver det genstridigt 

og frækt. Derfor skal vi nøjes med en, på grund af Kristus 

og hans fortjeneste, frelst og ubesværet samvittighed, så 

må det gå med legemet, som det vil. 

 Derved bliver ”Kristi åg godt og hans byrde let.” For 

lad der i øvrigt tilstøde os hvad lidelser der vil, så véd vi 

jo, at det kun er timelige lidelser, og har desuden den trøst 

at vide, at når vi bærer dette med sagtmodighed og ydmyg-

hed, så vil deraf en evig herlighed blive følgen. Som Kri-

stus også selv trøster sine disciple hermed, og siger: ”Jeres 

sorg skal blive til glæde, for jeg skal se jer igen, og da skal 

jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra 

jer.” Joh 16, 20-22. Ligeså siger også Paulus Rom 8, 18: 

”Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, 

er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares 

på os.” 

 Derfor er dette et trøsteligt og skønt evangelium, som 

enhver kristen burde kunne udenad, for at han ikke blot må 
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kunne værge sig mod den forargelse, at evangeliet bliver 

foragtet og forfulgt af de vise og forstandige, men også i 

alle slags kors og anfægtelse må kunne trøste sig med, at 

vi har en herre, som lærer os at kende Gud ret. Med denne 

Guds-kundskab kan vi overvinde alle slags ulykke og 

trænge frem igennem dette livs jammerdal til den evige 

salighed, hvis vi desuden er sagtmodige og ydmyge af 

hjerte. Dette forunde vor kære herre Gud os alle ved sin 

søn, vor frelser, den herre Jesus Kristus! Amen. 
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Marias bebudelsesdag 
 

Luk 1, 26-38. 
v26 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud 

til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v27 til en jomfru, der var forlovet 

med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var 

Maria. v28 Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: 

»Herren er med dig, du benådede!« v29 Hun blev forfærdet over de ord 

og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. v30 Da sagde eng-

len til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. v31 

Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet 

Jesus. v32 Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren 

skal give ham hans fader Davids trone; v33 han skal være konge over 

Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« v34 

Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været 

sammen med en mand.« v35 Englen svarede hende: »Helligånden skal 

komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal 

det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. v36 Også din 

slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om 

hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; v37 thi intet er 

umuligt for Gud.« v38 Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. 

Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. 
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Denne festdag højtideligholder man for den trosartikels 

skyld, hvori vi siger: ”Jeg tror på Jesus Kristus, hans en-

bårne søn, vor herre, som er undfanget ved Helligånden, 

født af Jomfru Maria.” For dette er en mægtig og høj tros-

artikel, hvorom fornuften end ikke skulle have drømt, hvis 

ikke Skriften med så uimodståelig vælde talte derom. 

 For hvem kunne uden dette vidnesbyrd tro, at mens el-

lers alle andre kvinder, således som Gud har skabt og ord-

net det, alene bliver frugtsommelige på én og samme 

måde, nemlig ved mands samkvem, at Gud så alligevel 

ville ophøje denne eneste jomfru, og med hende begynde 

noget ganske særligt, hvorom man ellers aldrig tidligere 

her i verden havde hørt tale, og som heller aldrig skal ske 

igen, så længe verden står, nemlig, at en kvinde bliver 

frugtsommelig ikke ved en mand, men ved Helligånden 

alene? 

 At fornuften, siger jeg, kunne vide eller tro dette, er jo 

umuligt. For den lader det bero ved det almindelige ord-

sprog, som siger: Når jeg gør og tror, ligesom andre folk, 

så farer jeg ikke vild. Men en kristen må lægge dette ord-

sprog til side, og sige: Vil jeg være en kristen, så må jeg 

tro og gøre, hvad andre folk hverken tror eller gør. For 
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Guds gerninger synes altid tåbelige og umulige, men er 

alligevel høje gerninger, hvori alt går over al måde skønt 

til. Således også her: Maria, den rene jomfru, bliver mo-

der, og alligevel véd intet menneske på jorden derom, 

uden hende selv alene. Uforstandigt, ja umuligt lyder 

dette. For var noget sådant sket tidligere, så havde det 

sandsynligheden for sig, og lod sig tro; men at Gud skulle 

udvælge denne jomfru alene blandt alle kvinder, og gøre 

en sådan undergerning med hende, er aldeles utroligt for 

verden. 

 Derfor er de kristne et særligt folk, dertil kaldet, at de 

skal tro og prædike denne artikel, som verden anser for 

idel dårskab og pjat. Men just af denne grund skal de des 

flittigere høre og lære ordet; for den, der vil tænke over 

disse ting uden ordet, han styrtes let i en afgrund. For at 

nu denne artikel om vor herres Jesu Kristi undfangelse kan 

blive ret fast og vis i de kristnes hjerter, helligholder man 

årlig nærværende fest. Vi vil derfor tage denne artikel for 

os, således som evangelisten fremstiller den og lærer, 

hvordan dette store under er gået til. Vi vil dele denne præ-

diken i tre stykker, og først tale om Jomfru Marias person, 

og at hun er af Davids hus. Dernæst om englens prædiken 
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om den herre Kristus og hans embede. Og dernæst om 

Jomfru Marias tro. 

 Evangelisten fatter sig kort i denne historie, hvad an-

går Jomfru Marias person. Han melder intet om, af hvad 

stand og vilkår hun har været, hvad hun tog sig for, da eng-

len kom til hende, eller i hvad skikkelse han viste sig for 

hende. Men den, der gerne vil tænke sig de nærmere om-

stændigheder, skal blot forblive ved de enfoldigste tanker, 

som bedst stemmer med evangeliet og profeterne. For 

evangelistens beretning giver tydeligt til kende, at hun 

ikke har haft stor formue, men været fattig; og ligeledes 

kan man let slutte sig til, i hvad stand og vilkår hun har 

levet, nemlig, at hun har tjent hos en eller anden pårørende 

og her gjort almindelig husgerning, ligesom en anden 

from, ærlig og almindelig pige. Og nu er det meget muligt, 

at just som hun har siddet og syslet med sådan husgerning, 

er englen kommet til hende og har bragt hende dette bud-

skab. For således ser man i mange af de hellige beretnin-

ger, at englene er kommet til mennesker, just som disse gik 

og tog vare på deres kald og embede. Således åbenbarede 

englene sig for hyrderne på marken, da disse vogtede deres 

hjorder. For Gideon åbenbarede han sig, mens Gideon stod 
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og tærskede. For Samsons moder åbenbarede han sig, da 

hun sad ude på marken. Men Jomfru Maria har vel, som et 

fromt barn, på den tid siddet i en ensom krog, og bedt om 

Israels frelse; for hvor der bedes, holder englene især me-

get af at være til stede. 

 Men nu melder evangelisten ikke et ord om den hellige 

jomfrus herkomst og slægtskab. Kun om Josef, med hvem 

hun var trolovet, siger han, at han var af Davids hus, skønt 

det ikke er os magtpåliggende at vide om ham, men om 

Jomfru Maria, at hun er af Davids hus. Dog anser evange-

listen det for unødvendigt at antyde, da det tidligere klart 

er antydet hos profeterne, at Kristus skulle fremgå af Da-

vids hus, og kaldes Davids søn; som der da herom foruden 

andre profetier også er denne: ”Men der skyder en kvist 

fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod.” Es 11, 1. 

Her siger profeten klart og bestemt, at Isaj stamme måtte 

vedblive, indtil Kristus var født deraf. Men da nu dette 

barn ingen fader har her på jorden, men kun en moder, så 

må hun jo være af Davids stamme og blod, for ellers kunne 

hendes barn ikke kaldes en søn eller arving og efterkom-

mer af David. Denne profeti ligesom også profetierne i 1 

Mos 49, 10, antyder desuden tiden såre smukt ved at kalde 
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den herre Kristus en kvist af den gamle stamme, som atter 

vokser op af roden. For Davids stamme var blevet så alde-

les affældig, at den ikke blot ikke længere stod i ære og 

værdighed, men der var af den kun ganske få personer til-

bage; og denne herlige og kongelige slægt lignede derfor 

et gammelt træ, som ikke blot har mistet grene og løv, men 

er visnet lige ned til sin stub. For således plejer Gud at gøre 

sine gerninger. Når alle andre fortvivler og siger: Deraf 

kan der intet mere blive, så begynder han først, og gør no-

get langt herligere og større, end noget menneske havde 

kunnet ane. 

 Således også her: Da scepteret (som Jakob siger i 1 

Mos 49, 10) ganske var veget fra Judas hus, og da det var 

gået allermest tilbage for denne slægt, da ser Gud til den 

fattige tjenestekvinde, Jomfru Maria, og udretter ved 

hende den herlige gerning, som alle profeter og patriarker 

har prædiket om og trøstet verden med. 

 Hvordan nu dette gik til, derom skriver Lukas fremde-

les, at englen kom til hende, hilste hende, og forkyndte 

hende, at hun havde en nådig Gud: ”Hil dig (siger han) du 

benådede! Herren er med dig, du velsignede blandt kvin-

der!” Høje og store er disse ord, og med rette måtte det 



180 
 

fromme barn blive forfærdet derover og tænke: Hvad dette 

kunne være for en hilsen. For om hun straks ved første blik 

har vidst, at det var en engel, der talte med hende, kan vi 

ikke vide, skønt Lukas’ ord næsten tyde på, at hun ikke har 

kendt englen; for han skriver, at hun blev forfærdet - ikke 

for englen, men ”over de ord.” For det er hende en ganske 

usædvanlig hilsen; og derefter har hun vel også måttet 

tænke, at det var et usædvanligt sendebud, der straks be-

gynder sin tale således: O Maria! Salig er du! Hvilken nå-

dig Gud har du dog! Aldrig har der levet nogen kvinde på 

jorden, mod hvem Gud har vist så stor nåde. Du er kronen 

blandt dem alle! Disse ord må have bragt det fromme barn 

til at rødme, og indjaget hende en sådan skræk, at hun ikke 

har vidst, hvordan hun var stedt. Derfor trøster englen 

hende, og forkynder hende, hvad Gud vil udrette med 

hende og bruge hende til, idet han siger:  

 

v30 Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. 

Mærk dig disse ord vel. For de har ikke alene skullet tjene 

til at trøste Jomfru Maria, men også til at forhindre det 

gruelige afguderi, som senere opkom i kristenheden ved 

paven og hans munke, og som endnu er i fuld gang hos 
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papisterne, der gør en Gud af Jomfru Maria, og tillægger 

hende al magt i Himlen og på jorden, som om hun havde 

det af sig selv. Men skønt hun er velsignet fremfor alle 

kvinder, og sådan nåde og ære ikke er overgået nogen an-

den kvinde, så neddrager englen hende dog med disse ord 

blandt alle andre hellige mennesker, idet han klart giver til 

kende, at hvad hun er, det er hun ikke af fortjeneste, men 

af nåde. Men nu må der jo stedse imellem den, der giver 

nåden og den, der modtager den, blive den forskel, at man 

skal søge nåden ikke hos den, som selv har modtaget nåde, 

men hos den, som giver den. 

 Dette har man ikke gjort i pavedømmet. For der løb de 

alle sammen til Jomfru Maria, og søgte og håbede at finde 

mere hjælp og nåde hos hende, end hos den herre Kristus. 

For nu at kunne modstå denne vildfarelse, så mærk dig vel 

det ord, som englen her siger: ”Du har fundet nåde for 

Gud;” og lær heraf, at du skal holde hende for et menneske, 

som selv er kommet til nåde, men som ikke skal uddele 

nåde. For dertil er hendes barn, vor kære herre Jesus, be-

skikket, at vi hos ham skal søge nåde, og ved ham komme 

til nåden. Som også Johannes Døberen siger: ”Af hans 
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fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.” Joh 1, 

16. 

 Nu vil vi fremdeles også høre englens budskab til 

hende:  

 

v31-32 Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal 
give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Høje-
stes søn. 

Dette er det første stykke af denne himmelske prædiken 

og vor herre Kristi første åbenbarelse; og her lærer vi, at 

Kristus både er sand, virkelig søn af Jomfru Maria, legem-

lig født og båren af hende, ligesom alle børn bliver født og 

båret af deres mødre (hvordan han er undfanget, skal vi 

siden høre); og dernæst også sand og virkelig Guds søn, 

født i evigheden af Gud. For her står jo klart og tydeligt: 

”Du skal blive med barn og føde en søn.” Altså er dette 

barn sandt menneske med sjæl og legeme, ligesom et andet 

menneske, undfanget, ernæret og vokset i moders liv, li-

gesom et andet barn. 

 Derfor var det et forførende kætteri, da nogle i for-

dums tid foregav, at den herre Kristus ikke har haft et 

sandt, naturligt legeme; ligeså, når nogle i vor tid, især 

blandt gendøberne, har dristet sig til at sige, at han hverken 
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har modtaget kød eller blod af Jomfru Maria. For hvis det 

var sådan, så kunne han jo ikke være en søn af David, og 

så ville evangelisten ikke med flid have føjet sine ord så-

ledes: ”Du skal undfange i din mave.” [Ordret ifølge 

grundteksten].  

 Mod denne vildfarelse skal man mærke sig disse eng-

lens ord vel; og når nogen vil nægte dem, så skal man lade 

ham fare som et vanvittigt menneske, og ikke give sig vi-

dere af med ham. På samme måde er det også et mægtigt 

vidnesbyrd imod Arius og andre kættere, som ikke vil lade 

Kristus være evig almægtig Gud, at englen her siger: ”Han 

skal kaldes den højestes søn.” Det vil sige, at man skal 

prædike og tro, at han er Guds søn. Men nu véd man jo, at 

”søn” betyder en som er født. Og når nu denne af Jomfru 

Maria legemligt fødte Jesus er Guds søn, så må jo heraf 

følge, at han også er Gud. For er han født af Gud, så må 

han også have samme natur, egenskaber og væsen, som 

Gud, det vil sige, være ligeså evig, almægtig, retfærdig og 

levende, som Gud. 

 Man må nu dreje og vende sig, som man vil, så kan 

dog ingen, som ikke forsætlig vil bedrage sig selv, omgå 

disse ord, men må tilstå, at Kristus er sand, evig almægtig 
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Gud, således som også englen fremdeles giver dette til 

kende, idet han siger:  

 

v32b Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han 
skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke 
være ende på hans rige. 

Dette er dog sandelig et mægtigt og udtrykkeligt udsagn 

om, at vor herre Jesus er sand evig Gud, og sandt naturligt 

menneske. For giv her agt på, hvad for en trone eller hvad 

for et regimente og kongerige David har haft? Har det ikke 

været Israels folk, som her nede på jorden har boet i 

Kana’ans land? Og skal nu dette barn arve sin faders, Da-

vids, trone, så må han jo også, ligesom sin fader David, 

være et menneske. Ellers kunne jo hverken David kaldes 

hans fader, eller han kaldes Davids arving. Men dernæst 

finder her også en stor ulighed sted. For David dør, og ef-

terlader tronen og regimentet til sin søn Salomo; og han 

dør også, og således dør de fremdeles den ene efter den 

anden, lige ned til dette barn Jesus. Da tiltræder og besid-

der han Davids trone, ikke som David og andre livsarvin-

ger her på jorden, for en tid, men ”til evig tid,” så der skal 

ikke være ende på hans kongerige. 
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 Her skal du nu lære at forene disse to ting med hinan-

den. Han er Jomfru Marias søn, og lever, spiser, drikker, 

sover og våger, ligesom et andet menneske; heraf må 

følge, at han også, ligesom et andet menneske, må dø; som 

vi da også bekender, at Kristus døde på korset og blev be-

gravet. Dette følger af det timelige livs natur. Men allige-

vel siger englen om dette barn, som Jomfru Maria skal 

undfange og føde, at det evindeligt skal sidde på Davids, 

sin faders, trone. Men nu er jo døden og et evigt regimente 

to hinanden modsigende ting, der ikke kan forliges, og 

som dog skulle findes forenet her i denne ene person. Han 

dør, og dog kan han ikke dø, men regerer til evig tid, som 

englen siger. Her gad jeg nu nok vide, hvem, der ville eller 

kunne forene disse to ting uden den trosartikel, at dette 

menneske, der er født af Jomfru Maria, ikke blot er men-

neske, men også er Gud? Som menneske må han dø; og 

dog kan han som sand virkelig Gud ikke dø, men er en 

herre over døden; derfor kan den ikke holde ham fast. 

 Men når nu døden hverken skal eller kan holde ham, 

så kan synden heller ikke have nogen magt over ham. For 

synd og et evigt liv forliges ikke sammen. Hvor synden er, 

kan det evige liv ikke være, der må døden være. På samme 
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måde: Hvor det evige liv er, kan der ingen synd være, men 

der må være idel retfærdighed og en fuldkommen opfyl-

delse af loven. Hvordan går det nu til, at dette menneske, 

Kristus, må dø, da han dog ingen synder er, men er retfær-

dig og uden al synd? Her kommer vi til den store og høje 

trøst, at vi skal anse vor kære herre Kristi lidelse og død 

som en uforskyldt død, der er pålagt ham ikke for egen, 

men for fremmed brøde, nemlig for vore synders skyld, så 

vi ved hans død skulle blive frigjorte fra synden og leve 

evig. 

 Således er da englens ord kun få, men de griber såre 

vidt om sig, og lærer os ret egentlig at kende dette menne-

ske, Jomfru Marias søn, at han er sand Gud; at han blev 

menneske for at lide døden; men at han dog som Gud og 

uden al synd ikke har kunnet dø, men evindelig skal be-

sidde og regere det kongerige, som han har arvet efter sin 

fader David. Altså er her menneske og Gud i én person, 

der dør, men alligevel lever evindelig. Døden lider han for 

fremmed brødes skyld, men livet har han i sig selv af egen 

retfærdighed og uskyldighed. Og derfor skal vi vide og tro, 

at dette er sket for vor skyld, så vi alle på grund af denne 
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midler skal blive synden og døden kvit, og blive evig sa-

lige. 

 Denne prædiken holder englen for den fromme jom-

fru, for at hun skal glæde sig over dette barn og lade al 

frygt og sørgmodighed fare. Men ikke hun alene skal tage 

sig denne prædiken til hjerte; vi andre skulle også være 

med her. Skønt derfor denne fromme jomfru alene er mo-

der til dette barn, så hører dog også vi med til samme barns 

rige og under hans regimente. For ellers var vi meget ilde 

stedte. Alt, hvad vi er og har, er timeligt og varer kun en 

stakket tid; for hvad er vel fyrre, halvtreds eller endog 

hundrede år? Men den, der kunne være i et evigt rige, han 

ville være vel faren. Han havde årsag til stedse at fryde sig 

og juble, selv om han her på jorden var det elendigste men-

neske. Dette går nu englens prædiken ud på; for med disse 

ord vil han, da dette timelige liv er så fuldt af fare, synd og 

død, trøste os herover, og ligesom forsone os hermed, idet 

han taler om et rige, hvortil der her på jorden ikke findes 

mage, og som skal være et evigt rige og aldrig få ende. 

 I dette rige skal der ingen død være; synden skal heller 

ikke være der (for synd og død er altid sammen); og Guds 
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vrede skal heller ikke være der, men idel nåde og barm-

hjertighed. For næst efter hans søn er livet den højeste 

gave, som Gud skænker os. Hvem vil nu ikke hjertelig 

gerne høre til dette rige, og bekymre sig langt mere herom, 

end om, med fare for at gå glip af dette rige, at leve længe 

hernede på jorden, hvor der intet andet er end synd og død, 

kummer, angst og nød? Således vil da englen gerne give 

os en vis afsmag for dette liv med dets kongeriger, magt, 

pragt og alt andet, som verden har, fordi det dog alt sam-

men er timeligt og forgængeligt, alt sammen er syndens og 

dødens rige - og i dets sted vise os til denne konge, hvis 

rige aldrig skal få ende, således som de andre kongeriger. 

 Hvordan man nu kommer til denne konge og hans 

evige rige, derom hører vi hele året rundt, nemlig, at man 

skal modtage evangeliet, tro urokkeligt på hvad Kristus til-

siger os, og sætte sit ganske hjerte og al sin tillid til ham, 

der ved sin død og opstandelse har beredt os dette rige, det 

vil sige, hjulpet os fra synd og evig død til det evige liv. 

For så vist som hans rige skal være og forblive i al evig-

hed, så vist må han også have mennesker, som skal leve 

deri til evig tid. For ”han skal være en konge over Jakobs 

hus til evig tid.” Men ”Jakobs hus” er jo mennesker og 
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ikke engle, heller ikke ufornuftige dyr. Men skal menne-

sker leve evindelig, så må synd og død være borte. Dette 

evige liv skal vi tragte efter. Det nærværende og timelige 

skal vi foragte. Men vi vender det som oftest om, og skik-

ker os, så man såre vel kan mærke på os, at hvis vi blot 

havde nok af det timelige, så skulle vi snart derover aldeles 

glemme det evige. 

 Dette er nu det første stykke af englens prædiken, 

hvormed han især vil lære Jomfru Maria og os alle, hvad 

det skal blive for et barn; nemlig ikke et almindeligt barn, 

som alle andre børn. Vel skal det ligne de andre deri, at det 

skal have kød og blod, legeme og sjæl, ligesom andre 

børn, at det skal trænge til vask og anden omhu, at det skal 

spise og drikke, sove og våge. Men deri skal det være alle 

andre menneskers børn uligt, at det er Guds søn og skal 

regere evindeligt, det vil sige, ikke blot selv leve til evig 

tid, men også i sit rige oprette et evigt liv, og at de, som er 

deri, skal leve evig, og at hverken synden, heller ikke dø-

den skal kunne skade dem. 

 Derfor prædiker nu englen videre, og forkynder, hvor-

dan dette barn, da det i så store ting skal være alle andre 

børn uligt, også skal undfanges på en særlig måde. For da 
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Maria har hørt det budskab, at hun skal undfange og føde 

en søn, som skal kaldes Guds søn, så bliver hun forundret 

herover, og spørger englen, hvordan dette skal gå til, fordi 

hun ikke kender nogen mand; men da svarer englen hende, 

og siger:  

 

v35 Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft 
skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også 
kaldes helligt, Guds søn. 

Hvordan naturens almindelige, af Gud beskikkede løb er, 

véd enhver, nemlig at en kvinde ikke kan blive frugtsom-

melig af sig selv. Skønt der, som man siger, blandt musli-

merne skal være nogle tåbelige gække, som lader sig fore-

snakke, at deres jomfruer kan føde børn og alligevel ved-

blive at være jomfruer. Men nu forholder det sig her såle-

des, at heller ikke Maria kan undfange af sig selv; og alli-

gevel skal hun undfange, og dog ikke vide af nogen mand. 

Hvordan skal nu det gå til? Det er en så uforklarlig under-

gerning, at intet menneske nogen tid vil kunne begribe den 

med sin fornuft, at denne jomfru skal blive frugtsommelig 

ikke ved nogen mand, men ved Helligånden, og på en så 

vidunderlig måde, at selv ikke englen formår at antyde 

dette med bedre og tydeligere ord, end at den Højestes 
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kraft skal overskygge hende. Herved skal vi lade det blive, 

og ikke bekymre os videre herom; for vi vil dog ikke 

kunne udgrunde det. Det er en guddommelig kraft, som 

ikke lader sig begribe med vore tanker. 

 Så meget kan vi dog alligevel forstå, at når denne jom-

fru skal blive frugtsommelig alene ved Helligånden, så må 

hendes legeme for det første blive helliggjort, og dernæst 

også det, som skal undfanges i hende, blive helligt og uden 

al synd. Derfor giver englen Kristusbarnet, da det endnu 

er i moders liv, dette navn og kalder det helligt: ”Det hel-

lige,” siger han, ”som skal fødes af dig, skal kaldes Guds 

søn.” 

 Med disse ord gør englen en ligeså stor forskel imel-

lem dette barn og alle andre børn, som han ovenfor gør 

med hensyn til undfangelsen. For skønt Johannes Døbe-

ren og flere andre er blevet helliggjort i moders liv, så er 

de dog ikke undfanget som hellige, men er først blevet hel-

liggjort efter undfangelsen, som har været en syndig und-

fangelse. Men dette barn er et helligt barn, hos hvem, der 

aldrig har været nogen synd, og som derfor ikke er blevet 

helliggjort, men selv har været helligt. 
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 Heraf skal vi nu ikke blot ret lære at kende os selv, 

hvor syndige og vanhellige vi af naturen er, og hvor for-

skellige vi heri er fra dette barn, men også hvor vi skal 

søge hjælpen, når vi vil blive vore synder og vor vanhel-

lighed kvit. Når en tigger vil have penge, så går han ikke 

til en anden tigger, som selv ingen penge har, men så må 

han gå til en rig mand, som ikke er nærig, men gavmild. 

Således også her: Når vi vil befries fra vore synder og blive 

hellige, må vi ikke gå til dem, som selv er syndere, det vil 

sige, som også er mennesker og, ligesom vi, har nåde be-

hov, men så skal vi holde os til dette barn, som selv er 

helligt. Her vil vi finde magten til at hjælpe os, og ellers 

ingensteds. 

 Hvorfor gå da de blinde papister til Jomfru Maria, Pe-

ter, Paulus og andre hellige mennesker, og beder dem, at 

de vil lade dem nyde godt af deres forbøn og fortjeneste? 

De er hellige, og Gud elsker dem; det er sandt; men denne 

hellighed har de ikke af sig selv. Det er en skænket hellig-

hed, som de har modtaget af nåde. Her finder man altså 

ikke nådens kilde, ikke kilden selv, men kun øst vand. 

Men dette barn er født af Gud i evigheden, og kaldes der-

for Guds søn, født af Jomfru Maria, men undfanget ved 
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Helligånden. Og skønt det har kød og blod, så er det dog 

et aldeles rent og helligt kød og blod, hvorved der slet in-

gen synd findes. Her er den rette nådens kilde, som vi skal 

holde os til, hvis vi vil være hellige og uden synd. 

 Årsagen til, at dette hellige barn bliver født, er jo den, 

at vi vanhellige og syndige mennesker lå i Guds vrede og 

i døden, og ikke selv kunne hjælpe os ud af denne elendig-

hed. Skulle vi hjælpes, da måtte det ske ved en, som var 

uden synd og desuden også kunne hjælpe andre ud af deres 

synder. Og denne hjælper er vor kære herre Kristus, evig 

Gud og dog sandt menneske, undfanget ved Helligånden i 

den rene og hellige Jomfru Marias legeme, og født til ver-

den, for at vi skal gå til ham, holde os til ham, og forlade 

os på hans hellighed. 

 Havde man i pavedømmet prædiket for folk om Kristi 

hellighed, ligesom englen her prædiker derom, så ville 

man have ladet alt det afguderi fare, som man har drevet 

med de afdøde helgener. Men her har man kun læst or-

dene, og alligevel ikke vist nogen til den herre Kristus, 

som den, der alene er hellig, og alene kan og vil gøre os 

hellige; men i dets sted har de sat al sådan tillid til helge-

nerne. Må Gud i nåde tilgive dem! 
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 Dette er nu englen Gabriels prædiken om det lille Je-

susbarn, hvortil han endnu til stadfæstelse af sin prædiken, 

og for at styrke Jomfru Marias tro, føjer en nyhed, nemlig 

om den aldrene Elisabeth, som i sin alderdom også har 

undfanget en søn, og lægger hertil endnu det skønne og 

trøsterige ord: ”Intet er umuligt for Gud.” Men denne del 

af historien vil vi gemme til en anden gang, og nu gå til 

det tredje og sidste stykke af denne prædiken. 

 Da nu den rene jomfru til fulde har modtaget englens 

budskab, og hørt, hvad Gud vil virke i hende, da svarer 

hun, og siger:  

 

v38 Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord! 

Dette er et såre skønt svar, hvori ikke blot en stor ydmyg-

hed, men også en stor tro og en hjertelig kærlighed til alle 

mennesker åbenbarer sig. For først viser hun ydmyghed 

og en fuldkommen lydighed deri, at hun siger: ”Jeg er Her-

rens tjenerinde.” Som ville hun sige: Her er jeg. Min Gud 

og Fader i Himlen gør med mig, hvad han vil. Jeg er rede. 

Og skønt jeg er såre uværdig til det værk, hvorom du taler, 

så modtager jeg dog denne Guds nåde og velgerning med 

glæde og tak. For når hun siger: ”Lad det ske mig efter dit 



195 
 

ord”, så vidner det om, at hun af ganske hjerte ønsker det, 

og bliver glad over, at den salige tid nu er kommet, da 

Djævelens hoved skal knuses, og de arme, elendige syn-

dere skal hjælpes. Dette ønsker hun af ganske hjerte, og er 

glad over, at Gud vil bruge hende hertil - ikke for hendes 

egen personlige æres skyld, men fordi hun véd, at der ved 

dette lille barn skal rådes bod såvel på hendes som på al 

verdens synd. 

 For hun både tror, at Gud vil udføre dette værk ved 

hende, ligesom englen siger det; og på samme måde tror 

hun, at dette barn skal have et evigt rige, og forløse såvel 

hende som hele verden fra Djævelens rige og døden; og at 

det alene er ved denne tro, at hun er blevet salig, men ikke 

ved den gerning, at hun har født Guds søn til verden. Vel 

har dette været en særlig nåde og herlighed, som hun også 

selv bekender i sin lovsang: ”Herefter skal alle slægter 

prise mig salig;” Luk 1, 48. Men at hun bliver et Guds barn 

og arver det evige liv, sker dog alene derved, at hun holder 

dette sit barn for den, om hvem englen havde forkyndt, at 

han skulle helliggøre hende, og af nåde skænke hende det 

evige liv. 
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 Men så vist som nu Maria er alene om den herlighed 

at blive Guds moder og føde Guds søn til verden, så vist 

skal vi også tro med hende, at dette barn er helligt og skal 

have et evigt rige, det vil sige, helliggøre os, og give os et 

evigt liv. 

 Dette er historien, hvorom der skal prædikes på denne 

festdag, for at den artikel må blive fast og vis hos os, at 

den kære herre Jesus Kristus er undfanget ved Helligånden 

og sand Gud og sandt menneske i én person. Det skal være 

vor stolthed lige over for Djævelen og alle andre skabnin-

ger, at vi har modtaget den ære og værdighed, at Gud selv 

vil være og skal kaldes vort kød og blod. Så nøje har han 

ikke bundet sig til nogen anden skabning, men alene til 

mennesker, idet han ikke blot vil tage bolig i og være med 

mennesker (hvilket dog allerede skulle være nok til at gøre 

os en såre stor glæde): men han er endog selv blevet, hvad 

vi er, og har sluttet sig så nær til os, at han har samme natur 

som vi, sjæl og legeme, ligesom du og jeg, kun med den 

eneste forskel, at alting hos ham er helligt, men hos os er 

alting syndefuldt. 

 Denne ære, som Guds søn har bevist os arme menne-

sker, gør Djævelen rasende, og under os ikke den ros, at 
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kunne sige: Mit kød og blod er Gud, og sidder histoppe i 

evig majestæt, og regerer himmel og jord. Derfor er vi 

pligtige at takke Gud af ganske hjerte, fordi han har sat os 

i så stor og høj ære og værdighed, og ladet sin søn blive 

menneske. Ellers synes det, som om Gud hadede verden; 

men her ser vi, at det ikke er sådan, fordi han er trådt i så 

nært slægtskab og venskab med os, at han ikke blot har 

villet tage bolig i os, men også selv personlig er blevet 

menneske. 

 Til denne nådes ihukommelse holder vi i dag højtid, 

samt for at takke Gud, fordi han ved denne hellige fødsel 

har renset vor vanhellige og urene fødsel og bragt den vel-

signelse over os alle, at vi ved den skal blive hellige og 

salige. For dertil tjener hans kære ord, den hellige dåb og 

den højværdige nadver, at denne tro og trøst skal antændes 

og styrkes i vore hjerter. 

 Så sende da nu Gud, vor nådige fader, sin Helligånd i 

vore hjerter, at vi ret må tro herpå, og derved blive evig 

salige! Amen. 
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Filips og Jakobs dag 
 

Joh 14, 1-14. 
v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v2 I min 

faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg 

går bort for at gøre en plads rede for jer? v3 Og når jeg er gået bort og 

har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for 

at også I skal være, hvor jeg er. v4 Og hvor jeg går hen, derhen kender 

I vejen.« v5 Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, 

hvordan kan vi så kende vejen?« v6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen 

og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7 Ken-

der I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har 

set ham.« 

 v8 Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« 

v9 Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender 

mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du 

så sige: Vis os Faderen? v10 Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen 

er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, 

som bliver i mig, gør sine gerninger. v11 Tro mig, at jeg er i Faderen, og 

Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. v12 

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre 

de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til 

Faderen; v13 og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at 

Faderen må blive herliggjort i Sønnen. v14 Beder I mig om noget i mit 

navn, vil jeg gøre det. 
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Første del af denne prædiken 
Nu har mine kære venner hørt adskillige af de prædikener, 

som den herre Kristus holdt ved bordet for sine disciple 

ved det sidste måltid. Disse prædikener begyndte han med 

nærværende dags evangelium; og det er (som vi allerede 

har antydet i andre prædikener) let at mærke, at det især 

har været ham magtpåliggende, ved sin undervisning at 

bevæbne sine disciple mod den kommende forargelse, for 

at hans død ikke skulle forfærde dem, men blive dem en 

kilde til glæde og trøst, fordi han ikke ville forblive i dø-

den, men atter vende tilbage til dem, skænke dem Hellig-

ånden og udfri dem af al synd og elendighed. 

 Men ligesom disciplene hverken formåede at gribe 

denne trøst, eller at forstå disse klare ord, men kun så på 

deres mesters forsmædelige død, og efter hans bortgang 

hverken forventede hans opstandelse, eller stolede på hans 

hjælp, således går det også os nu om stunder. For så snart 

korset kommer, og vi føler dets tryk, så begynder straks en 

sådan skræk og forfærdelse, utålmodighed og fortvivlelse, 

at ingen vil tro, at der skal følge trøst efter, og at sorgen 

skal vendes til glæde. 
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 Derfor er dette også en gavnlig prædiken for os; for 

her lærer Kristus os, hvad han ved sin lidelse og død vil 

udrette, for at vi skal trøste os derved, og tænke på det, når 

det går os ilde. For vist er det, at hvis vi ikke holder os til 

denne trøst, så kan vi hverken i Himlen eller på jorden 

finde noget, hvormed vi kan trøste os, især når det gælder 

om, hvordan vi skal befries for syndens og dødens store 

byrde. 

 Begyndelsen af hans prædiken er nu denne, at han si-

ger:  

 

v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes!” 

For den første ulykke, som ledsager korset, er den, at det 

ikke blot volder legemet smerte, men også krænker og for-

færder hjertet. Men da det nu ikke er muligt andet, end at 

kød og blod må krympe og vånde sig under korset, så vil 

Herren så gerne, at hjertet, skønt kødet nedtrykkes og li-

der, alligevel må forblive frit og ubesværet. Sygdom og 

død gør ifølge deres natur ondt; og denne smerte kan man 

ikke uddrive af kødet. Den forbliver deri, så længe syg-

dommen varer. Men den, der i sådan nød har en god sam-

vittighed og et frimodigt hjerte, er allerede befriet fra mere 
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end den halve smerte, da den hos et sådant menneske blot 

har sit sæde i kødet, men ikke i hjertet. Således gik det også 

disciplene her. Det var umuligt, at de ikke skulle sørge og 

bedrøves over, at de måtte miste deres herre og mester og 

se ham dø en så forsmædelig død. Men Kristus siger: Se 

vel til, at denne lidelse kun forbliver i kødet, og lad den på 

ingen måde komme ind i hjertet. Hvordan skal de nu vogte 

sig herfor? Således:  

 

v1b Tro på Gud, og tro på mig. 

Disse ord ville vi nu udlægge på det allermest enfoldige. 

De har nemlig samme mening, som om Kristus sagde: I 

gør jer bekymring på grund af min død; for ligesom I er 

vante til at se det gå med andre mennesker, således er også 

jeres tanker om mig. Når et menneske dør, så er det forbi 

med alt, hvad han har og er; så beholder han hverken ejen-

dom eller penge, selv om han havde al verdens rigdom. Og 

med al hans magt og vælde er det ligeledes forbi. For den, 

hvem al verden har frygtet og skælvet for som for sin kej-

ser eller konge, ham frygter ikke engang en flue for, så 

snart han er død. Ja, end ikke en flue kan han da jage fra 

sig. Således går det med mennesker, når de dør. Da falder 
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alting sammen. Da må de lade alt blive tilbage, som de har 

ejet eller haft rådighed over. Det véd og erfarer I, og tæn-

ker derfor, at det er ligeså med mig. Men jeg siger jer: ”Tro 

på Gud, og tro på mig.” Hvad I tror om Gud, skal I også 

tro om mig. Ingen af jer frygter jo for, at Gud skal dø. In-

gen af jer frygter for, at verden, hvor ond den end måtte 

være, skal tilføje Gud nogen skade og styrte ham fra tro-

nen. Men hvorfor vil I da frygte, at dette skal overgå mig, 

og lade min død volde jer sådanne bekymringer? Lad dø-

den, verden og Djævelen være så vrede, som de vil, de skal 

dog ingen sejr vinde over mig. For jeg er Gud. Og hvad I 

tror om Gud, det skal I også tro om mig, så kan I have 

frimodige hjerter. Så skal I ikke blot ikke forfærdes, når 

jeg skal dø, men endog øse trøst deraf. For når jeg og dø-

den mødes, så må døden bukke under og sejren blive min; 

og af den skal også I nyde godt. For hør og lær nu fremde-

les, hvad jeg agter at udrette for jer ved denne min legem-

lige død:  
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v2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så 
have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? 

Den første trøst er altså denne, at døden ikke skal vinde 

sejr over den herre Kristus. For den finder i ham ikke blot 

et menneske, skønt han er et sandt, naturligt menneske, 

men også den sande, evige Guds søn. Derfor, om endog 

Kristus som menneske og Jomfru Marias søn bliver dræbt 

af døden, så formår den dog ikke at dræbe Guds søn efter 

hans guddommelige natur. Som også Peter siger, ApG 2, 

24: ”Han kunne umuligt holdes fast af døden.” Og Kristus 

siger selv i Joh 16, 16: ”En kort tid, så ser I mig ikke læn-

gere, og atter en kort tid, så skal I se mig.” 

 Dette er en stor trøst, og den ville alene have været 

stærk nok, hvis disciplene havde kunnet gribe den og 

holde sig til den. Men Kristus siger her noget endnu større, 

idet han tilføjer, at når han nu således ved den legemlige 

død indgår til et andet og evigt liv, så vil han der finde 

”mange boliger” ikke blot for sig selv, men også for sine 

disciple. Og selv om disse boliger ikke allerede vare be-

redt, så ville han dog ved sin død berede dem for dem. Som 

ville han sige: Forfærdes ikke, fordi jeg i morgen skal dø 

på korset; for denne død skader ikke mig, men gavner jer, 

og tjener jer dertil, at når også I bliver kaldt bort fra dette 
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liv, så skal I finde gode huse og boliger i hint liv. De er 

allerede beredt; men var de det ikke, så ville jeg berede 

dem for jer. 

 Kort sagt: Kristus vil med disse ord trøste os alle der-

med, at hans død skal hjælpe os til det evige liv og er-

hverve os den evige salighed. Som også Paulus siger i 

Rom. 4, 25: ”Kristus blev givet hen for vore overtrædelser 

og blev oprejst til retfærdighed for os.” Hvem vil da nu 

forfærdes for denne hans død, og ikke meget mere glæde 

sig over, og takke Gud for denne store barmhjertighed og 

nådige hjælp, fordi vi ellers evig havde måttet forblive i 

døden og fordømmelsen, men nu ved Kristi død skal blive 

udfriet derfra og delagtiggøres i det evige liv? 

 At nu dette er den rette og egentlige mening hermed, 

forklarer Herren selv, idet han fremdeles siger:  

 

v3 Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kom-
mer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor 
jeg er. 

Denne hans bortgang er besluttet. Han vil nu ikke længere 

forblive i dette timelige, elendige liv. Ligeså er det beslut-

tet, at han ene og alene skal lide og dø, for derved at berede 

os sted. Men så må jo denne hans død være en glædelig og 
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saliggørende død for os, da vi derved får boliger i det evige 

liv, som hans egne ord klart nok give til kende: ”Jeg kom-

mer igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor 

jeg er.” 

 Ak Gud, kunne vi dog ret tro på disse ord og ret ind-

prente os dem i vore hjerter! Da måtte jo deraf viselig ikke 

blot følge, at vore hjerter ikke ville blive forfærdet der-

over, men så måtte de jo stedse svæve og leve i glæde og 

jubel. For betænk dog ret, hvad disse ord vil sige: ”Vi skal 

være, hvor Kristus er.” Han er ikke i synd, Helvede og død, 

men i retfærdighed, salighed og det evige liv – og det så-

ledes, at han aldrig i evighed kan udstødes deraf. Derhen 

skal også vi komme, for det har hans død erhvervet os. 

 Her må vi nemlig vogte os vel for den tanke, at disse 

ord og denne trøstens prædiken alene skulle være talt til 

apostlene. Mundtligt taler han kun til dem; men han mener 

ikke dem alene; ellers måtte jo følgen være, at han kun var 

død for dem; men vi véd jo, at han er død for hele verden; 

og når nu hans død, som han her siger, er besluttet, for at 

han ved den skal berede de himmelske boliger, så følger 

jo deraf, at han har beredt dem for alle mennesker. 
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 At nu ikke alle mennesker bliver salige og optages i de 

boliger, som Kristus har beredt, kommer deraf, at de ikke 

alle tilegner sig denne hans død og ikke ønsker det, lige 

meget hvordan Kristus bereder disse boliger. Blot de kan 

bo godt her på jorden, så er dette nok. De er ukristne. Hos 

dem er der ingen tro.  

 Men de kristne, som erkender Kristus for Guds søn, og 

som tror, at han er korsfæstet og død, for ved sin død at 

åbne os adgang til det evige liv, dem er det, som nyder godt 

heraf, og som trøster sig hermed i alle genvordigheder. De 

tænker som så: Om jeg end er fattig og elendig her på jor-

den, det skader ikke; jeg har jo dog ikke min rette bolig 

her. Kristus har intet sted beredt mig her. Jeg må derfor 

den korte tid, jeg skal vandre her, hjælpe mig som jeg kan, 

og som man hjælper sig med et slet herberg, hvor man kun 

skal forblive én nat. Når jeg kommer hjem til mit rette 

hjem og fædreland, så bliver det bedre. For dette timelige 

liv er meget for ringe til, at Kristus skulle have lidt for et 

sådant livs skyld. Her gælder det om det evige, om at dø-

den nu i al evighed ikke skal skade mig, og synden ikke 

fordømme mig, men at jeg i al evighed skal leve hos min 

herre Jesus. 
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 Denne tro er det, som kan gøre os al jordisk ulykke let, 

og bevare hjertet, så det ikke lader sig forfærde. For hvad 

har det vel at sige, at Lazarus her i verden er et stakkels 

elendigt menneske fuld af bylder og sår, og dertil end ikke 

har så meget tørt brød, at han kan spise sig mæt? Er det 

dog ikke sandt, at han herfor bliver så rigelig glædet og 

husvalet, ved i evigheden at være og leve hos Gud, at han 

nu slet ikke ønsker, at det var gået ham bedre på jorden; 

især da det, som Abraham siger, må befrygtes, at den, der 

modtager sit gode i dette liv, må lide pine i det kommende 

liv? 

 På samme måde ser det hel jammerligt ud, at apost-

lene, da Kristus udsender dem i al verden for at prædike 

evangelium, må lide en så slet medfart, må jages fra by til 

by og ingensteds lades med fred, men må tåle alle slags 

plager og lidelser; men dette er så langt fra at volde dem 

bekymring, at de tværtimod ”er glade fordi de var blevet 

anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns 

skyld”, som det siges i ApG 5, 41. På dem ser man altså, 

at korset kun besværer kødet og den gamle Adam, men 

ikke i mindste måde berører hjertet. 
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 Hvoraf kommer nu dette? Ene og alene deraf, at de ret 

har taget sig den trøst til hjerte, hvorom Kristus taler, at 

når verden hader dem og ikke under dem et blivende sted, 

men forjager og mishandler dem, så kender de dog et andet 

og bedre herberg, som de er visse på, og som den herre 

Kristus ved sin lidelse har beredt dem. Og da nu disse bo-

liger hverken kan eller skal slå dem fejl, så er de tilfredse, 

selv om det skal gå dem her i verden, ligesom i et troløst 

og uroligt herberg. For de mener dog ikke at skal forblive 

der længe, ja de rejste gerne straks derfra, for at komme 

til deres rette tilflugtssted, hjemstavn og fædreland. 

 Denne trøst skal vi lære og tilegne os. For hvis vi vil 

være kristne, og især hvis vi vil prædike, holde fast ved og 

bekende Guds ord, så vil det ikke fejle, at vi skal få anfæg-

telser og genvordigheder nok. Den, der nu ikke har fred 

her på jorden, men alligevel ikke vil trøste sig med håbet 

om de kommende evige boliger, han sidder imellem to 

stole, og kan umulig være tilfreds. Men når vi betænker, 

hvor vor herre Kristus er gået hen, og hvad han ved denne 

sin bortgang har udrettet, da stiller dette vore hjerter til-

freds. Da véd vi, at han har beredt os sted, og ikke altid vil 

lade os forblive hernede i denne onde, troløse verden, men 
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at han vil komme og hente os, for at også vi skal være og 

forblive, hvor han er. Men hvem, der ingen længsel har 

efter denne glæde, og ikke vil trøste sig dermed i alle slags 

nød og anfægtelse, han står hverken til at råde eller hjælpe. 

 Derfor er det en stor jammer, at vi arme mennesker, 

som dog intet vissere har for os, end at vi en af de kom-

mende dage må fare herfra og lade alting blive her tilbage, 

alligevel er så aldeles druknet i det timelige og kun tænker 

på at have nok her i verden. På de evige boliger, som Kri-

stus har beredt os ved sin død, tænker vi enten aldrig eller 

kun sjældent og løseligt og ligesom i søvne, mens enhver 

derimod anvender al flid på, at stille sine sager således, at 

han her i verden kan sørge godt for sig selv, sin kone, sine 

børn og sine venner. Men var det dog ikke bedre at tragte 

efter de evige boliger og søge at opnå de evige goder og 

den evige rigdom, hvorom Kristus siger, at ingen tyv kan 

stjæle den, og at Djævelen ikke kan fratage os den, skønt 

han af al magt stræber at drage vore øjne bort fra denne 

rigdom og disse evige boliger, og at besnære vore hjerter 

med andre tanker, for at, da han dog selv har forspildt 

denne salighed, heller ikke vi skal blive delagtige i den, 

men blive fordømt tillige med ham. 
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 Dette er nu den trøstens prædiken, som Herren holder 

for sine disciple ved det sidste måltid og som han slutter 

således: ”Hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.” Der-

hen skal også I herefter komme. For jeg går bort for at gøre 

en plads rede for jer. Og jeg kommer igen og tager jer til 

mig. 

 Men disciplene forstå ham ikke; og derfor kommer 

Thomas her med det enfoldige spørgsmål, og siger: 

”Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så 

kende vejen?” Som ville han sige: Vi forstår ikke et ord af, 

hvad du siger. Hertil svarer Herren fremdeles uden at 

ænse, om de forstår det eller ikke (for han véd såre vel, at 

Helligånden skal komme, og at de først da skal forstå det), 

og siger: ”Jeg er vejen og sandheden og livet.” Dette er et 

mægtigt og såre skønt ord, som vi her ikke udførligt kan 

afhandle, men lidt vil vi dog tale derom. 

 

Anden del af denne prædiken 
 

v6 Jeg er vejen og sandheden og livet. 

Skønt de fleste mennesker lever i vantro og agter det kom-

mende liv for intet, for ellers måtte de vel i det mindste 



211 
 

tage sig ligeså ivrigt af det kommende som af det timelige, 

så lader den artikel om det evige liv sig dog ikke så ganske 

tilsidesætte, at ikke den tanke undertiden skulle opkomme: 

Kære, hvordan skal det gå dig, om nu Gud i dag eller i 

morgen vil kalde dig bort fra denne verden? Her har du 

haft nok af spise og drikke, penge og gods, magt og ære; 

men hvad skal du have eller finde hisset? 

 Sådanne tanker kan ikke altid holdes borte, men vil 

stundom røre hjerterne og gøre dem urolige; og uden tvivl 

har deslige tanker og bekymringer givet årsag til, at der 

hos hedningerne har været holdt så mange slags gudstje-

nester. På samme måde ser man også, at mange af dem har 

ført et ærbart, smukt og tugtigt levned i det håb, at Herren 

vor Gud skulle lade dem nyde godt heraf efter dette liv. 

Men især har jøderne været aldeles optaget af denne tanke; 

for de havde det fortrin, at de vidste, hvad de skulle gøre, 

når de ville gøre Gud til behag. For Gud havde selv i loven 

foreskrevet dem alle slags gudstjenester. Derfor tænkte de: 

Er vi lydige heri, og holder vi disse bud, så vil det ingen 

nød have med os, når vi dør; så vil Gud lade os nyde godt 

af sådan lydighed. Ganske som papisterne. For når de gør, 

hvad der synes dem at være gode og hellige gerninger, så 
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mener de, at Gud ikke kan nægte dem Himlen. Således gør 

da mennesker sig selv en vej til Gud og det evige liv enten 

ved lovens efterlevelse, eller ved andre gerninger, som de 

foretager sig i den tanke, at de er hellige og Gud velbeha-

gelige. 

 Herimod advarer nu vor kære herre Kristus os, og læ-

rer os, at hvis vi vil træffe og ikke forfejle den rette vej til 

Faderen, så vil hverken loven heller ikke denne eller hin 

gode gerning kunne tjene hertil. For til Faderen er der kun 

én eneste vej, nemlig den herre Kristus selv. Den, der går 

ad denne vej til Faderen, vil komme til det evige liv; men 

den, der ikke går ad denne vej, ham skal hverken loven 

eller et helligt levned eller noget som helst andet i Himlen 

eller på jorden kunne hjælpe. For ligesom der kun er én 

eneste sand Kristus, som er Guds søn, født af Jomfru Ma-

ria, således er der også kun én vej til Faderen; men den, 

der gør sig en anden vej, han gør sig også en anden Kri-

stus; derom er der ingen tvivl. Og heraf må da fremdeles 

følge, at en sådan Kristus er falsk, og at en sådan vej er 

uret, og fører ikke til det evige liv, men ned i Helvedes 

afgrund. 
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 Dette er nu den vranglære, som stedse og altid har af-

stedkommet al uro og ulykke her i verden. For også Kain 

mente, at han ved sit offer ville gøre sig en vej til Faderen 

i Himlen; men det mislykkedes, og derfor slog han sin bro-

der Abel ihjel. Vel ofrede Abel også, men han havde en 

anden vej til Faderen end sit offer, nemlig kvindens af-

kom, hvorom der var givet hans forældre forjættelse. 

 På samme måde kunne heller ikke jøderne tåle, at pro-

feterne lastede deres ofre og gudstjeneste, og at de ikke 

ville lade det være den rette vej til Himlen. Skulle det ikke 

(sagde de) behage Gud, når vi ofrer og holder Guds bud? 

Vore dages papister kan heller ikke lide denne prædiken. 

Ingen munk vil lade sig overbevise om, at det ikke er vejen 

til det evige liv, når han strengt overholder sin ordensregel 

med bønner, faster og andet sådant. Kort sagt: Ligesom 

farisæeren gjorde i Lukas 18, da han indbildte sig, at han 

havde fyldestgjort loven, fordi han i det ydre intet havde 

syndet imod den, således gør også af naturen alle menne-

sker, idet de indbilder sig, at deres hellige levned er vejen 

til Faderen og Himlen. Og når man siger til dem: Nej, vil 

I blive salige, så må I gå en anden vej! Denne vej vil føre 

jer ned i Helvedes afgrund, så er der straks ild i alle gader, 



214 
 

så skælder enhver denne lære for et kætteri, og siger, at vi 

forfører mennesker og forbyder gode gerninger; som man 

ser nok af i vore dage! 

 Velan, hvad skal man da gøre? Man skal tage sig til 

hjerte, hvad Kristus her siger; så kan man være vis i sin 

sag. Han taler om vejen til Faderen, hos hvem man skal 

finde de evige boliger, og siger med rene ord: ”Jeg er vejen 

og sandheden og livet.” 

 Men nu er der, som allerede sagt, kun én Kristus, og 

det er derfor umuligt, at man kan sige om denne eller hin 

gerning, ja selv om Moses’ lov, at den er Kristus. Når nu 

Kristus alene er vejen og sandheden og livet, og når ingen 

som helst gerning, den være så stor og fortræffelig, som 

den nogen tid vil, kan roses for at være Kristus, så må jo 

heraf følge, at Moses’ lov, alle ofre og alle gode gerninger, 

ja selv De Ti Bud, og al optænkelig kyskhed, tugt og ær-

barhed ikke kan være vejen til saligheden og til Faderen, 

og at den, der ikke har andet end sådanne gerninger, han 

må være og forblive på en uret vej, og i løgnen og i synden, 

indtil han kommer til den rette vej, det vil sige, til Jesus 

Kristus. 
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 Ja, siger du, er da De Ti Bud onde? Er det da uret at 

leve tugtigt og ærbart, og at opføre sig fromt? Har da Gud 

intet velbehag heri, eller behager det ham bedre, når man 

lever i utugt og intet godt gør? Nej, for Guds skyld, siger 

vi. Når man gør Guds vilje og er from, så er dette ret og 

godt, og Gud velbehageligt; men deraf følger ikke, at dette 

er vejen til Gud og det evige liv. De Ti Bud skal man 

holde, fordi Gud har befalet det, og fordi man ikke kan 

være denne befaling ulydig uden at synde. Men at komme 

til Faderen, kan man kun ad én eneste vej, og dens navn er 

hverken gode gerninger, heller ikke Guds bud, men Kri-

stus Jesus. Denne eneste vej er ”sandheden”, som ikke be-

drager os, og ”livet”, som bevarer os fra døden; mens vi 

ellers med alle vore gode gerninger og vort hellige levned 

måtte forblive i døden, og ikke kunne udfri os derfra. 

 Dette er også årsagen til, at Herren her giver sig et nyt 

navn, og siger: ”Jeg er vejen.” For hvor der hverken er vej 

eller sti, kan man ikke nå målet. Men da nu ingen kan 

komme til Gud eller kende Gud uden på grund af Kristus, 

så siger han: Jeg er vejen til Faderen. Ikke en vej, som man 

skal gå på med fødderne, men med hjertet, det vil sige, 

man skal forlade sig på ham, og sætte al sin tillid til ham. 
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Den, som gør det, er på den rette vej til Faderen og det 

evige liv, og kan umulig fare vild; for han har jo Kristus, 

som ikke blot er vejen, men også er sandheden og livet. 

Den, som derfor er på denne vej, behøver hverken at frygte 

for synden eller for døden, der er syndens løn. Her skal 

man derfor gøre forskel på disse to spørgsmål: Hvad skal 

jeg gøre, når jeg vil leve som en kristen? Og: hvad skal jeg 

gøre, når jeg vil gå til Faderen og det evige liv? 

 Til et kristent liv hører De Ti Bud. Også de er en vej, 

for her står Guds befaling, der fordrer sådan lydighed af 

os; og den, der ikke vil yde den, må derfor vente den straf 

og fordømmelse, som er lagt på ulydigheden. 

 Men disse ti bud er ikke den rette vej til Faderen; for 

her gælder kun, hvad Kristus siger: ”Jeg er vejen”. Og li-

gesom man nu ikke skal gøre sig andre Kristus'er, således 

skal man heller ikke gøre sig andre veje; for gør man sig 

foruden Kristus endnu en anden vej til Faderen, så er det 

en uret vej. 

 Herefter kan man nu fælde den rette dom over alle 

slags religioner og troslærdomme. Muslimerne, jøderne 

og hedningerne har også et håb om at blive salige, og roser 

sig af, at de kender Gud, tjener Gud og tilbeder Gud. Men 
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hvis Kristus alene skal være vejen til Faderen, og de ikke 

tror på Kristus, hvordan er det så muligt, at de kan komme 

til Gud? Selv med det bedste levned og de helligste ger-

ninger kan deres bøn og gudstjeneste jo ikke være andet, 

end vildfarelse, løgn og død. For foruden Kristus er der 

hverken vej, sandhed eller liv. 

 Således går det også med paven og hans hob. De gør 

sig mange veje til Faderen. En munk løber af denne årsag 

i kloster; en præst holder messe; en tredje tjener og tilbeder 

helgenerne; og en fjerde køber sig aflad eller stifter sjæle-

messer - alt i den tanke, at de derved gør sig en vej eller 

bro til Himlen. Men du må gøre, hvad du vil, selv de hel-

ligste gerninger, som er befalet os i De Ti Bud, så vil de 

dog ikke bringe dig til Faderen, for Kristus alene er vejen, 

han alene er sandheden og livet. Tror du ikke på Kristus, 

trøster du dig ikke med hans bortgang til Faderen, og stil-

ler du ikke dit hjerte tilfreds dermed, at han ved sin død 

har beredt dig bolig, så hjælper det alt sammen til intet. Ja 

så er det endog alt sammen, hvad du end foretager dig, og 

hvor højt verden end roser dig derfor, idel vildfarelse, løgn 

og død. Troen på Kristus må alene udrette det; for foruden 

Kristus er der ingen vej til Faderen. 
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 Men nu skal man her atter gøre forskel på gerningerne, 

for at man ikke skal falde i det sværmeri, hvori gendøberne 

og nadverforagterne er faldet. For det er ikke uret talt, og 

berøver ikke Kristus hans ære, når jeg siger: Hvis du vil 

komme til Faderen, og blive salig, så lad dig døbe; som jo 

også Peter siger til jøderne i ApG 2. Ligeledes: Vil du 

komme til Faderen og blive salig, så hør Guds ord. Lige-

ledes: Vil du komme til Faderen og blive salig, så gå til 

den højværdige nadver. For dåben, nadveren og ordet er 

ikke alene befalet af Kristus, men de er uden ham aldeles 

intet. Disse gerninger kan slet ikke undvære troen. Ja, de 

er aldeles unyttige uden troen. Ligesom end ikke Kristus 

selv gavner dem, der ikke tror på ham. 

 Vil derfor nogen sige: Ja, er Kristus alene vejen, hvad 

skal jeg så med dåben, ordet eller nadveren? Så ville han 

ved sådan tale bespotte Kristus, ikke blot fordi Kristus har 

befalet os dåben, ordet og nadveren, men fordi Kristus selv 

er i dåben, i ordet og i nadveren, og altså just her er vor 

vej. Men han er jo gået bort til Faderen, og vi ser ham ikke 

mere, siger han i Joh 16. Hvordan skal vi da nu gå til Fa-

deren ved ham? Hvordan er han da vor vej? Ikke anderle-
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des, end derved, at han i dåben, i ordet og i nadveren kom-

mer til os som den, der er død for os, har udgydt sit blod 

for os, og har forligt os med Faderen. Men den, der nu ikke 

vil modtage ordet og sakramenterne, kaster jo dermed 

også vrag på og nægter at modtage Kristus, som dog er vor 

eneste vej til Faderen. 

 Derfor har det også en ganske anden mening med ordet 

og sakramenterne, som Kristus selv er i og hos, end med 

de gerninger, som vi selv gør. Giver jeg almisse, tjener jeg 

min næste, lader jeg mig for ordets skyld martre til døde, 

så er dog alt dette gerninger, som jeg, skønt Helligånden 

hjælper mig til at gøre dem, ikke tør sammenligne med 

Kristus og hans lidelse og død. Derfor kan og skal vi på 

ingen måde anprise dette, som om vi derved kunne komme 

til Faderen og det evige liv. 

 Men det er unødvendigt at tale videre om denne sag. 

For Herren selv forklarer sig herom, og antyder årsagen 

til, at han kalder sig vejen, idet han siger: ”Ingen kommer 

til Faderen uden ved mig.” Men at komme til Faderen, kan 

jo ikke være andet, end at have en nådig Gud, være synden 

kvit, og være optaget i det evige liv. Hertil (siger han) kan 

I aldrig komme ved jeres gerninger og hellighed. Hertil må 
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I komme ved mig, det vil sige, alene derved, ”at jeg går 

bort til Faderen.” Så smukt sammenfatter Herren her den 

trosartikel, hvori vi bekender, at alene ved troen på Kristus 

bliver man retfærdig og salig. 

 Men han lader det ikke være nok med at sige: ”ingen 

kommer til Faderen uden ved mig.” Han tilføjer straks et 

endnu større ord, idet han fremdeles siger: ”Kender I mig, 

vil I også kende min fader.” Med disse ord vil han antyde, 

at hvor man ikke har og kender Kristus, der er det heller 

ikke muligt, at man kan have eller kende Gud. Men hvad 

har så al den tale at sige, som alle hedninger, ligeledes jø-

derne og muslimerne, ja selv papisterne fører om Gud og 

roser sig så meget af? Ordene kan de føre i munden; men 

her står dommen: Kender du Kristus, så kender du også 

Gud; men kender du ikke Kristus, så kender du heller ikke 

Gud. 

 Ja, siger du, men er det da ikke at kende Gud, når mus-

limerne og jøderne siger, at han har skabt himmel og jord 

af intet, at han har oprettet sin pagt med Adam og Eva i 

Paradis, og at han udførte Israels børn af Egypten? Det er 

jo dog sandhed, at ikke en falsk Gud, som hedningernes, 

men den rette, evige Gud har gjort dette? Ja, sig du kun, 
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hvad du vil; men her står: Hvis du kender Kristus, så ken-

der du også Gud; men kender du ikke Kristus, så kender 

du ikke Gud; så fornægter du Gud; så tror du ikke på Gud. 

For straks efter siger Herren til Filip: ”Tror du ikke, at jeg 

er i Faderen, og Faderen er i mig?” 

 Her går altså Herren tilbage til den artikel, som han i 

begyndelsen af denne prædiken antydede med de ord: 

”Tror I på Gud, så tro også på mig.” For det bliver ikke 

anderledes: Dette menneske, Jesus Kristus, er Gud, og 

Gud er Jesus Kristus. Den, der ikke kender og tror på søn-

nen, lad ham forresten sige og vide om Gud alt, hvad han 

vil, så er det dog ingen ret gudskundskab, for dermed hver-

ken kender eller træffer han den rette Gud, fordi der i sand-

hed ingen anden Gud er, end denne vor herres Jesu Kristi 

fader. 

 Derfor siger han fremdeles til Filip: ”Så lang tid har 

jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der 

har set mig, har set Faderen.” Ligeledes: ”De ord, jeg siger 

til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver 

i mig, gør sine gerninger.” Alt dette går ud på, at vi skal 

erkende Kristus som den sande, evige Gud, og trøste os 

ved hans lidelse og død, som en fuldkommen betaling for 
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vore synder og forligelse med Gud. Den, der gør det, ken-

der Gud, ærer Gud og tror på Gud. 

 For at kende Gud, det vil ikke blot sige, at man véd, at 

Gud har skabt himmel og jord, at han har givet os liv og 

legeme, og at han er almægtig. Dette er endnu kun ét 

stykke af Gudskundskaben, og endda det ringeste stykke. 

For kommer man ikke videre, så må man kun frygte så 

meget desto mere for en sådan Gud, fordi vi dog stedse 

véd med os selv, at vi har været ulydige imod denne Gud, 

som har skabt alting til vort bedste. Men den, der kender 

Kristus, ser i ham, at Gud er en nådig og barmhjertig Gud, 

som ikke vil fordømme os for vor synds og ulydigheds 

skyld, men være os nådig, og hjælpe os af vore synder. For 

her står hans søn; ham hengiver han til et offer for os, at vi 

ved ham skal have syndernes forladelse og det evige liv. 

Og denne kundskab om, at han er så barmhjertig mod syn-

dere, det er den rette Gudskundskab. Men dette kan man 

ingensteds lære uden alene hos hans søn Jesus Kristus. 

 Derfor siger Kristus: ”Hvis I kender mig, så kender I 

også min fader.” Gud er ikke blot en almægtig og evig, 

men også en nådig og barmhjertig Gud. Hans almagt og 
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evighed kan spores i og læres af alle skabninger i hele ver-

den, men hans nåde og barmhjertighed lærer man alene af 

Kristus, af Kristi lidelse og død, af at han går bort og be-

reder os boliger, som vi ellers evig havde måttet savne. 

 Her ser nu mine kære venner, hvordan Herren trøster 

sine disciple, idet han lærer dem, at de skal kende ham ret, 

og at deres hjerter da ikke skal blive forfærdet. Så forunde 

Gud os da sin nåde, at også vi må lære dette, og i al nød 

tænke på denne trøst! Amen. 
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Johannes Døbers Dag 
 

Luk 1, 57-80. 
v57 Så kom tiden, da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en søn. v58 Og 

hendes naboer og slægtninge hørte, hvor stor en barmhjertighed Her-

ren havde vist hende, og de glædede sig med hende. v59 Den ottende 

dag kom de for at omskære drengen, og de ville opkalde ham efter hans 

far, Zakarias. v60 Da sagde hans mor: »Nej, han skal hedde Johannes.« 

v61 De sagde til hende: »Men der er ingen af det navn i din slægt,« v62 

og med tegn spurgte de faderen, hvad han ville have, at drengen skulle 

hedde. v63 Han bad om en tavle og skrev: »Johannes er hans navn.« Og 

alle undrede sig. v64 I det samme fik han atter mund og mæle, og han 

talte og lovpriste Gud. v65 Alle de omkringboende blev grebet af frygt, 

og i hele Judæas bjergland talte man om alt dette. v66 Og alle, der hørte 

det, tog det til hjerte og sagde: »Hvad skal den dreng mon blive til?« 

For Herrens hånd var med ham. 

v67 Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: 

 v68 Lovet være Herren, Israels Gud, 

 for han har besøgt og forløst sit folk. 

 v69 Han har oprejst os frelsens horn 

 i sin tjener Davids hus, 

 v70 sådan som han fra gammel tid har forkyndt 

 ved sine hellige profeters mund: 

 v71 at frelse os fra vore fjender 

 og fra alle dem, som hader os, 
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 v72 at vise barmhjertighed mod vore fædre 

 og huske på sin hellige pagt, 

 v73 den ed, han tilsvor vor fader Abraham: 

 v74 at fri os fra vore fjenders hånd 

 og give os at tjene ham uden frygt 

 v75 i fromhed og retfærdighed 

 for hans åsyn alle vore dage. 

 v76 Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, 

 for du skal gå foran Herren og bane hans veje 

 v77 og lære hans folk at kende frelsen 

 i deres synders forladelse, 

 v78 takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, 

 hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os 

 v79 for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, 

 og lede vore fødder ind på fredens vej. 

v80 Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til 

den dag, da han skulle træde frem for Israel. 

 

 

Enhver kristen skal kende den rette årsag til, at vi holder 

denne dag hellig, for at vi ikke skal have en så tåbelig 

sankthansdags-glæde, som den, verden plejer at gøre sig, 

ret som om Herren vor Gud kun har ladet den hellige Jo-

hannes Døberen fødes, for at man skal spise og drikke, 

danse og gøre sig lystig. Sandt nok forkynder englen den 
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gamle Zakarias, ”Mange skal glæde sig over hans fødsel,” 

Luk 1, 14. Men dette skal ikke være en glæde, som det 

fylderi og vellevned, vi tyskere har for skik at misbruge 

denne dag til, men en åndelig glæde over denne Johannes, 

som skal være den første prædikant, der med sin finger 

peger på kvindens velsignede afkom, og forkynder os 

frelse, syndernes forladelse, og at Gud for Kristi skyld vil 

være os nådig og bevise os al barmhjertighed. 

 Dette er ikke en glæde, som kun varer én dag, og giver 

folk hovedpine den næste dag, men den varer til evig tid 

og bringer salighed med sig. For denne glædes skyld har 

man helligholdt sankthansdag blandt de kristne, for at de 

skulle have en forsmag på denne glæde, og takke Gud for 

hans barmhjertighed. Derfor vil vi nu tage denne historie 

for os. 

 Allerførst skal vi her agte på, at Gud ved denne fødsel 

har gjort en særdeles stor undergerning. For her hører vi, 

at denne fader og moder har levet så længe sammen i et 

barnløst ægteskab, og nu er kommet i den alder, at de ikke 

længere kan gøre sig håb om noget barn. Men Elisabeth 

var ikke blot en ældre kvinde, men også, som englen siger 

til Jomfru Maria, der gik rygte om, at hun var ufrugtbar. 
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Da gør Gud den store undergerning, at han giver hende en 

søn, der bliver så stor, at Kristus selv siger om ham: 

”Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end 

Johannes Døber.” Matt 11, 11. 

 Dette er nu, hvad enhver kristen skal vide, og i dag 

lære om dette barn. Hvor vidunderligt han blev undfanget 

og født, samt hvilke flere undergerninger der her har til-

draget sig; at englen bringer det første budskab fra Himlen 

om denne søn; at Faderen, Zakarias, bliver stum, indtil 

barnet er otte dage gammelt; men at moderen giver barnet 

navn, og siger: ”Han skal kaldes Johannes.” Et navn hun 

dog ikke har hørt af nogen; at derefter Faderen igen be-

gynder at tale, og, fyldt af Helligånden, holder en skøn 

prædiken om dette barn. 

 Af alt dette må man slutte, at Gud har noget særligt i 

sinde med dette barn, som da også hele deres slægt og na-

boskab forundrer sig, og slutter, at Gud vil udrette noget 

usædvanligt ved dette barn. Men især må det vække stor 

eftertanke, at der allerede bliver prædiket af Herrens engel 

om dette barn, før det endnu er undfanget i moders liv. For 

Gud fører ikke løs tale. Heller ikke udsender han sine 

engle for en ringe sags skyld. Det må altid betyde noget 
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stort, når han taler og udsender sine engle. Men englen til-

kendegiver da også Zakarias, så snart han har sagt ham, at 

han skal få en søn, hvad denne søn skal blive for et men-

neske, og hvad han skal udrette i verden, idet han siger: 

”Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde 

sig over hans fødsel.” Luk 1, 14. Det vil sige: Denne fødsel 

skal bringe mennesker stort gavn; for han taler her om to 

slags glæder: Først om forældrenes, fordi det må have væ-

ret dem en stor glæde, at skulle have en søn i deres alder-

dom; og især må dette have været en stor glæde for Elisa-

beth, som så lang tid har måttet bære på den forbandelse 

og skam, at hun var ufrugtbar, og derfor har måttet undgå 

andre kvinder, ligesom en ugle for de andre fugle. Dette er 

nu den glæde, som forældrene selv har haft over dette 

barn. 

 Men den anden glæde er endnu større, idet ikke blot 

hans fader og moder, men også andre mennesker skal 

glæde sig over denne søn, ikke blot for hans fødsels, men 

også for hans embedes skyld, da han skal have et så glæ-

deligt og trøsteligt embede. For englen forkynder: ”Han 

skal blive stor for Herren.” Og hans fader, Zakarias, ud-

lægger dette smukt, og siger: ”Og du, mit barn, skal kaldes 
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den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane 

hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders 

forladelse.” Som ville han sige: Vi har hidtil haft Moses 

og profeterne, men de har ladet os alle sidde i synd og en 

ond samvittighed; og vi har ikke kunnet undslippe fra dø-

den. Herfor har der hverken været råd eller hjælp. Ganske 

som det senere hen gik til i pavedømmet; for der løb den 

ene til Jakob, den anden til Rom, her piskede den ene, her 

fastede den anden sig fordærvet; og når man så havde for-

søgt og gjort alt, så var samvittigheden alligevel ikke hjul-

pet. De arme, elendige, bedrøvede mennesker vidste hver-

ken ud eller ind, og kunne ingen trøst eller beroligelse 

finde imod synden og døden. 

 Men nu (siger Zakarias) vil det blive anderledes; nu 

har Gud givet os et barn, som skal vise os vejen til synder-

nes forladelse. Og herover (siger englen) skal ikke blot du, 

Zakarias, have glæde; men herover skal også andre men-

nesker, som ikke have set og oplevet denne vidunderlige 

fødsel, glæde sig hjerteligt, og takke Gud, fordi han har 

udsendt denne så trøsterige prædikant, der med sin finger 

skal vise dem til Guds søn, og forkynde alle dem synder-

nes forladelse, som modtager ham og tror på ham. O, 
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hvilke salige ører, som skulle høre denne røst sige: ”Se, 

dér er Guds lam, som bærer verdens synd.” Og hvilke sa-

lige øjne, som skulle se den hellige finger, hvormed han 

vil pege på det offer, som skal ofres for verdens synd! 

 Altså vil Zakarias med det ord, han her taler om ”syn-

dernes forladelse”, gennemtrænge alle menneskers hjerter 

med glæden over, at den tid nu er forhånden, da man skal 

kunne vide, hvordan man skal forløses fra sine synder og 

blive evig salig. For det er i sandhed en stor og herlig ting, 

at Johannes, som den allerførste, fremstår her i verden med 

denne prædiken, og siger: ”Se, dér er Guds lam, som bærer 

verdens synd”; fordi jo ethvert menneske i sit hjerte må 

bekende, og sige sig selv: Også jeg hører jo til verden; og 

når dette Guds lam bærer al verdens synd, så vil det også 

bære min, for her er ingen udelukket. 

 Dette er her den rette glæde og det rette glædelige bud-

skab: at synden nu ikke mere skal tynge på verden, og ikke 

mere forfærde, fordømme og dræbe os, men blive bortta-

get fra os og lagt på dette Guds lam. Dette budskab bringer 

Johannes allerførst til verden, idet han med sin finger pe-

ger på Kristus, og formaner og opvækker os til at holde 

fast ved denne frelser og forvente al nåde hos ham. Vel har 
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også andre profeter profeteret om Kristus, og forkyndt, at 

han skulle komme og forløse verden fra synden; men hver-

ken Esajas, heller ikke Jeremias har kunnet sige: Se, her er 

den, som I skal modtage, og som skal udføre denne ger-

ning. Johannes alene er den, som først skal lade dette bud-

skab lyde i verden, og som med sin finger skal pege på den 

person, hos hvem syndernes forladelse i sandhed skal være 

at finde. 

 Den rette årsag til denne fest, og til at man holder Jo-

hannes Døberens dag hellig, er altså ikke hans strenge lev-

ned eller vidunderlige fødsel, men hans hellige fingers pe-

gen på Kristus, og hans ord og embede. For et sådant em-

bede og en sådan prædiken havde man endnu aldrig tidli-

gere hørt i verden; og en sådan finger havde endnu aldrig 

tidligere noget menneske haft, som den, hvormed Johan-

nes peger på dette Guds lam. Derfor skal enhver, hvem 

synden trykker, og hvem Djævelen og døden forfærder, 

trøstig se til denne prædikants mund og finger, for her skal 

han lære, hvordan han skal komme til synderes forladelse 

og opnå forligelse med Gud. 
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Udlægning af Zakarias’ lovsang 

Dette er nu den glæde, som ikke blot Zakarias og Elisa-

beth, men hele verden skal have over Johannes. Men for 

at vi kan få anledning til at tale noget udførligere herom, 

vil vi nu tage denne ærværdige fader Zakarias’ lovsang for 

os, som evangelisten giver det vidnesbyrd, at han, fyldt af 

Helligånden, har profeteret om sin søn og om det særlige 

embede, han skulle have her i verden. Sådan skriver evan-

gelisten: 

 

 v67 Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og 

 profeterede: 

 v68 Lovet være Herren, Israels Gud, 

 for han har besøgt og forløst sit folk. 

 v69 Han har oprejst os frelsens horn 

 i sin tjener Davids hus, 

 v70 sådan som han fra gammel tid har forkyndt 

 ved sine hellige profeters mund: 

 v71 at frelse os fra vore fjender 

 og fra alle dem, som hader os. 

Her hører I, hvor glad den fromme, gamle Zakarias bliver 

over sin søn, ikke alene for hans persons skyld, men fordi 
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det nu er forhånden og begynder at ske, som Gud allerede 

så lang tid tidligere har forjættet ved sine profeter, at han 

vil give David en søn, som skal frelse os fra alle fjender, 

det vil sige, fra Djævelen, synden, døden og Helvede, der 

vil overvælde og fordømme os. Nu (siger han) begynder 

det, hvorom alle profeter har skrevet og råbt, at det engang 

skulle ske. Nu er det kommet. Derfor være Gud altid og 

evindelig lovet! Det har været os forjættet, og alle profe-

terne har trøstet mennesker dermed, men de har ikke kun-

net føre det frem for dagens lys, eller prædike således 

derom, som min søn skal prædike derom og vise menne-

sker dertil. 

 Men her må vi nu vænne os til Skriftens måde at ud-

trykke sig på, idet Zakarias ikke slet og ret siger: Gud har 

oprejst os en frelse eller hjælp imod vore fjender, men et 

”frelsens horn”, det vil på vort sprog sige: Et nådens rige, 

hvortil alle de skal holde sig, som er i angst og nød og be-

sværet med synder. De skal finde frelse i dette nådens rige, 

så at synden ikke skal skade dem, og døden ikke dræbe 

dem, fordi Davids rette søn, som skal begynde et evigt nå-

dens rige, allerede er undfanget i moders liv, og nu snart 
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skal fødes. Han vil stå op imod vore fjender, synden, Djæ-

velen og døden, sejre over dem, og redde os fra dem, så at 

de i al evighed ikke skal formå noget imod os. Dette nå-

dens rige står nu for døren, og mit barn, min kære lille Jo-

hannes, skal bringe den første tidende herom til sit folk. 

 Men den fromme Zakarias kan for glæde ikke udtale 

sig nok om denne nåde og barmhjertighed, og siger frem-

deles: 

 

 v72 Og Herren vil vise barmhjertighed mod vore 

 fædre 

 og huske på sin hellige pagt, 

 v73 den ed, han tilsvor vor fader Abraham: 

 v74 at fri os fra vore fjenders hånd 

 og give os at tjene ham uden frygt 

 v75 i fromhed og retfærdighed 

 for hans åsyn alle vore dage. 

Dette er en såre skøn tekst, som ret egentlig giver os un-

dervisning om vor herres Jesu Kristi rige. Mine kære ven-

ner har ofte hørt, hvilken gruelig misforståelse jøderne var 

kommet i angående dette Kristi rige, idet de holdt for, at 

han skulle oprette et timeligt rige, føre stor pragt ligesom 
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andre konger, og hjælpe sit folk til stor ære og anseelse. 

Men Zakarias siger os her noget ganske andet, nemlig, at 

det skal være et rige, hvori barmhjertigheden skal herske. 

Dermed vil han gendrive Moses og hele loven, som præ-

diker, at Gud kun vil være dem nådig, som holder hans 

bud og er fromme. Men hvor barmhjertigheden skal her-

ske, har også de, som er syndere og ikke har holdt loven, 

noget at håbe, så de ikke skal fortvivle. 

 Men nu udlægger Zakarias her denne barmhjertighed 

således, at den også skal komme de afdøde fædre til gode. 

Dette kan derfor ikke være en barmhjertighed, som angår 

timelige goder eller det timelige liv, hvori de afdøde jo 

ikke længere kan tage del. For hvad kunne det vel hjælpe 

Abraham, Jakob og de andre fædre, hvis det var et verds-

ligt herredømme Kristus ville oprette, og penge og meget 

gods han ville give sit folk? Men den barmhjertighed over-

går dem her, at Gud ved den herre Kristus vil forlade dem 

deres synder og skænke dem det evige liv; og den har de 

også behov, hvis de skal udfries af den evige død. Hvortil 

skulle vel forjættelsen om Kristus, hvis komme de ikke har 

oplevet, men kun troet på, ellers kunne hjælpe dem? 
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 Derfor siger Zakarias, at Gud havde gjort ”en hellig 

pagt,” det vil sige, pagten om syndernes forladelse ved den 

herre Kristus, og ”den ed, han tilsvor vor fader Abraham,” 

at han ville holde denne pagt og opfylde sit løfte. Hvad er 

nu denne pagt og ed? Intet andet, end at vi ved dette for-

jættede og velsignede afkom, Jesus Kristus, skulle udfries 

af vore fjenders hånd - ikke timelige fjenders, skønt Gud 

også vil hjælpe os mod dem og holde sin beskærmende 

hånd over sine kristne. Men om sådan timelig hjælp er 

denne pagt ikke oprettet. Den er oprettet imod synden, den 

evige død og hele djævelsriget. Denne pagt, siger Zaka-

rias, opfylder Gud nu; og min søn skal være den, som brin-

ger verden det første budskab om opfyldelsen. 

 Her må nu især agtes på, at han kalder den Guds hel-

lige pagt eller testamente. For herved ser han tilbage til 

Moses, ved hvem Gud fordum på Sinaj bjerg, da han gav 

loven, også havde oprettet en pagt med sit folk. Men det 

var en pagt, som de ikke kunne holde. For kød og blod er 

så fordærvet ved synden, at det ikke kan være Guds vilje 

lydigt, men altid begærer, gør og vil noget andet, end hvad 

Gud byder ved sit ord. Derfor, skønt også den første pagt, 

loven, var hellig og god, så blev den dog ikke hellig og 
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god for menneskers vedkommende, fordi de ikke kunne 

holde den, og derfor måtte have en ond samvittighed og 

forblive i synden og døden. 

 Derfor blev Gud af faderlig barmhjertighed bevæget 

til, ved sin søns Jesu Kristi blod, at oprette en anden pagt 

med os. For i denne pagt bliver syndernes forladelse tilsagt 

os, ikke på grund af oksers og kalves blod, men på grund 

af Guds søns blod. Derved bliver denne pagt fyldestgjort, 

fuldkommet og stadfæstet. Derfor kan vi fast og tillids-

fuldt forlade os på den og trøste os ved den. Og nu skal 

der, siger Zakarias, heraf følge et aldeles nyt og helligt lev-

ned. For de, som indtræder i denne pagt, skal al deres livs-

tid ingensinde mere blive Djævelens trælle, således som 

verden er det, men tjene Gud uden frygt og med en god og 

glad samvittighed. For den, som ikke behøver at frygte for 

synden, døden og Djævelen, hvad skal vel et sådant men-

neske frygte eller være bekymret over? 

 Den første og højeste gudstjeneste er altså den, at man 

for Kristi skyld, uforfærdet og med den rette tillid forlader 

sig på Gud og tror, at han er vor fader, at han mener det 

hjerteligt og godt med os, at han ikke vil fordømme os, 

men for Kristi og hans døds og opstandelses skyld vil gøre 



238 
 

os salige og i al evighed beskærme os mod synden, Hel-

vede og Djævelen. 

 Efter denne gudstjeneste følger endnu en anden; og 

den består ikke, som papisterne lærer, i at man påtager sig 

særlige skikke og gerninger, hvad angår klædedragt, mad 

og drikke, søvn og vågen; for heri forunder Gud menne-

sker at gøre, hvad enhver efter sine vilkår og nødvendig-

heder selv vil, blot at det sker med mådehold og taksigelse. 

Men den består deri, at man ”tjener Gud i fromhed og ret-

færdighed.” Ordet ”fromhed” vil ikke sige andet, end at 

man fører et fromt og helligt liv og bevarer en god samvit-

tighed, så at man ikke giver efter for synden og kødets ly-

ster, men modstår dem, og af hjertet hengiver sig i den 

rette lydighed, som Gud i sit ord fordrer af os, og ved sin 

Helligånd frembringer i sine troendes hjerter. For det fej-

ler ikke, at også hos de kristne både deres eget kød og blod, 

og dernæst også den onde ånd ikke vil hvile, men uophør-

lig vil drive og tilskynde dem til synd og fald. Derfor skal 

de kristne flittigt betænke deres kald og embede og tjene 

Gud i fromhed, det vil siger, vogte sig for synd og være 

fromme. Da vil Helligånden komme til dem og hjælpe 
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dem at overvinde kød og blod, ja Djævelen selv. Og såle-

des skal de kristne al deres livstid tjene Gud, deres him-

melske fader, i hellighed. 

 Men her erfarer vi, og må bekende og beklage vor 

skrøbelighed, idet vi såre ofte snuble i denne tjeneste; for 

det sker overmåde let, at et menneske kan falde i én eller 

anden synd. Kødet er stærkt og den onde ånd vedhæng-

ende; og Helligånden i os må derfor kæmpe med vor store 

skrøbelighed, så at vi aldrig ret til fulde har denne hellig-

hed blivende i os. For her på jorden modtager vi, som Pau-

lus kalder det i Rom 8, 23, kun ”Ånden som førstegrøde” 

og end ikke en tiendedel og slet ikke Helligåndens fylde. 

 Hvad skal nu en kristen gøre, når han enten er faldet, 

eller han føler sin skrøbelighed, at han er en synder? 

Herom underviser den hellige Zakarias os fremdeles, og 

taler om endnu en gudstjeneste, som kaldes ”retfærdig-

hed”, og består deri, at vi, når vi endnu føler synd i os, 

erkender og afstår fra sådan synd, og tillidsfuldt tror, at 

den retfærdige Gud, for sin søns Jesu Kristi skyld vil for-

lade og tilgive os al vor uretfærdighed. At tjene Gud i ret-

færdighed er altså dette, at man ikke fortvivler i synden, 
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men afstår derfra, og med fast tillid håber og tror på syn-

dernes forladelse for Kristi skyld. Denne tjeneste i retfær-

dighed hjælper da på den tjeneste i hellighed, så den bliver 

fuldkommen, for hvad der endnu fattes os i hellighed, er-

stattes ved troen og syndernes forladelse. Dette er den 

herre Kristi rige, og det klenodie, som hans folk, de tro-

ende, skal have, at de ved syndernes forladelse blive ret-

færdige, at de ved Helligånden blive hellige, og at de der-

for hverken skal frygte død eller Djævel. 

 Dette skal Kristus udrette, siger Zakarias, og min søn 

skal være det første sendebud, som tydeligt og åbenlyst 

skal kundgøre dette i verden. 

 

v76 Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet. 

Her taler den kære fader Zakarias intet om det hellige, 

strenge levned, hans søn skal føre, skønt han selv havde 

hørt englen tale derom: ”Han må ikke drikke vin og øl,” 

Luk 1, 15. Nej, han priser alene hans prædikeembede, og 

siger: Du skal kaldes den Højestes profet, og det ikke en 

slet og ret profet, som de andre profeter, men ”du skal gå 

foran Herren.” For han selv, den herre Kristus, vil nu 

komme, og selv prædike; men før han kommer, skal du 
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fremstå, og sige: Dette er den mand, ved hvem al verden 

skal frelses. Den, der har ham, har en nådig Gud, og skal 

være frimodig og uden frygt. Dette har ingen af fortidens 

profeter kunnet sige; for de har alle prædiket om den kom-

mende, ikke om den nærværende Kristus. 

 

v76b Du skal gå foran Herren og bane hans veje. 

En fyrste går eller optræder jo ikke selv forrest i hoben, 

men skikker sine tjenere forud, og nærmest foran fyrsten 

går hans mest betroede tjener; og når man ser denne, så 

viger alt til side og gør plads. Således skal også min søn 

gå foran denne frelser, og udråbe: Gør plads, for han, livets 

fyrste, følger straks efter. For Johannes Døberen prædi-

kede om Kristus, at han var nærværende og nu straks efter 

ham skulle tiltræde sit prædikeembede, for at enhver 

skulle gøre sig rede til at modtage ham. 

 Dette er den glæde, som vi i dag skal lade os gå til 

hjerte, at den, der er forfærdet over sine synder, den, der 

gruer for døden, han skal se her hid til denne salige finger, 

og lytte til den røst, hvormed Johannes siger: ”Se Guds 

lam, som bærer verdens synd.” Denne finger skal vi i dag 

prise, og for denne kære Johannes Døberens embede og 
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trøstens ord skal vi i dag takke Gud; for han er den ud-

valgte og ypperste frem for alle de andre profeter og præ-

dikanter. 

 Så tænk nu tilbage, og sig mig, om vi dog ikke alle var 

nogle store dårer i pavedømmet? For her blev al lovpris-

ningen og glæden, som man på sankthansdag hørte fra 

prædikestolene, alene udlagt om, at Johannes førte et så 

strengt levned, hverken drak vin eller anden stærk drik, 

men spiste græshopper og vild honning, og klædte sig i en 

kamelhud. Men hvad hjælper det dig eller mig? Hvad skal 

det nytte og tjene os til? Er det dog ikke sandt, at hvis man 

alene vil se på Johannes for hans egen persons skyld, så 

kan ingen finde nogen trøst hos ham? For skønt Gud havde 

pålagt den hellige Johannes at føre et sådant strengt lev-

ned, for at mennesker skulle give des mere agt på hans 

prædiken og des snarere tro derpå, når de så, at han ikke 

var en almindelig mand, men at han førte et sådant fra 

mængdens vidt forskelligt levned, evangeliet til ære og 

forfremmelse, så hjælper dette dog ikke os nu om stunder, 

og kan ikke give os nogen synderlig glæde. 

 Men hvad der glæder og trøster alle troende hjerter, er 

dette, at Johannes kommer med denne prædiken og viser 
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med sin finger på den, der er al vor glæde og trøst, nemlig 

på Guds lam, som bærer verdens synd. På dette lam peger 

han med sin finger, ikke til gavn for køer, gæs, sten eller 

træ, men for os mennesker, os arme, bedrøvede syndere, 

at vi må modtage ham og trøste os ved ham. Herom siger 

nu Zakarias fremdeles:  

 

 v 76 du skal gå foran Herren og bane hans veje 

 v77 og lære hans folk at kende frelsen 

 i deres synders forladelse, 

 v78 takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, 

 hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. 

Dette er et mægtigt, skønt, rigt og trøsteligt ord, som såre 

klart tilkendegiver, hvad det var for en ny prædiken, Jo-

hannes skulle føre her i verden. Jøderne havde allerede tid-

ligere loven og den lære og prædiken, hvoraf de vidste, 

hvad de skulle gøre, når de ville gøre Guds vilje. Dette er 

vistnok også en herlig og stor kundskab og en fortræffelig 

lære; men den bekommer os meget ilde, fordi vi ikke for-

mår at følge den. For da vi véd, at Gud har givet os sine Ti 

Bud, og kræver deres efterlevelse af os, og vi dog må be-

kende, at vi ikke holder dem, så følger jo deraf, at denne 
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kundskab om loven ikke virker andet i mennesker, end at 

de må frygte for Gud og forvente hans vrede og den for-

tjente straf. Derfor siger Paulus: Loven virker straf; loven 

dræber og anklager os, og er ligesom et gældsbevis, der 

fører fordømmelse over vor egen hals. Derimod skal Jo-

hannes nu komme og give ”Guds folk” en anden kund-

skab, ikke om synden og vreden, men om ”frelsen;” det vil 

sige: en prædiken, hvoraf man lærer, hvordan man skal 

blive salig og frelses fra synd og død. 

 Dette er en kundskab, som verden ikke véd et ord om. 

I pavedømmet var folk rigtignok bragte så vidt, at de me-

get vel følte, at de trængte til hjælp imod synden og døden; 

men hvor man skulle finde denne hjælp, vidste ingen. Der-

for påkaldte den ene Jomfru Maria, den anden Anna; én 

gjorde ét, en anden noget andet; men det var ikke blot for-

gæves, men endog et strafværdigt og grueligt afguderi. I 

denne kundskab skal nu Johannes være en mester, og 

”lære hans folk at kende frelsen.” Det vil sige: Han skal 

her i verden føre en sådan prædiken, at man deraf kan lære, 

hvordan man kan blive salig, det vil sige, frigjort fra synd 

og død. 
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 Hvordan skal nu dette ske? Hvad skal nu dette være 

for en lære? En lære, svarer Zakarias, hvori mennesker hø-

rer, at synderne skal være dem forladt, og at den, der vil 

vide, hvordan han skal blive salig, må vide, at dette alene 

vil ske ved nåden og ved intet som helst andet. Jøderne 

lærte, som man ser hos profeterne, at den, der vil have syn-

dernes forladelse og en nådig Gud, måtte ofre meget eller 

(når de gjorde det bedst) holde De Ti Bud. Det samme 

prædiker paven også: Man må gøre gode gerninger, give 

almisse, faste, bede, høre messe, osv. Dette er vejen til sa-

ligheden. Nej, siger Johannes, det forslår ikke. Jeg har 

også fastet og ført et strengt liv; og skulle sådanne gernin-

ger hjælpe, så måtte mine jo også hjælpe mig. For efter 

den ydre anseelse har Johannes ført et helligere liv, end 

Kristus selv; fordi Kristus dog forblev blandt mennesker, 

drak vin og spiste kød, mens Johannes derimod levede ude 

i ørkenen, hjalp sig med det allernødtørftigste, og nøjedes 

med vand, vild honning og græshopper. Og alligevel (si-

ger Johannes) hjælper dette strenge levned slet ikke; der-

ved kommer jeg ikke i Himlen; men det, som hjælper, er 

syndernes forladelse: ”Af hans fylde har vi alle modtaget, 

og det nåde over nåde”; (siger han i Joh 1, 16). Ligeledes: 
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”Han er Guds lam, som bærer verdens synd.” Det er Jo-

hannes Døberens prædiken. Han driver altid på, at vi skal 

holde os til Kristus, og håbe og have syndernes forladelse 

ved ham alene. Fromme skal vi være, og øve os i et helligt 

levned; det er sandt nok; men at vi bliver salige, det sker 

alene på grund af syndernes forladelse. 

 Derfor skal enhver lære at kende Gud, som den, der vil 

forlade synden af idel nåde og barmhjertighed for denne 

forjættede frelsers skyld, som Johannes peger på - og sige: 

Herre gå ikke i rette med din tjener, og døm mig ikke efter 

mit levned; for jeg véd jo, at jeg ikke kan bestå for dig med 

mine gerninger. Jeg vil gerne vogte mig for synder og 

være from; men dermed er jeg ikke hjulpet. Kun dette 

alene hjælper mig: at vi skal blive salige ved syndernes 

forladelse. 

 Her skal du nu med flid agte på, at fordi verden kun 

skal blive salig ved syndernes forladelse, så må jo deraf 

følge, at verden er aldeles syndefuld. For hvor der ingen 

synd findes, har man ingen syndernes forladelse behov; 

men hvor man trænger til syndernes forladelse, må der jo 

være synd. Som også Zakarias her siger, at den, der vil 

modtage saliggørelse, må have syndernes forladelse. Men 
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heraf er det jo let at slutte, at alle mennesker er syndere, 

og derfor, hvis der skete dem deres ret, fordømt, og at hvis 

de skal blive frelst, så er der hertil kun den ene vej, at deres 

synder må forlades dem. Men dette sker, som Johannes 

lærer, alene ved Guds søn. Han er det Guds lam, som alle 

vore synder er lagt på. Han alene kan hjælpe os. For hvis 

synderne skulle ligge på os selv, og bæres af os selv, så 

måtte vi til evig tid være fortabt. 

 Dette er Johannes Døberens prædiken. Af den lærer 

man, hvordan man skal blive salig, nemlig alene ved syn-

dernes forladelse. Men det kan paven og hans tilhængere 

ikke lide. Vel synger de hver dag i deres ottesang det 

samme Benedictus [Zakarias’ Lovsang], men de forstår 

det ikke. Tværtimod bekæmper og forfølger de det som 

det højeste kætteri, når vi lærer, at man alene ved synder-

nes forladelse, og ikke ved sine egne gode gerninger, kan 

blive salig. Men hvor kommer nu egentlig syndernes for-

ladelse fra? Hvad forårsager eller tilvejebringer den? 

Herpå svarer Zakarias såre smukt: ”Takket være Guds in-

derlige barmhjertighed!” Det må dog, skulle jeg mene, 

kaldes, fra grunden af at skelne imellem syndernes forla-

delse og al fortjeneste og alle gode gerninger, for at ingen 
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skal sige, at den bliver erhvervet ved menneskelig værdig-

hed og fortjeneste, eller at Jomfru Marias, Paulus’ eller 

Peters synder er dem forladt, fordi de har været så hellige 

og fromme. Nej, siger Zakarias, syndernes forladelse kom-

mer alene deraf, at Gud er barmhjertig, og at han af idel 

barmhjertighed har sendt og givet os sin søn, for at han 

skulle betale for os, og for at vi ved ham skulle blive sa-

lige. At nu Gud for Kristi skyld har elsket verden, som med 

sine synder ikke havde fortjent andet end Helvedes ild, det 

kommer altså ikke af vor fortjeneste og vore gode gernin-

ger, men alene af Guds inderlige barmhjertighed, på grund 

af hvilken uforskyldt barmhjertighed ” solopgangen fra 

det høje vil besøge os.” 

 Dette er et højt ord om vor kære herre Kristus, som 

Zakarias her kalder ”Solopgangen fra det høje,” der lige-

som sollyset ud går fra Faderen i Himlen højt over alle 

skabninger. Således siger også Kristus om sig selv i Joh 3, 

13: ”Ingen er steget op til Himlen undtagen den, der steg 

ned fra Himlen.” For hans tilværelse begynder ikke her på 

jorden, hvor han blev undfanget og født, men han kommer 

hid ned til jorden fra det høje, fra Himlen. ”Han vil besøge 

os,” siger Zakarias; han er kommet til os her på jorden, og 
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har bragt syndernes forladelse til os arme, fortabte syn-

dere, som ellers til evig tid havde måttet være fordømt. 

 Derfor kan vi ikke rose os af, at vi enten med ord eller 

gerninger har bidraget noget hertil; for ingen havde kund-

skab om frelsen. Johannes er den første, som har peget på 

vor frelser med sin finger og ført os til ham. Ellers havde 

vi set på Kristus, ligesom jøderne, og kun holdt ham for et 

menneske ligesom andre mennesker. For han førte ikke, 

som munkene, et særligt levned, og var dertil desuden fat-

tig og elendig; og hvem skulle derfor have set på ham, at 

han var lyset fra det høje, og Guds lam, hvis Johannes ikke 

havde peget på ham og kundgjort os det? Derfor kan ingen 

rose sig selv her. Det er alt sammen nåde og inderlig barm-

hjertighed. 

 

v78 Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, 
der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind 
på fredens vej. 

Hermed slutter Zakarias sin taksigelse og frydesang, og 

tager her ikke blot sit eget folk, jøderne, men også hednin-

gerne med, og siger, at hele verden sidder i mørke og i 

dødens skygge; for hvor længe vi end lever, så udebliver 

dog ikke vor sidste stund, da man omsider skal lukke vore 
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øjne til. Alle er indbefattet under døden. Alle må dø. Her-

fra er intet menneske befriet eller undtaget. For dem, som 

nu således lægges ned i jorden, og sidder i mørke, for dem 

(siger Zakarias) har Gud tændt et lys, som skal lyse for de 

døde under jorden og i døden. Hvis de har troet på dette 

Guds lam og er blevet døbt, så skal de have et lys, og det 

skal være det livets lys, som skal lyse for dem igennem 

døden, og opholde og bevare den således, at Djævelen 

ikke kan skade dem. 

 Dette er nu den glæde, som vi skal føle over Johannes 

Døberens fødsel. Ikke en tåbelig verdenslyst med dans og 

svir, eller en glæde over mange penge og meget gods, men 

en glæde over noget langt større og højere, nemlig der-

over, at vi skal vedblive at leve, når vi er døde og forrådnet 

i graven, samt at vi nu véd, hvordan vi skal blive retfær-

dige, når vi er besværet af synden, hvordan vi fra Helvede 

og fordømmelsen skal komme til Himlen og den evige sa-

lighed. For omsider må vi dog alle forsøge noget af det, 

som kaldes at sidde i mørke og i dødens skygge. I det 

mindste i sin sidste time må enhver kristen komme så vidt, 

at han ret føler synden og døden. Og da gives der ingen 

anden hjælp og intet andet råd, end at man retter sig efter 
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Johannes Døberens finger, og ser til det lam, som bærer 

verdens synd, og som trøster os, og siger: ”Hvis nogen tror 

på mig, skal han i al evighed ikke se døden” og ”om han 

end dør, skal han dog leve.” 

 Af disse store ting, af synd og den evige død, af ret-

færdighed og det evige liv, kommer den glæde, som vi skal 

føle på den hellige Johannes Døberens dag, på hvilken vi 

skal takke Gud, fordi han har givet os en sådan profet og 

ladet os se hans finger og høre hans prædiken. Djævelen 

og paven har andre fingre. De peger på kronragede hove-

der, munkekapper og menneskebud, men det fører kun til 

Helvedes ild. For hvis sådanne ting skulle hjælpe, så måtte 

de jo også have hjulpet Johannes, så han havde trøstet sig 

dermed. Men han tier ganske stille med sine gode gernin-

ger og sit strenge levned, og siger til Kristus: ”Jeg har be-

hov at døbes af dig.” Han søger og begærer intet andet, 

end at Gud for Kristi skyld vil være ham nådig. Og ligeså 

er også Jomfru Maria og andre hellige mennesker blevet 

salige af nåde og ikke af fortjeneste. 

 Se, dette er Johannes Døberens prædiken, med hvilken 

han lærer os at kende frelsen ved vore synders forladelse. 

En kundskab og visdom, som enhver kristen skal have; for 
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syndernes forladelse er den eneste vej til frelse. Denne 

prædiken har Johannes allerførst bragt til verden, og des-

uden peget på den herre Kristus med sin finger. Derfor er 

han nok værd, at man elsker ham og glæder sig over ham; 

ligesom også hans navn giver det til kende. For ”Johan-

nes” betyder en, som nyder yndest og nåde hos andre men-

nesker, en livsalig, kærlig og venlig mand, som enhver har 

kær. Dette navn skal Johannes have for sit embedes og 

ikke for sit strenge levneds og sin egen persons skyld; for 

ellers måtte han vel snarere have det navn Surmuler. Men 

hans levned hjælper os kun lidt, og giver os derfor ingen 

synderlig glæde. Hans lære derimod bringer os trøst og 

glæde. 

 Derfor skal vore unge mennesker mærke sig vel, at 

sankthansdag ikke er indstiftet, for at der på den skal hol-

des dansefester og drikkegilder, men for at man af Johan-

nes Døberen kan lære, hvordan man kan blive frelst og for 

at enhver kan prise og takke Gud, fordi han har givet os 

den kære Johannes og ved hans glædelige ord og salige 

finger har kundgjort os, hvor vi skal finde frelsen og det 

evige liv. Denne højtidsdag er altså indstiftet, for at man 

skal prise, ikke Johannes Døberens person, men Guds 
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barmhjertighed, og for at man skal takke Gud, fordi han 

har skænket os sin søn og denne så trøsterige prædiken, så 

vi i al evighed må have trøst mod synden og forløsning fra 

døden, og trøste os ved Guds barmhjertighed og nåde. 

 Dette forunde Gud os alle! Amen. 
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Johannes Døberens halshuggelse 
 

Mark 6, 17-29. 
v17 Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe og lægge i lænker og 

fængsle på grund af Herodias, sin bror Filips hustru, fordi Herodes havde 

giftet sig med hende; v18 for Johannes havde sagt til ham: »Du har ikke 

lov til at have din brors hustru.« v19 Og Herodias var ude efter ham og 

ville have ham slået ihjel, men hun kunne ikke. v20 For Herodes var 

bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig 

mand, så han holdt hånden over ham; og hver gang han hørte på ham, 

blev han meget anfægtet, men han hørte gerne på ham. 

 v21 Men så kom der en lejlighed, da Herodes på sin fødselsdag 

holdt fest for sine hoffolk og hærførerne og de fornemme i Galilæa. v22 

Da kom Herodias' datter ind og dansede, og hun betog Herodes og hans 

gæster. Kongen sagde til pigen: »Bed mig om, lige hvad du vil, og jeg vil 

give dig det!« v23 Og med ed lovede han hende alt muligt: »Lige meget 

hvad du beder mig om, vil jeg give dig, om det så er halvdelen af mit 

kongerige.« v24 Men hun gik ud og spurgte sin mor: »Hvad skal jeg 

bede om?« Hun svarede: »Johannes Døbers hoved!« v25 Og så skyndte 

hun sig ind til kongen og bad ham: »Jeg ønsker, at du straks giver mig 

Johannes Døbers hoved på et fad.« v26 Kongen blev meget ked af det, 

men på grund af sin ed og sine gæster ville han ikke sige nej til hende. 

v27 Så sendte kongen straks bødlen af sted med ordre om at bringe Jo-

hannes' hoved. Og han gik hen og halshuggede ham i fængslet, v28 og 

han bragte hans hoved på et fad og gav det til pigen, og hun gav det til 
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sin mor. v29 Men da hans disciple hørte om det, kom de og hentede 

liget og lagde det i en grav. 

 

 

Vi har sankthansdag hørt om Johannes Døberens fødsel og 

embede, og hvor store og herlige de begge har været; men 

desuden er det også gavnligt at vide slutningen på hans 

historie, og hvordan verden lønnede ham, fordi han be-

gyndte denne salige prædiken om syndernes forladelse, og 

med sin finger pegede på den herre Kristus. 

 Først må man nu her med rette undres over, at han, 

som Lukas anfører i tredje kapitel, først i kejser Tiberius’ 

femtende regeringsår begyndte at prædike, og at døbe i 

Jordan; for da det nu ligeledes er vist, at Kristus blev kors-

fæstet i Tiberius’ attende regeringsår, og at Johannes blev 

slået ihjel en rum tid før Kristus, så kan deraf let udregnes, 

at han knap i halvandet eller to år kan have ført sit prædi-

keembede. 

 Dette er dog kun en såre kort tid; og stemmer kun lidt 

overens med den store forjættelse, som englen før hans 

fødsel talte om hans embede: ”at mange skal glæde sig 

over hans fødsel,” og ”at han skal gå foran Herrens åsyn 
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og berede hans veje.” For efter denne store bebudelse føl-

ger kun den ringe gerning, at den kære Johannes knap præ-

diker i to år, og endda ingen mirakler gør. Han døber kun, 

og prædiker kun omvendelse, indtil han for denne prædi-

kens skyld sætter livet til. Vi hører nemlig i dagens tekst, 

at han for en horkvindes skyld må miste sit hoved, og det 

på en så snigmorderisk måde, at man ikke halshugger ham 

offentligt, men i fængslet, hvorefter samme horkvindes 

datter med pral og bram bærer hans hoved ind for gæ-

sterne. Til visse en jammerlig ende, at denne fortræffelige 

mand på en så skammelig måde skal miste sit liv! Men 

endnu mere må man undres over, at, som evangelisten 

fremdeles siger, Kristus ikke viser nogen særdeles stor 

vrede herover, men da han hører det, blot siger: ”Lad os 

gå afsides til et øde sted;” og ikke gør mere derved, end at 

han viger bort, og ikke vil sætte sig og sine i fare ved at 

fremtræde offentligt i det område, hvor Herodes var 

konge. Hvem vil nu, fristes man her til at tænke, tjene en 

sådan herre, som lader sin kæreste ven tages så skamme-

ligt af dage? Er dette at hædre den store hellige mand, hvis 

lige næst efter Kristus aldrig er fremstået her på jorden, at 
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han kun skal prædike en kort tid, slet ingen mirakler gøre, 

og så til sidst omkomme så jammerligt? 

 Velan, den, der vil være en kristen, og især den, der vil 

være en kristen prædikant, han lærer her, hvordan Gud 

plejer at lade det gå sine kære børn og kæreste hellige. For 

det er ikke gået Kristus, Guds egen søn, bedre. Han har 

heller ikke prædiket stort længere end i tre år, og er deref-

ter blevet naglet til korset. Men dette har da heller ikke 

skadet den hellige Johannes videre, for han er derved ble-

vet kaldt bort til den evige salighed og udfriet fra al jam-

mer. Og desuden har dette også været et tegn på Guds for-

færdelige vrede mod jøderne. Dem har Gud ved så snart at 

fratage dem en så herlig prædikant villet tilkendegive, at 

han havde i sinde at hjemsøge og straffe dem for deres 

synders skyld, ligesom det også skete. For omtrent fyrre år 

derefter tog det en ende med hele jødedommen, så at deres 

præsteskab, tempel, gudstjeneste, regering, land og folk, 

det ene med det andet gik aldeles til grunde. Og dette 

havde de fortjent derved, at de dræbte profeterne, forfulgte 

Guds ord, og uden bod og omvendelse forhærdede sig i 

deres synder. 
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 Johannes, den højeste og største prædikant næst efter 

Kristus, har altså kun ført sit embede i en meget kort tid, 

kortere, end man læser dette om nogen anden profet eller 

martyr. Det var, som nævnt, et tegn på Guds store vrede 

mod jøderne. For, som Esajas såre smukt siger i 57, 1-2: 

”Retfærdige går til grunde, men ingen ænser det; trofaste 

rives bort, uden at nogen lægger mærke til det. På grund 

af ondskaben rives de retfærdige bort. De går ind til fre-

den, de hviler på deres leje, de der fulgte den rette vej.” 

Her står det jo, at når Gud borttager fromme mennesker, 

så betyder dette intet godt for den øvrige hob, som lades 

her tilbage. For der forestår da en ulykke, men dem skader 

den ikke; for de kommer fra uro til ro, og når verden der-

efter bliver fuld af mord, blodsudgydelse og al anden 

ulykke, så ligger de og har fred og ro. Som også Herren 

siger til den fromme kong Josias i 2 Kong 22, 20: ”Jeg vil 

lade dig samles med dine fædre; du skal lægges i graven 

med fred, og dine øjne skal ikke få al den ulykke at se, som 

jeg bringer over dette sted.” Derfor har de fromme ingen 

skade deraf, når Gud ved døden bortkalder dem fra denne 

onde verden; men verden skal forfærdes derover, for det 

er et varsel om, at det nu skal gå den ilde. 
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 Derfor bekymrer den hellige Johannes sig heller ikke 

stort om sin død; men da han så, at Gud ville den vej med 

ham, så har han vel sagt: Velan, kære verden, du har ikke 

villet agte på mit ord, da jeg prædikede omvendelse og 

Guds rige. Du har ikke engang villet sige: Ak herre, vær 

os nådig; hjælp os, at vi må forbedre os! Nej du har moret 

dig og drevet spot dermed. Velan, nu drager jeg herfra: og 

da vil der ske en stor omskiftelse med os. Jeg har hidtil 

haft møje og arbejde; nu skal jeg ned i min grav, og hvile 

der. Men du, som hidtil har haft lykken med dig, fået din 

vilje i alle ting, og ikke bekymret dig om Guds ord, du skal 

nu få uro og ulykke nok. 

 For Herren lader kun sjælden sine profeter selv opleve 

og se den ulykke, som de forkynder og truer mennesker 

med. Jeremias er næsten den eneste, som selv har måttet 

se og opleve sin profeti om sit folks fangenskab og Jeru-

salems ødelæggelse. De andre, ligesom her Johannes, har 

Gud i almindelighed taget bort i forvejen, så de ikke skulle 

se sådan jammer. Derfor skal vi ikke forarges over, at Gud 

handler med sine hellige, som kendte han dem ikke, som 

bekymrede han sig ikke om dem, og derfor lader verden 

drive sin ondskab med dem, som om den havde ret i alle 
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ting. Det skader ikke de hellige, for de bliver derved bort-

kaldt til fred og hvile; men verden fremskynder derved sin 

egen fordærvelse, samler derved Guds vrede over sig, og 

må derover til sidst aldeles gå til grunde. 

 Vi ville nu tage historien om den hellige Johannes Dø-

berens død for os, og se, hvordan det er gået til. 

 Vi har hørt, hvilket kald og embede han havde modta-

get, nemlig, at han skulle prædike omvendelse, og berede 

vejen for den herre Kristus. De, som nu bekendte, at de var 

syndere, og som troede på Guds nåde og syndernes forla-

delse ved Kristus, der nu snart skulle åbenbare sig, dem 

døbte Johannes i Jordan til tegn på, at Kristus allerede var 

nærværende, og at deres synder skulle være dem forladt 

ved ham. Derfor giver evangelisterne Johannes-dåben det 

navn: ”Omvendelsesdåb til syndernes forladelse.” Mark 1, 

4. Men hvad angår hans omvendelses-prædiken, da ser 

man af Lukas 3, at han irettesatte enhver for, hvad der var 

uret, og at han formanede mennesker til at afstå derfra, og 

berede sig til nåden; for ellers ville Guds vrede og dom 

indhente dem. Men nu skete det, at kong Herodes levede i 

åbenlys synd og vitterlig forargelse. For han havde sin bror 

Filips hustru hos sig som sin ægtehustru, mens hans bror 
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endnu var i live. Dette var Johannes en ufordragelig og 

forargelig gerning, fordi han ved sin prædiken skulle 

straffe al forargelse og formane mennesker til at afstå der-

fra; for dertil var han kaldet. Derfor gør han her, hvad en 

from prædikant altid skal gøre, lader sig ikke afskrække 

ved, at Herodes er en stormægtig konge, men, ligesom han 

irettesatte og formanede andre folk til at afstå fra deres 

synder, således irettesætter og formaner han også Herodes, 

og siger: ”Du har ikke lov til at have din brors hustru.” 

 Dette mishagede Herodes; men hans horkvinde misha-

gede det endnu mere, da hun måtte frygte, at denne prædi-

ken skulle gå ud over hende. ”Herodias var ude efter ham 

og ville have ham slået ihjel, men hun kunne ikke.” Også 

Herodes havde gerne gjort det, men han var bange derfor; 

for han så og vidste, i hvilken høj anseelse Johannes stod 

hos den menige mand. Da nu Johannes ikke ville ophøre 

med at irettesætte og formane Herodes, lod han ham gribe 

og kaste i fængsel, for at blive fri for hans straffeprædike-

ner. 

 Da nu Djævelen har bragt det så vidt med Herodes og 

hans horkvinde, at de er blevet Johannes fjendske, og af 

had til Guds ord har lagt hånd på ham, så driver han dem 
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endnu videre frem, så de oplægger følgende råd imod den 

fromme Johannes, da de dog hverken med ret eller rime-

lighed kan få ham dømt fra livet: Herodes skulle på sin 

fødselsdag gøre et stort gæstebud; og da skulle, når lystig-

heden var på det højeste, Herodias’ datter danse for kon-

gen og hans gæster, for at de kunne forlystes ved at se det. 

Da ville det ikke fejle, at jo enhver ville synes vel om pi-

gen og rose hende; og så skulle kongen med en ed love 

hende, at hvad som helst hun ville bede ham om, det skulle 

han give hende. Når nu pigen bad om Johannes Døberens 

hoved, så var hun også vis på at få det. For når en konge 

lover noget, især når mange hører derpå, så er det ham ikke 

anstændigt, at tage sit ord tilbage. 

 Dette var det snedige og rænkefulde anslag, som He-

rodes og disse to frække kvinder havde udklækket og ville 

iværksætte mod den fromme Johannes. Først og fremmest 

gjaldt det dem om at berøve ham livet, og dernæst også 

om at give sagen et så smukt skin, at alverden måtte give 

dem ret. 

 For det er noget ejendommeligt ved alle kristnes og 

især ved alle kristne prædikanters martyrdød, at man oven 

i købet lader dem have uret, og bespotter dem som kættere 
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og Djævelens børn, hvem, der kun sker deres ret. Hvor-

imod deres forfølgere tiltager sig skinnet af at være 

fromme mennesker, og kaldes den kristne kirke, som ikke 

kan fare vild eller gøre uret. Således tjener også denne ed 

her, til at enhver skal sige: Ej hvad, kongen selv ville jo 

nødig gøre dette imod Johannes, og havde gerne undt ham 

at leve længere; men da han har svoret det, så må han jo 

holde sit ord, skønt han sikkert hellere havde mistet mange 

tusinde gylden, end at dette skulle være sket. Ja, du 

fromme Herodes, hvilken skøn dyrkelse viser du ikke Gud 

her, idet du så urokkeligt holder din ed! 

 Men uden tvivl har også farisæerne her trolig hjulpet 

til med deres råd, og skyndt sig at skyde til vognen, for at 

eden ikke skulle blive taget tilbage, idet de har sagt: Det 

er bedre, at ti Johannes Døbere bliver halshugget, end at 

en sådan dyr og hellig ed skulle brydes. 

 Men således skal det jo gå! Den herre Kristus selv, og 

dernæst alle hans hellige har man dræbt i Guds navn og 

Gud til ære; som også Kristus selv siger i Joh 16, 2: ”En-

hver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener 

Gud.” Dette må vi lære og vænne os til, fordi vi her ser, at 

det ikke er gået de største hellige anderledes. 
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 Nu er da klokken støbt, og sagen gjort så forblommet, 

at intet menneske skal kunne beskylde Herodes for at have 

begået et overlagt mord imod den hellige Johannes. Som 

de have aftalt det med hinanden, således går det også. Da 

kongens og hans gæsters lystighed er på det højeste, kom-

mer horkvindens datter ind i salen, gør gæsterne en uventet 

fornøjelse med sin dans og behager dem alle vel. Da sprin-

ger kongen frem og sværger hende den ed, at om hun 

endog ønsker hans halve rige, så skal hun få, hvad hun øn-

sker. Hun skynder sig straks alt hvad hun kan til moderen, 

og spørger, hvad hun skal bede om. Moderen svarer, at 

hun skal bede om Johannes Døberens hoved; og straks lø-

ber hun tilbage til kongen, og siger: ”Jeg ønsker, at du 

straks giver mig Johannes Døbers hoved på et fad.” For 

hun frygter, at kongen skal angre sit løfte, eller at andre 

folk skal få ham fra det; derfor vil hun straks i samme 

stund have det på et fad i sine egne hænder. Og således 

mister da den kære Johannes hovedet på snigmordervis i 

fængslet uden al foregående rettergang og dom - alt for 

denne listige, onde, skændige horkvindes skyld. 
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 Dette er historien, og hvad Markus og Matthæus har 

anført derom. Men nu er der her især to ting, som vi skal 

lære af den hellige Johannes. 

 Den første angår præsterne, nemlig, at den, der er i 

prædikeembedet, ikke skal agte sit liv for højt, men gøre 

sit embedes pligt, og frimodigt og uforfærdet straffe, hvad 

strafværdigt er. For deri har Gud velbehag, og derved red-

der, som skrevet står hos profeten Ezekiel, enhver sin sjæl. 

Hvorimod man skal gøre regnskab for deres synd, som 

man ikke straffer for, hvad man i embeds medfør skulle 

have straffet; Ez 2, 18-19. Men nu véd enhver, hvor nødig 

verden ser, at man irettesætter den og ikke vil give den ret 

i alle ting, og at især de ikke vil finde sig heri, som sidder 

i en anset stilling enten på grund af deres embede eller på 

grund af penge og gods. De indbilder sig, at når de gør, 

hvad de lyster, så skal andre folk, og især præsterne, bi-

falde det, og sige, hvad der kan være dem til behag. Men 

når en præst mere vil se på Guds vilje og sit embedes plig-

ter, end på menneskegunst, da går det, (som Aristoteles si-

ger i en smuk fabel), ligesom det gik harerne, da de tog sig 

for at ville prædike for løverne og gøre dem fromme; for 
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knap havde de åbnet munden, før de var sønderrevet af lø-

verne. 

 Det samme ser vi her ske Johannes. At han døbte og 

prædikede omvendelse, havde Herodes slet ikke brudt sig 

om; men da han angriber ham selv, irettesætter ham for 

hor, og siger: ”Du har ikke lov til at have din brors hustru,” 

så var det noget, som Herodes ikke ville tåle; for han ville 

på grund af sin magt og herlighed være ulastet. Men efter 

sit embede og den befaling, Johannes havde modtaget, 

kunne han ikke lade den ting gå upåtalt hen; og således 

kommer da her den arme lille hare i kast med den grumme 

løve, og må derover sætte livet til. Den første lære er altså 

den, at man skal vænne sig til dette, og ikke lade sig af-

skrække deraf. 

 Dm anden lære angår ikke blot dem, der er i prædike-

embedet, men alle kristne, nemlig, at vi af dette eksempel 

skal lære, at Gud ikke mener os det ilde, selv om han lader 

os komme under korset og lide forfølgelse og anden mod-

gang. For Johannes er jo Guds sande ven og kære barn; og 

når Gud ser på, og tillader, at han bliver så skammelig 

myrdet, så gør Gud dette ikke i nogen ond mening, således 

som fornuften dømmer derom; men det sker Johannes til 
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gode. Kristus vil herved give sin tjener riget, ligesom det 

bliver givet ham selv af Faderen. Den, der nu gerne vil 

være i Kristi rige, skal altså ikke frygte for kors og død. 

For således er den herre Kristi testamente; således er han 

også selv indgået til riget. 

 Derfor er det et smukt ord, som kirken i dag synger i 

”Psallite regi nostro, psallite prudenter”: Johannes er næst 

efter Kristus den største blandt dem, der er født af kvinder. 

Ligesom han står ham nærmest i embedets værdighed, så-

ledes også ved sin død. For da Kristus, brudgommen, dør 

den forsmædeligste død, så er det også rimeligt, at Johan-

nes, brudgommens ven, dør en forsmædelig død. 

 Ingen skal derfor lade sig forfærde af en sådan død, 

men vide, at hvor det går således til, går det, som det skal, 

og at det ikke var noget godt tegn, om det gik anderledes. 

For her stå jo de mærkelige og høje forbilleder, først den 

herre Kristus selv, dernæst den hellige Johannes Døberen, 

og før og efter dem de hellige profeter og de hellige 

apostle, som alle på det bedste har udført deres embede, 

og været Herren vor Guds kære børn, og dog til sidst er 

blevet lønnet med, at verden på det skændigste har berøvet 

dem livet. Denne løn må også du lære at vente dig, hvis du 
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ellers er en sand og ret prædikant; hvis ikke, da lad præ-

dikeembedet fare. For Guds rige skal ikke gives os ander-

ledes, end det blev givet vort overhoved, den herre Kristus 

Jesus, som selv måtte dø på korset. På samme måde måtte 

Johannes så skammeligt miste hovedet for en horkvindes 

skyld; og imidlertid sad Herodes til bords, festede, og var 

lystig og vel til mode, som havde han nu gjort sine sager 

fortræffeligt. 

 Men skønt Gud er langmodig, og tøver længe med 

straffen, så vil han dog til sidst ikke udeblive med den. 

Denne Herodes’ fader, som man kalder Herodes af Ash-

kelon, forfulgte Kristus i vuggen, og dræbte de uskyldige 

børn. Gud så til, og tøvede, til hans tid kom. Da straffede 

han ham med en svær og gruelig sygdom, så der gik orme 

i hans kød, og intet menneske for stank kunne være hos 

ham. Men sådanne timelige straffe er endnu intet imod den 

evige straf. 

 Hans søn var Herodes Antipas, om hvem vi i dag hø-

rer, at han myrdede Johannes for den horkvindes skyld, 

som han havde hos sig, og mente, at når blot Johannes var 

af vejen, så skulle ingen mere kunne gøre ham noget. Men 

hvad skete? Kejser Tiberius afsatte ham, og forviste ham 
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til Lyon i Frankrig, hvor han døde i stor jammer og elen-

dighed. 

 Denne Herodes havde en brodersøn, Herodes Agrippa, 

som fulgte sin farfars og farbrors eksempel, og myrdede 

apostlen Jakob. Men ligesom det gik dem med deres ty-

ranni, således gik det også ham. For Herrens engel slog 

ham, så at orme åd ham op, ligesom hans farfar; ApG 12, 

1-23. Således skal det gå tyrannerne. 

 Derfor skal man se på, hvad enden bliver. Ved første 

blik synes det, som om det går Johannes såre slet, mens 

det derimod går Herodes så heldigt, som han blot kan øn-

ske sig det. Men ligesom Guds kærlighed skjuler sig ved 

den hellige Johannes Døberens død, således skjuler Gud 

sin vrede mod Herodes; men derefter åbenbare de sig 

begge, både kærligheden og vreden, så at kærligheden bli-

ver evindelig hos Johannes, og vreden evindelig hos He-

rodes; for således ville den tyran jo have det. 

 Derfor skal ingen grue for kors og lidelse, og ingen 

misunde evangeliets forfølgere, at de sidder i ære og her-

lighed og er stor mægtige herrer. For kors og lidelse er 

den eneste vej, ad hvilken du kommer til Kristi arv og rige. 

Denne vej har alle hellige og Kristus selv måttet gå. Hvem 
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vil da grue herfor, eller klage herover? Desuden ser man 

jo, hvor hastigt det vender sig om med tyrannerne, idet de-

res pine og straf indfinder sig, når deres tid kommer, og 

derefter varer ved i evigheden. Herfor bevare Gud os nå-

dig, og lade os hellere med den hellige Johannes Døberen 

lide alle slags skændsel, forsmædelse og jammer her på 

jorden, for at vi kan komme til Guds rige, om hvilket vor 

herre Kristus siger, at det skal gives os, ligesom ham selv, 

gennem kors og lidelse. Dette forunde vor kære Fader i 

Himlen os alle ved sin Helligånd for denne samme sin søns 

Jesu Kristi skyld! Amen. 
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Sankt Peters og Paulus’ dag 
 

Matt 16, 13-19. 
v13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine di-

sciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« v14 De svarede: 

»Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller 

en anden af profeterne.« v15 Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger 

I, at jeg er?« v16 Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds 

søn.« v17 Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for 

det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. v18 

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, 

og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. v19 Jeg vil give dig nøg-

lerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i 

himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« 

 

 

Dette er et af de særdeles høje og bemærkelsesværdige 

evangelier, da det indeholder de høje, specielle, og os 

kristne så højst magtpåliggende artikler, hvoraf vi lærer, 

hvad Kristus er, hvad hans kirke eller folk er, hvilke fjen-

der den har, og dernæst også hvilke herlige goder og gaver 

den, og ellers ingen i hele verden, ejer til sin opretholdelse 

og bevarelse imod Djævelen og al hans magt. 
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 Man må derfor højlig forundre sig over, at Djævelen 

netop med dette trøsterige og os kristne så dyrebare evan-

gelium har tilføjet kirken den allerværste skade og anrettet 

den allerstørste forargelse. For på denne tekst har Antikrist 

(nemlig paven) grundet hele sin magt som hele kirkens 

overhoved, der alene har og besidder nøglerne. Dette ord 

udlægger han sådan, at han blandt de kristne kan beslutte, 

fastsætte og gøre, hvad og som han lyster, også i verdslige 

sager. Kort sagt: Ved denne tekst har paven indsat sig selv 

til herre i Himlen, og på jorden, og i Helvede. 

 Disse to sætninger er den grundvold, hvorpå pave-

dømmet er bygget og står: Først, at Herren her bygger sin 

kirke på Peter og giver nøglerne til ham alene, og ikke til 

de andre apostle. Dernæst at paven er Peters efterfølger og 

tronarving, og at den magt, som Herren har givet Peter, 

derfor alene er nedarvet på og alene tilkommer paven. 

Derfor vil han have alle dem, der ikke ville erkende ham 

for kirkens overhoved og som den, der alene har nøglerne 

til Himlen, udelukket fra kirken, fordømt som kættere og 

overgivet til Djævelen. Derfor er det nødvendigt, at vi flit-

tigt afhandler denne tekst, ikke blot for den herlige læres 
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og store trøsts skyld, som vor kære herre Kristus deri frem-

stiller for os, men også, for at man kan få pavedømmets 

falske fortolkning udryddet, og forblive ved den rette lære 

og udlægning. 

 Det første stykke, som vi her skal lære og mærke os, 

er, hvad Kristus er, hvad vi skal anse ham for, og hvad vi 

skal tro om ham. For Herren begynder her med at fore-

lægge sine disciple det spørgsmål: ”Hvem siger folk, at 

Menneskesønnen er?” Og siger derefter især til apostlene: 

”Men I, hvem siger I, at jeg er?” For at han, hvis de, lige-

som andre mennesker, gør sig vrange forestillinger om 

ham, kan undervise dem og hjælpe dem til den rette tro. 

For (som ofte er sagt) alt kommer an på, at man erkender 

Kristus ret. Den, der erkender ham ret, har det evige liv; 

men den, der ikke erkender ham ret, må forblive i sine syn-

der, og blive evig fordømt. Det bliver ikke anderledes. 

 Her hører vi nu mange slags tanker: Nogle anser ham 

for Johannes Døberen, andre for Elias, atter andre for Je-

remias. Hermed mener de dog ikke, at han skulle være den 

samme person (det ville dog være en alt for tåbelig tanke), 

men at han kom med samme befaling og i samme embede 

og ånd, som Johannes, Elias eller Jeremias. 
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 De, der mente det, var dog endnu fromme mennesker. 

For farisæerne og ypperstepræsterne holdt ham ikke for en 

profet, men for en forfører, som ikke havde Helligånden, 

men var besat af Djævelen. Det ser man af flere end ét sted 

i evangelierne. Her taler disciplene ikke om farisæerne, 

men om de fromme, der havde høje tanker om Kristus. 

Men Kristus giver klart nok til kende, at han ikke vil lade 

sig nøje hermed. Den, der kender ham ret, må sætte ham 

meget højere end Johannes, Elias eller Jeremias. Derfor 

vender han sig især til sine disciple, og siger:  

 

v15 Men I, hvem siger I, at jeg er? 

Her skal vi nu først give vel agt på, at han ikke spørger 

Peter alene, men alle disciplene til sammen herom. For 

deraf kan man med sikkerhed slutte, at Peters svar og Kri-

sti gensvar ikke skal have hensyn til Peters person alene, 

men også til de andre apostle, der alle aflægger denne 

samme bekendelse med Peter. Mærk dig dette vel; for det 

er det første af de svar, hvormed man kan fange papisterne 

og drive dem tilbage. Som da også de hellige lærere, og 

især Augustin, klart har vidnet, at Herren her ikke taler 

med Peter alene, men med dem alle. 
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 Peter er straks klar med svaret, og bekender frit og 

åbent i sit eget og de andres navn: ”Du er Kristus, den le-

vende Guds søn.” Det er en såre kortfattet bekendelse, 

men den indeholder dog ret egentlig kernen af hele Den 

Hellige Skrift. For ”Kristus” var et hos jøderne velkendt 

ord, hvormed mentes kvindens forjættede afkom, som 

skulle knuse slangens hoved, i hvem alle slægter skulle 

velsignes, som skulle oprette et evigt rige på jorden, 

hjælpe mennesker af synd og død, og bringe dem til det 

evige liv. Denne Kristus, om hvem Moses og alle profe-

terne har vidnet, er du (siger Peter), og ved dig skal denne 

nåde overgå hele verden. Dette tror og mener vi dine di-

sciple om dig. 

 Her kunne det nu synes, at det havde været nok med 

den bekendelse: ”Du er Kristus”; men han føjer hertil 

endnu et mærkeligt stykke, hvorom jøderne kun vidste 

lidt, og som den dag i dag alverden vægrer sig ved at tro 

på, idet han siger: ”Du er den levende Guds søn.” Det er 

et nyt og tidligere uhørt ord, at Gud har en søn. Men er han 

født af Gud og af Guds natur og væsen, så må han også 

være ligeså evig og almægtig som Gud selv. Faderen og 

Sønnen må i væsen være den samme, eneste Gud, skønt 
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de er to forskellige personer. Det vil jøderne endnu den 

dag i dag ikke tro. Muslimerne tror det heller ikke. Men 

enhver, der med Peter ret ser på det embede, Kristus skal 

have her i verden, og den gerning han skal udrette med os, 

må også med Peter slutte, at Kristus er den levende Guds 

søn, og Gud lig i almagt. For at overvinde synden, døden 

og Djævelen, og at give det evige liv, kan, som vi af erfa-

ring véd, intet menneske gøre. Synden og døden holder 

dem alle fanget. Men når nu dette menneske (med hvem 

Peter taler) er den rette Kristus, som skal hjælpe os fra for-

bandelsen, fra synden, fra døden og fra Djævelens rige, så 

må han også være Guds søn, som har livet i sig selv, og 

være almægtig, ligesom Gud. 

 Dette er at erkende og bekende Kristus ret, når man 

ikke blot med munden siger ordene: Du er Kristus, Guds 

søn, men også i sit hjerte holder for, at denne Jesus, født 

af Jomfru Maria, er Guds søn, og derfor kommet til verden 

og blevet menneske, at han skal knuse Djævelens hoved, 

borttage den forbandelse, som alle mennesker er under for 

deres synders skyld, og bringe os nåde. Når du i dit hjerte 

fuldt og fast tror herpå, og trøster dig mod frygt for synd 
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og død dermed, at du har Kristus, så er dette, at tro og be-

kende ham ret. Men sådanne mænd, som Peter, finder man 

ikke mange af. Størstedelen holder endnu den dag i dag 

Kristus for en Johannes, en Elias eller Jeremias, selv om 

de med munden siger, at han er Kristus, Guds søn. For hvis 

paven og hans tilhængere holdt ham for Kristus, den le-

vende Guds søn, så ville de vel også forlade sig på hans 

gerninger, lidelse og død, som den eneste fyldestgørelse 

for deres synder, og ikke fordriste sig til, selv at ville gøre 

bod og fyldest for dem. Men da de nu altid står i de tanker, 

at de selv med egne gerninger og egen fromhed må hjælpe 

sig af med synden, så er dette et sikkert vidnesbyrd om, at 

de ikke gør sig højere tanker om Kristus, end om Johannes, 

Elias og Jeremias, der er døde for længe siden, og af hvem 

de derfor ikke venter sig nogen hjælp. Således og ikke an-

derledes tænker de også om Kristus, selv om de ikke tør 

bekende det med munden. De er gode muslimer, for mus-

limerne holder også Kristus for en from mand og stor pro-

fet; men at de skulle tro, ved ham og for hans skyld at 

skulle have syndernes forladelse og det evige liv, bliver 

der intet af. En sådan tyrkertro har alle papister. 
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 Lad os derfor ret mærke os og lære denne bekendelse, 

så at vi ikke blot eftersiger den med munden, men også 

fast og vist tror i vore hjerter, at Jesus er den sande Kristus, 

den levende Guds søn, som alene har gjort fyldest for vore 

synder, dræbt døden, fanget Djævelen, og sønderbrudt 

Helvede. Lad os sætte al vor fortrøstning til ham, håbe og 

forvente sikker hjælp hos ham mod synd og død, og ikke 

forfærdes, men bevare håbet om Guds nåde og det evige 

liv stadigt i vore hjerter. Dette er det første stykke, som vi 

i dag skal lære. 

 Det andet angår den hellige kristne kirke, i hvilken 

denne bekendelse alene er og bliver. Vi hører, at denne tro 

og bekendelse behager den herre Kristus såre vel, og at 

han derfor roser Peter og trøster ham med, at når han har 

denne tro, så skal det ingen nød have med ham:  

 

v17 Salig er du, Simon, Jonas’ søn 

Dette ”salig er du,” er et såre mærkeligt ord. Dermed vil 

Herren antyde, at den, der har denne erkendelse og beken-

delse, har dermed alt, hvad der tjener ham til salighed; men 

at den, der ikke har den, han har intet af det, der tjener ham 

til salighed. 
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 Dette ord ville nu ikke være blevet uanfægtet, hvis de 

vantro jøder havde været nærværende og hørt det; ligesom 

det da heller ikke bliver uanfægtet af vore dages papister, 

når vi siger, som her står, at troen på Kristus alene gør sa-

lig. Havde farisæerne været til stede, så ville de have sagt: 

Hvad er det for en tale? Skal nu Moses, De Ti Bud, guds-

tjenesten og ofringerne intet være og intet hjælpe? Ganske 

som når vore papister siger: Skulle da de gode gerninger 

intet være? Velan, her står det: ”Salig er du, Simon, Jonas’ 

søn.” Men nu har jo den kære Peter intet andet gjort, end 

med munden at bekende, hvad han i sit hjerte tror om Kri-

stus. Og dog siger Kristus, at han er salig, fordi han har 

denne tro, og ikke fordi han gør denne eller hin gerning. 

For skønt Gud vil have gode gerninger af os, skal dog det 

alene tjene os til salighed, at vi tror og bekender om Kri-

stus, hvad Peter har troet og bekendt om ham. Ligesom 

også den hellige Paulus særdeles smukt sammenstiller 

troen og saliggørelsen i Rom 10 idet han siger: ”Hvis du 

med din mund bekender, at Jesus er Herre, skal du frelses. 

For Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til 

skamme.«” 
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 Denne artikel om troen bekæmper paven og hans hob 

såre heftigt, og kan ikke tale bespotteligt nok om, at vi si-

ger: troen alene gør salig, men gode gerninger gøre ikke 

salig. For de anser troen for en ringe kunst, og mener, at 

den, der kan eftersige Peters ord, han tror. Men hør da nu, 

hvad Kristus siger og tænker herom:  

 

v17b Det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i 
himlene. 

Den, der nu vil lære hvad troen er, og hvor den kommer 

fra, skal høre og mærke sig vel, hvad Kristus her siger: 

”Det har kød og blod ikke åbenbaret dig”. Det vil sige, 

denne tro er ikke en menneskelig tanke, som nogen kan 

tage af sig selv; men Faderen i Himlene må give ham den, 

og antænde dette lys i hans hjerte. Hvorved gør nu Fade-

ren dette? Ved intet andet, end ved ordet og sin Helligånd. 

Dette er den eneste vej, ad hvilken man kan komme til 

troen og Kristi erkendelse. Hvor ordet og Helligånden ikke 

er, er det en let sag at lære og eftersige disse ord, som også 

paven og hans tilhængere i dag gør mangfoldige gange 

rundt omkring i kirkerne. Men her er ingen sådan tro og 

hjertelig tillid, at de sætter deres hjerte til Kristus alene, og 
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til intet andet i hele verden, når de skal fremtræde for Gud 

og hans dom. 

 Derfor véd vort kød og blod, det vil sige, vor fornuft, 

slet intet om disse ting, men er at ligne med et lys, som, 

når man tænder det om natten, da lyser det smukt; men når 

den klare dag kommer, og solen lyser over hele verden, da 

falmer det sig og lyser og skinner ikke mere; for dertil er 

solen alt for lys og klar. Således er også troen et klart, stort 

og skønt lys, mod hvilket vor fornuft er sort og mørk. Den, 

der nu vil sige, at dette lys, som så langt overgår al men-

neskelig fornuft, og som alene kan blive tændt i vore hjer-

ter af Gud selv, er en slet og ringe ting, må sige det. Men 

vi må agte det for Guds højeste og største gerning, mod 

hvilken alle menneskers gerninger i al deres fornuft og 

magt aldeles intet er. Men alt dette skal også tjene til, at vi 

ikke falde i formastelig sikkerhed, som om vi allerede 

fuldkommen havde opnået denne nåde. For vi må daglig 

bede Gud om, at han ved sin Helligånd vil antænde og be-

vare dette lys i os. Djævelen hviler aldrig. Han nærer et 

stort had til dette lys, og regner og sner og vifter og blæser 

fra alle sider, for at udslukke det. Derfor har vi stedse og 

altid stor og god årsag til at bede Gud om, at han vil bevare 
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vore hjerter i denne tillid til vor kære herre Kristus, og i 

nåde beskærme os mod alle vantro tanker. 

 For her står jo Peter og advarer os med sit eget eksem-

pel, idet han straks efter denne bekendelse fristes således 

af Djævelen, og så ganske glemmer både tro og beken-

delse, at han ikke holder Herren for mere, end et andet 

menneske, og formaner ham til at tage sig vel i agt, og ikke 

udsætte sig for nogen fare. Ligesom derfor Herren her, 

hvor Peter endnu tror ret, siger til ham: ”Salig er du,” så-

ledes siger han lidt efter til ham: ”Vig bag mig, Satan! Du 

vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men 

hvad mennesker vil.” Matt 16, 23. Bønnen gøres altså be-

hov i to henseender: først, for at Gud ved sin Helligånd må 

åbenbare os den herre Kristus og antænde den rette tro i 

vore hjerter; og dernæst, for at han i nåde må bevare os i 

denne tro og bekendelse indtil enden. 

 Dette er læren om Kristus og om den rette tro. Nu føl-

ger her fremdeles, hvad den rette kristne kirke er, hvilke 

fjender den har, og hvad der mod disse fjender skal være 

dens trøst.  
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v18 Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke eller 
menighed, og Helvedes porte skal ikke få magt over den. 

I Joh 1, 42 står der, at da Herren første gang så Peter, sagde 

han til ham: ”Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes 

Kefas – det er det samme som Peter.” 

 Da nu Peter her så smukt og rent ud siger og bekender, 

hvad han tror og tænker om Kristus, så svarer Kristus ham: 

”Du er Peter”; som ville han sige: Du bærer dette navn 

med rette. Du hedder ikke uden god årsag Peter (en 

klippe); for din tro og bekendelse er fast og vis. Den står 

urokkelig grundfæstet ligesom på en stærk klippe, og skal 

byde Djævelen trods, så han ingen skade skal kunne gøre 

dig, når du blot bliver således ved. 

 ”På denne klippe vil jeg bygge min kirke eller menig-

hed.” På denne klippe, nemlig ikke på din person, for den 

er for skrøbelig til at være grundvolden for denne bygning, 

men på den tro og bekendelse, som gør dig til en klippe, 

vil jeg bygge min kirke. Denne grundvold kan holde og er 

stærk nok. Den skal Djævelen ikke kunne rokke eller kuld-

kaste. 

 Dette er teksten; og den er i sig selv såre trøsterig. Men 

af paven er den (som forhen sagt) misbrugt på det skam-

meligste. Det kunne derfor nok gøres behov at anføre og 
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gendrive alle disse misbrug og vrange meninger; men da 

det allerede passende er sket andetsteds, så vil vi nu alene 

forblive ved den rette mening og udlægning heraf, og be-

tragte den trøst og lære, som her fremstilles for os. 

 Der har stedse og altid været, og er sådan endnu, som 

vi den dag i dag erfarer, den heftigste strid rundt omkring 

i hele verden, om hvilken kirke der er den rette. For kun i 

den er man vis på, at man står på klippen, der, som Kristus 

her lærer, aldrig i evighed skal falde. Den, der nu herom 

vil dømme ret og ikke fejle, skal lære her af Kristus, at 

kirken ikke er noget som helst andet sted, end hvor denne 

klippe, det vil sige, hvor den bekendelse og tro er, som 

Peter og de andre disciple har. Finder du derimod denne 

tro og bekendelse om Kristus enten slet ikke, således som 

hos muslimerne og jøderne, eller forvansket, således som 

hos paven, så tvivl ikke på, at kirken ikke er dér. For lige-

som bygning og fundament må findes samlet, således må, 

som Kristus her siger, denne lære, bekendelse og tro være 

i kirken, og ikke noget som helst andet sted. 

 Disse to kan man ikke skille fra hinanden. Hvor fun-

damentet er, dér er bygningen. Hvor bygningen er, dér er 

fundamentet. Den, der bliver ved denne dom, kan ikke 
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fejle; for han ser ikke på, at paven bærer en tredobbelt 

krone og fører nøglerne i sit våben, eller at kejsere og kon-

ger kommer og kysser hans fødder og tilbeder ham som 

den øverste biskop; men han ser på, om også den lære, 

hvormed paven regerer, stemmer overens med apostlenes 

bekendelse. Om han holder Jesus for Kristus, den levende 

Guds søn, og af hjertet alene forlader sig på ham, alene 

bygger sit håb om syndernes forladelse og det evige liv på 

ham; og om han på samme måde lærer andre, at også de 

alene skal forlade sig på Kristus. Finder han nu ikke dette 

hos paven, så dømmer han straks: Nej, du er ikke den 

kirke, som Guds Ånd regerer; men du er Djævelens kirke. 

 Sagen er den, at ikke den tredobbelte krone, nøglerne 

i våbnet og pavenavnet, men bekendelsen og troen på Kri-

stus er det, som gør menigheden til den rette kirke. Finder 

man nu denne bekendelse og lære hos mennesker, som in-

gen synderlig anseelse har her i verden, ja vel endog må 

tåle, at verden kalder dem kættere og kirkens afskårne 

lemmer, så skal man ikke lade sig føre vild, men sige: Lad 

kun verden dømme, som den vil, jeg véd alligevel, at dette 

er de rette kristne og den rette kirke. 
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 Den, der nu her således ser, ikke på pragt, et stort navn 

og stor magt, men på bekendelsen, vil vistnok holde paven 

for en stor herre - men for kirkens overhoved, ja endog for 

den kristne kirkes ringeste medlem, vil han ikke holde 

ham; og vil derfor heller ikke agte på pavens anordninger 

eller antage pavens gudstjeneste, hvortil alverden kun har 

ladet sig forlede ved et bedragerisk skin og falske ord. 

 Således har vi nu hørt, hvilken kirke der er den rette, 

og at den hverken er bunden til tid, sted, person eller noget 

andet, men alene til denne bekendelse om Kristus. Dette 

er den klippe og grundvold, hvorpå Kristus selv ved sin 

Helligånd og sit evangeliums prædiken bygger sin kirke. 

 Men nu har den på denne klippe byggede kirke også 

sine fjender, ikke blot verden, men også, som Kristus her 

siger: ”Helvedes porte.” Det er, Djævelen med al hans 

magt; for han kan ikke lide denne bekendelse, fordi den 

sønderbryder hans rige og magt. Derfor prøver han sine 

kræfter på den, og løber idelig storm imod den: Først i de 

kristnes egne hjerter, som han vil fratage den trøst, som de 

har i Kristus, og som han frister med den tanke, at Gud 

ikke agter på dem, men har forglemt dem, og ikke vil til-
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give, men fordømme syndere. Dernæst opvækker han sek-

ter og kættere, ved hvilke prædikeembedet på det sørge-

ligste bliver fordærvet og forvansket. Men hermed lader 

han det endnu ikke være nok; for dernæst ophidser han 

også den verdslige øvrighed til at sætte sig op mod ordet, 

forfølge de kristne, og undertrykke prædikeembedet. 

 Derfor er der ikke nogen mere plaget og elendig skab-

ning på jorden, end en kristen. Som også Paulus siger i 1 

Kor 15: at var det ikke for den trøsts skyld, som vi har i 

det kommende liv, så var vi de elendigste af alle menne-

sker. Hertil må man vænne sig, og give nøje agt på, hvad 

Kristus siger herom, og hvordan han trøster os. For han 

bekender jo klart og tydeligt, at de kristne, som står på 

denne grundvold, ikke blot skal få verden, som hader dem 

bittert, men også Helvedes porte til fjender. Men her er 

dette deres trøst, at skønt Djævelen er grum og ond, og alle 

vegne forsøger at gøre de kristne al den skade, han kan, så 

skal han dog ikke overvinde dem; men sejren skal forblive 

hos de kristne. 

 Dette viser også erfaringen. Den, der holder fast ved 

ordet, og forbliver på denne grundvold, han finder trøst 
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endog i de største anfægtelser og i elendigheder, hvor el-

lers hele verden fortvivler. 

 Djævelen har, som vi både ser af historien og selv er-

farer, anrettet såre store ulykker ved kættere og tyranner, 

og gør det endnu; men alligevel er kirken blevet stående, 

mens dens fjender er omkommet i skændsel og er blevet 

fordærvet både på sjæl og legeme. 

 Derfor, om det end går os nulevende ligeså, og om vi 

end trykkes og trænges hårdt fra alle sider af Helvedes 

porte, så lad os kun trøstig holde fast ved denne klippe; så 

skal vi beholde sejren. Til sidst må dog verden og Djæve-

len med skændsel give tabt og lide evig; mens derimod de 

kristnes lidelse kun er timelig og ringe, og til sidst skal 

erstattes dem med den evige salighed. Selv om verden og 

Djævelen derfor med deres magt kan bringe det så vidt, at 

de kristne må bukke under her på jorden og sætte livet til, 

så har dog Helvedes porte dermed ikke vundet sejr. Sejren 

skal alligevel til sidst blive de kristnes; for de har synder-

nes forladelse, og derfor kan døden ingen skade gøre dem. 

De forbliver alligevel for Kristi skyld arvinger til det evige 

liv. Men hvad ondt og frygteligt er der så ved sådan lidelse 

og død, og hvem vil ikke mange tusinde gange hellere 
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sætte liv og legeme til, end lide den evige død i den anden 

verden? Djævelen og verden kan dog, selv når de gør deres 

værste, ikke udrette mere, end at de arme kristne bliver 

udfriet af al jordisk jammer og elendighed, og derefter ind-

går til den evige glæde. 

 Således står da denne trøst fast: Er du en kristen, og 

står du på grund af den herre Kristus fast på denne grund-

vold, så du erkender ham som den, der har overvundet syn-

den, døden og Djævelen, og ved sin død har erhvervet os 

det evige liv, så har det ingen nød, så lad kun Djævelen 

længe nok være vred, og verden fnyse og rase, du er alli-

gevel i sikkerhed, ikke hvad det timelige liv angår, som du 

dog alligevel engang må lade fare - men derved, at du i 

evigheden skal have fred og ro, og at Djævelen da ikke 

mere skal kunne forfølge og plage dig. 

 Ved siden af denne sejr og trøst, som de kristne i det 

kommende liv skal modtage og evig beholde, har de også 

her på jorden et herligt og stort gode. For sådan siger Her-

ren fremdeles:  
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v19 Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder 
på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jor-
den, skal være løst i himlene. 

Her har nu paven og Helvedes porte ret drevet deres uvæ-

sen, og på det skammeligste mishandlet dette trøsterige 

ord. For det første har paven sagt, at han er kirkens over-

hoved, at han alene har nøglerne, og at den, der vil have 

eller bruge dem, må modtage denne magt af ham. Og for 

det andet har han ikke udlagt det ord ”nøglerne” alene om 

den magt at forlade synder og at udelukke fra kirken, men 

tillige om den magt at kunne udstede anordninger og be-

falinger efter eget ønske, også angående timelige ting. 

Skønt Herren dog udtrykkelig siger, at det skal være ”nøg-

lerne til Himmeriget.” Og da Herren efter sin opstandelse 

gav sin kirke den magt, ifølge hvilken man skal binde eller 

løse synd, så gav han den ikke til Peter alene, men, som 

ordene klart nok viser, til alle apostlene, den ene såvel som 

den anden, Joh 20, 19-23. Derfor er det en urimelig og 

grov løgn, når han siger, at nøglerne alene er givet til Peter. 

En løgn, hvormed Djævelen har anrettet usigelig stor 

skade i kristenheden. Dette være nu nok herom. Nu vil vi 

se på disse ords rette mening og den trøst, som de indehol-

der. 
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 ”Himmerigets nøgler” vil ikke sige andet, end at man 

skal tilsige dem syndernes forladelse, som tror på Kristus, 

modtager evangeliet og begærer absolution. At man der-

ved skal åbne dem adgang til Himlen. Men at derimod de, 

som ikke tror på Kristus og ikke modtager evangeliet, men 

uden forbedring fremturer i deres synder, dem skal syn-

derne ikke forlades, dem skal Himlen forblive lukket for. 

 Denne magt til at løse og binde tilhører altså hele kir-

ken, det vil sige, de troendes hele forsamling, som med 

Peter bekender, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. 

Denne skat uddeler den kristne kirke ikke blot i ordet ved 

absolution og prædiken, men også i dåben og i Herrens 

nadver. For den, som tror og bliver døbt, skal frelses; og 

når du tror at Kristi legeme er hengivet for dig, og at hans 

blod er udgydt for dine synders skyld, og du i denne tro 

modtager det højværdige sakramente, Kristi legeme og 

blod, så har du også syndernes forladelse. Men fordi kir-

ken nu har befaling om at uddele syndernes forladelse på 

denne måde, så skal man ikke foragte dette nådemiddel, 

men gerne og ofte bruge det. For Kristus har ikke indstiftet 

det uden årsag. Han har såre vel vidst, at vi har behov for 
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dette lægemiddel; for det er snart sket, at Djævelen og kø-

det kan overraske os og kaste os i synd. Men hvad syndens 

løn er, det véd vi, og må derfor frygte den. Til hvem skulle 

vi da gå? Ene og alene til dem, hvem den herre Kristus har 

befalet at forlade synd ved ordet, dåben og nadveren. 

 Dåben er en evig pagt, i hvilken vi skal ihukomme 

Guds nåde og barmhjertighed. Det gøres derfor ikke be-

hov, at man lader sig omdøbe. Ja dette er endog en stor 

synd. For at lade sig døbe om igen, er det samme som at 

beskylde Gud for, ikke at ville holde, hvad han engang har 

tilsagt os i den første, rette dåb. For tillige med dåben har 

vor kære herre Kristus også indstiftet ordet og sit testa-

mente, ved hvilke vi stedse skal mindes og forvisse os om 

vor dåbs pagt og vore synders forladelse i Kristi navn. 

Derfor er det ikke nok, at du én eller to gange om året går 

til absolution og modtager nadveren. Men så ofte som dit 

hjerte føler sig mistrøstigt og ængstet af sine synder, da 

kom den pagt i hu, som Gud oprindelig har oprettet med 

dig i dåben, og hold dig så til ordet og den højværdige nad-

ver, hvorved Gud har forvisset dig om denne pagt, så du 

ikke må tvivle om dine synders forladelse, som han i 

denne pagt har tilsagt dig. Da skal du der finde en hjertelig 
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og usigelig stor trøst; for Helligånden vil være nærvæ-

rende i nadveren og ordet, og ikke lade dem forblive uden 

frugt. 

 Det er altså de kristnes rigdom, at ingen, ja end ikke 

deres egne synder, skal kunne udelukke dem fra Himlen. 

For selv om de har synder, ligesom andre mennesker, så 

har de dog også ”nøglerne til Himmeriget,” idet syndernes 

forladelse, der på så mange måder bliver dem tilsagt og 

skænket, atter åbner dem Himlen. Denne nåde finder du 

ikke blot hos dem, som Kristus ved en særlig kaldelse har 

befalet at forestå kirken, men også i nødsfald hos enhver 

kristen. For når man i Jesu navn har tilsagt dig syndernes 

forladelse, så skal du tro på og tilegne dig denne forla-

delse. For kirken, det vil sige, alle kristne, har modtaget 

den magt og befaling, at den ikke må lade nogen fortvivle 

i sine synder, men skal trøste dem, og i Jesu navn tilsige 

dem syndernes forladelse. Sådan har også kirkens tjenere 

befaling om, at de skal tilsige alle, som ønsker det, synder-

nes forladelse, og meddele dem vor herres Jesu Kristi hel-

lige dåb og nadver. Ved denne nåde skal vi trøste os mere, 

end vi skal lade os forfærde af Helvedes porte og Djæve-

lens daglige fristelser. For hvor syndernes forladelse er, 
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har det ingen nød. Her skal Himlen forblive os åben. Det 

skal hverken Djævelen eller Helvede kunne forhindre. 

 På samme måde skal vi heller ikke lade verden for-

færde os; for jo mere den fnyser imod Kristus og hans ord, 

desto dybere kommer den i Guds vrede, og desto længere 

kommer den bort fra syndernes forladelse. Vi véd jo, at 

syndernes forladelse alene kan komme på grund af Kristi 

evangelium; for verden har ikke Himmerigets nøgler. Dem 

har kirken alene. Og når nu verden raser imod kirken og 

ordet, så bliver dens synder den fastholdt. Herfra er det den 

umuligt at udfri sig. Det skulle da være, om den ville om-

vende sig, modtage evangeliet, og således atter løses ved 

ordet og nadveren. 

 Således trøster vor kære herre Kristus sin kirke, i hvil-

ken den rette kristne erkendelse og bekendelse findes. Så 

forunde da Gud os sin nåde, at vi indtil enden må bevares 

i denne bekendelse, og så endelig for vor kære herre Kristi 

skyld blive evig salige! Amen. 
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Marias besøgelsesdag 
(Som holdes i stedet for dagen for Marias Himmelfart) 

 

Luk 1, 39-56. 
v39 I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; 

v40 hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. v41 Da Elisabeth hørte 

Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Hellig-

ånden v42 og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og 

velsignet dit livs frugt! v43 Hvordan kan det forundes mig, at min Herres 

mor kommer til mig? v44 For da lyden af din hilsen nåede mine ører, 

sprang barnet i mig af fryd. v45 Salig er hun, som troede; for det, som 

er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.« 

v46 Da sagde Maria: 

 Min sjæl ophøjer Herren, 

 v47 og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! 

 v48 Han har set til sin ringe tjenerinde. 

 For herefter skal alle slægter prise mig salig, 

 v49 thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. 

 Helligt er hans navn, 

 v50 og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 

 varer i slægt efter slægt. 

 v51 Han har øvet vældige gerninger med sin arm, 

 splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; 

 v52 han har styrtet de mægtige fra tronen, 

 og han har ophøjet de ringe; 
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 v53 sultende har han mættet med gode gaver, 

 og rige har han sendt tomhændet bort. 

 v54 Han har taget sig af sin tjener Israel 

 og husker på sin barmhjertighed 

 v55 – som han tilsagde vore fædre – 

 mod Abraham og hans slægt til evig tid. 

v56 Maria blev hos hende hen ved tre måneder og vendte så hjem. 

 

Første prædiken 
Denne fest for Marias Himmelfart er helt igennem papi-

stisk. Det vil sige, at den er fuld af afgudsdyrkelse og at 

den er indstiftet uden grund i Skriften. Derfor har vi afskaf-

fet denne fest i vore kirker og beholdt dagen, for at prædike 

om, hvordan Maria rejste til en by i Judæas bjergland, for 

at besøge sin slægtning Elisabeth.  

 For det første har festen for Marias Himmelfart ingen 

vidnesbyrd i Skriften. Papisterne anfører ganske vist et ud-

sagn af Hieronimus, som skulle have sagt: ”Jeg véd ikke, 

om hun er faret til Himmels i legemet eller uden legemet.” 

Og det er sandt. For hvordan skulle man vide det, når der 

ikke står noget om det i Skriften. 

 Men det værste og mest skadelige er, at de har indsat 

denne fest, for at man skal ære og anråbe Jomfru Maria, 
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som de synger: ”O, du nåderige Guds moder, som er opta-

get i Himlen, vi beder dig, vær os nådige og gør os til bor-

gere i Himlen.” 

 Men vi kristne véd ikke af nogen Himmelfart, som kan 

gavne os, undtagen denne ene, nemlig vor kære herre Jesu 

Kristi. Han er opfaret til Himlen og sidder ved Guds højre 

hånd og har modtaget gaver til os mennesker og går i for-

bøn for os. Derfor kan vi trøste os af hans Himmelfart og 

vide, at den gavner os, så vi også kan komme i Himlen. Og 

her på jorden skal vi blive bønhørt i alt, hvad vi beder om 

i hans navn. Derfor er Kristi Himmelfart en herlig, stor og 

glædelig fest, som Jomfru Maria har haft lige så meget 

nytte af som os. Og selv om hun skulle være faret til Him-

mels, kan vi ikke have gavn af hendes Himmelfart. Derfor 

skal vi ikke anråbe hende eller trøste os ved hendes forbøn, 

som paven lærer og således vanæret og skændet Kristi 

Himmelfart, fordi han vil gøre moderen lig sønnen i alt. 

 Det er således ikke blot forargeligt, men også yderst 

latterligt, at papisterne på denne dag anretter så meget hal-

løj med indvielse af urter, af ingen anden grund, end at 

man tolker Sirak 24 om Jomfru Maria og sammenligner 

hende med træer og blomster. Hvis det var børn, der gjorde 
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det, var det alvorligt nok at lege med Skriften på denne 

måde, men nu er det paven, biskopper, munke og præster, 

der gør det og kalder os kættere, fordi vi har afskaffet 

denne tradition og ikke vil lege nar med dem. Alle kender 

til den overtro, der er fulgt med denne indvielse af urter 

og hvordan man har givet årsag til hekseri og al slags 

overtro. Derfor har vi god grund til at afskaffe denne af-

gudsfest og heksefest, hvor Kristi Himmelfart bliver gjort 

til intet, som om vi ikke alene skulle trøste os selv, men 

også give årsag til afgudsdyrkelse, overtro og trolddom. I 

stedet vil vi prædike om Marias besøg og hendes skønne 

lovsang. 

 Denne fest kaldes man også Vor Frues fest og paven 

har indstiftet den, for derved at fordrive muslimerne, som 

man kan se af den korsang, som i dag bliver sunget i mes-

sen, og hvori der står, at som Jomfru Maria gik over bjer-

gene, og trådte på bjergene med sine fødder, således skal 

man også anråbe hende om, at hun med de samme fødder 

vil nedtræde muslimerne. Men jo længere man har hellig-

holdt denne fest og anråbt Jomfru Maria om hjælp, jo 

mere har muslimerne trådt os under fødder. I denne hen-

sigt hverken skal eller vil vi derfor helligholde denne fest. 
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 Men vi vil helligholde den, for det første for at takke 

Gud for den herlige åbenbarelse, der skete på denne dag, 

idet den fromme gamle Elisabeth således fyldes af Hellig-

ånden, at hun, skønt hun tidligere intet vidste om Kristus 

og hans undfangelse, nu på én gang udbryder og bekender, 

at Jomfru Maria er hendes herres og Guds moder, og glæ-

der sig hjerteligt over, at have fået en så høj og herlig gæst, 

hvis navn er Guds søn. Ja endog det lille barn i hendes liv, 

den kære Johannes, taler også med om denne gæst, og 

springer med fryd i sin moders liv.  

 Således bevidner de da begge, både moderen og bar-

net, at den herre Kristus nu er nærværende, ved hvem hele 

verden, men først og fremmest det jødiske folk, skal frel-

ses fra synd, død og Djævel. Dette skal bevæge os både til 

glæde og til en hjertelig tak til Gud. For havde Gud villet 

holde denne skat hemmelig, og ikke villet, at vi skulle vide 

derom eller nyde gavn deraf, så havde han jo ikke ladet 

denne åbenbarelse ske. 

 Dernæst følger Jomfru Marias skønne lovsang, der 

også nok fortjener, at vi holder en festdag til dens ære, for 

at man kan prædike over den, og lære at forstå den ret; for 

det er, som vi skal høre, en såre skøn sang. 
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 Og for det tredje viser Jomfru Maria os her et såre 

mærkeligt og skønt eksempel, som vi med rette bør beflitte 

os på at lære og efterfølge. 

 Vor helligholdelse af denne fest er derfor en ganske 

anden end pavens, og går især ud på, at vi skal prise og 

takke Gud, ligesom den kære Jomfru Maria her priser og 

takker ham. 

 Det synes ret, som om Lukas har haft særdeles lyst til 

at dvæle ved denne historie, idet han med så stor flid be-

skriver det hele, og så smukt skildrer Jomfru Maria for os 

alle og især for kvinderne, så vi her se ligesom en krans, 

der er prydet med tre forskellige, såre skønne og dejlige 

roser. For her viser han os tre forskellige dyder, som også 

vi skal beflitte os på. Den første er troen, den anden er en 

meget stor og dyb ydmyghed, og den tredje er et smukt og 

tugtigt væsen for menneskers åsyn. Når denne prydelse 

findes hos en kvinde, da overgår hun langt alle dronninger 

og kejserinder i alt deres fløjl og silke, guld, ædelstene og 

perler. 

 Om troen taler Elisabeth, idet hun siger: ”Salig er hun, 

som troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå 

i opfyldelse.” Maria bliver med rette rost ikke blot for den 
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almindelige tros skyld, som alle kristne har, der bliver sa-

lige, nemlig, fordi hun har troet, at Gud ved det forjættede 

afkom ville forløse hende fra forbandelsen og synden, tage 

hende til nåde, og gøre hende salig; men også for en særlig 

tros skyld. For hun havde modtaget et særligt tilsagn, som 

alene angik hendes egen person, at hun skulle føde Kri-

stus, Guds søn. Dette tilsagn troede hun, og lod sig ikke 

føre vild, uagtet hun ikke kunne vide, hvordan dette skulle 

gå til. Denne tro har alene hun haft. Heri kan vi ikke blive 

hendes lige. Men da troen altid må holde sig til Guds ord, 

så skal vi følge hendes eksempel deri, at vi ligeledes flittigt 

holder os til Guds ord. Og især skal kvinderne heraf lære, 

hellere at indfinde sig i kirken til bøn og prædiken, end til 

dans eller på torvene og andetsteds. For sandt er det, at når 

man har lyst og kærlighed til Guds ord, gerne hører det, og 

gerne tænker derpå og taler derom, så indfinder sig daglig 

flere og flere dyder; mens derimod mange slags udyder 

ikke vil udeblive, når man ikke gerne hører Guds ord. 

Dette er den første dyd. 

 Den anden dyd viser sig deri, at den unge pige, uagtet 

den høje ære, som er overgået hende (for hun er Guds mo-

der, og Elisabeth skal derfor med rette stå tilbage for 
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hende), dog ikke bliver stolt heraf, men retter sig efter 

Guds befaling, at man skal ære de ældre. Derfor fornedrer 

hun sig som et fromt barn, bøjer sit hjerte til ydmyghed, 

og påtager sig en så lang rejse for sin slægtnings skyld, 

ikke blot fordi hun længes efter at tale med hende om Guds 

store nåde og undergerning, men også for at tjene hende. 

Dette mærker Elisabeth godt, og da det synes hende at 

være for megen ydmyghed, siger hun derfor: ”Hvordan 

kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig?” 

 Også dette er en stor og herlig prydelse for den hellige 

jomfru, at hun ikke bliver stolt af den ære at skulle være 

Guds moder og føde Guds søn. Det ville intet under have 

været, om hun var faldet endnu dybere i hovmodighed, 

end Lucifer og hans engle, så meget mere som kvinderne 

desuden af naturen er tilbøjelige til hovmodighed. Har vi 

usle mennesker blot en gylden i lommen, så er vi straks så 

hovmodige, at ingen kan komme os nær. En ung pige, der 

har et smukt bånd, eller en ung karl, der har en smuk 

skjorte, kort sagt enhver, der har noget usædvanligt, være 

sig skønhed, kunst, penge eller adel, bliver straks så fræk 

og stolt, at han hverken véd mål eller grænse for sit hov-

mod. Og dog er alt dette kun for gadeskarn at agte mod 
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den store nåde, med hvilken Gud har æret og prydet Jom-

fru Maria frem for alle andre kvinder. Alligevel ydmyger 

hun sig, og begærer at tjene den gamle Elisabeth. 

 Til guld og sølv står hendes hu ikke. Om også alt det 

guld, som verden ejer, lå for hende i en bunke, så var det 

dog slet intet mod denne store ære, der endnu aldrig tidli-

gere er overgået noget menneske, at først en engel fra 

Himlen, og derefter Elisabeth, denne udvalgte kvinde, hvis 

søn er størst af alle næstefter Kristus, kalder hende Guds 

moder og den velsignede blandt kvinder. Og alligevel, 

skønt hun er den højeste, ædleste og helligste blandt 

mødre, bliver hun dog ikke stolt af denne store nåde, men 

ydmyger sig, og siger til englen: ”Se, jeg er Herrens tje-

nerinde”, og til Elisabeth, til hvem hun er draget en så lang 

vej: ”Gud har set til sin ringe tjenerinde.” 

 Så lad da også os lære denne kunst af Maria, og yd-

myge os selv, ligesom hun gjorde det. Vi har jo dog tu-

sinde gange mindre årsag til at hovmodes, end hun havde. 

Ja det synes os næsten ganske umuligt, at Marias hjerte 

ikke skulle ophøje sig selv og hovmodes heraf, ligesom 

vore egne hjerter gør, når vi har lidt penge eller en smuk 

dragt. 
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 Ak hvor vil dog denne høje persons store ydmyghed 

gøre vort hovmod til skamme på den yderste dag, når vi 

skal se den hellige jomfru træde frem og sige til os stolte 

dårer: Jeg har hverken hovmodet eller ophøjet mig selv, 

og har dog haft langt mere at hovmode mig af, end du, 

kejserinde eller dronning, kan have haft at hovmode dig 

af. For hvad årsag hertil har du vel haft? Hvad er det da, 

som du har pralet med? En guldkæde, en smuk kjole, et 

skønt legeme gjorde dig så hovmodig. Men hvad er alt det 

mod dette, at jeg er Guds moder, og at alle engle og hellige 

har prist mig salig som den højt benådede og velsignede 

blandt kvinder? Og alligevel har jeg ikke hovmodet mig 

heraf. På samme måde I vanvittige helgener, I kættere og 

sværmere, som anser jer selv så lærde, at I er færdige at 

briste af lutter indsigt og viden, hvad forstod I da, fordi I 

var så opblæste, stolte og sikre? Gør mig dog, om I kan 

det, endog blot et eneste vers i min lovsang efter! Jeg har 

jo dog også kunnet tale om Herren vor Gud, og var allige-

vel ikke hovmodig, men glemte al min egen ære, og gik på 

min fod over bjergene til min slægtning, tjente hende trolig 

i hendes barselsseng, lavede mad, vaskede barnesvøb, og 
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påtog mig med hjertelig glæde al anden husgerning for 

hende, ligesom en anden tjenestepige. 

 Så skam dig dog, du skændige hovmod! Ja skamme 

må vi os alle, så mange som endnu kan føle skam, for den 

store ydmyghed, vi her ser, at denne unge pige, som er 

Guds moder og den ypperste kvinde i Himlen og på jor-

den, så ganske kan glemme al denne højhed og ære, og 

være så ydmyg af hjerte, at hun ikke skammer sig ved at 

vaske barnesvøb og to og tvætte den lille Johannes. Denne 

ydmyghed, tænker vi, er dog alt for stor. Man burde jo 

have hentet hende i en gylden karet, ledsaget hende med 

fire tusinde ryttere, og hele vejen ladet blæse i trompeter 

foran hendes vogn, og udråbe: Her kører en kvinde over 

alle kvinder, en fyrstinde, ophøjet over al menneskers 

slægt. Men hertil hører man intet: Den fattige pige går på 

sin fod en lang vej, og alligevel er hun Guds moder, så det 

intet under havde været, om alle bjergene på hendes vej 

havde sprunget og danset af glæde. Vel kan det være mu-

ligt, at hun ikke er gået denne vej alene, men at Josef og 

måske en barnepige har ledsaget hende. Men Lukas taler 

kun om hende alene; for hende kommer det mest an på. 

Det var alene Maria, som viste denne store ydmyghed. 
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 Den anden dyd er altså den hellige jomfrus store yd-

myghed. Dette billede burde nu alle mænd og kvinder ret 

tage sig til hjerte, så de forfærdedes over deres egne stolte 

og stivsindede hoveder. For vi ser og erfarer rigeligt, hvor 

vanartet, stolt og overmodig verden alle vegne viser sig, 

især husfolk. Vil husbonden eller husmoren have noget 

gjort, så de kan være tjente dermed, så må de gøre det selv. 

Sådan stolthed og trods finder man hos husfolkene, skønt 

dette dog kun er fattige og ringe personer. Om det hov-

mod, som findes hos de store herrer og fruer, der besidder 

magt, ære, rigdom, kunst og lærdom, vil jeg nu slet ikke 

tale. Men således vil det ikke længe kunne gå. Til sidst vil 

torden og lynild bryde løs, og da vil alt dette hovmod tage 

en ende med forskrækkelse. 

 Var vi nu rette kristne, så måtte vi jo tænke som så: 

Har Guds moder kunnet ydmyge sig så dybt, hvad bilder 

da jeg elendige menneske mig ind, at jeg vil knejse så højt 

og være så utjenstvillig og stolt? Om jeg endog har smukt 

gult hår, en rød skjorte og en guldkæde om halsen, er 

smuk, lærd, højbåren, rig og mægtig, hvad er det så alt 

sammen andet, end idel usselt og elendigt tiggerhovmod? 

Derfor vil jeg arme maddike ikke hovmode mig, men lære 
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at rette mig efter dette eksempel, der fremholder for mig, 

hvordan den hellige Jomfru, skønt hun er Guds moder, og 

med rette på grund af denne ære kunne have siddet 

hjemme, går en lang vej til fods, og i en fremmed egn på-

tager sig en tjenestepiges gerning, vasker og tvætter den 

lille nyfødte Johannes Døberen, tager ham op og lægger 

ham i vuggen, holder hans barnesvøb rene, og med ét ord 

gør, hvad den ringeste barnepige i et hus plejer at gøre. 

 Dette eksempel tjener os altså til, at enhver, men især 

de unge tjenestefolk, deraf skal lære, gerne at ville tjene 

og ydmyge sig, uanset om du end måske kan være større 

og værdigere, end den, hvem du skal tjene. Men desværre 

ser vi nu om stunder kun eksempler på det modsatte, 

endog hos de allerringeste, som hos karle og piger, der dog 

have påtaget sig arbejdet, og modtager deres kost og løn, 

for at de i al ydmyghed og lydighed skulle gøre, hvad man 

befaler dem. Dette må dog kaldes, at efterfølge Jomfru 

Marias eksempel slet. Hun skammer sig ikke ved, ubedt at 

være den kære Elisabeths barnepige, os til et eksempel, for 

at også vi skulle ydmyge os, og sige: har Kristi egen hel-

lige og højt benådede moder ikke skammet sig ved at gøre 

den ringeste barnepiges gerning, hvorfor skulle da ikke 
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også jeg gøre dette? Og om jeg end gjorde ti gange mere, 

så var det dog for intet at agte. For denne person er jo me-

get for ophøjet, til at jeg tør sammenligne mig med hende; 

og det er altså noget langt større, når hun fornedrer sig selv 

en stråbred, end når jeg fornedrer mig tusinde mil. Derfor 

står dette eksempel her til spot og skam for os og al vor 

stolthed, hovmod og ulydighed. 

 Den tredje dyd er den, som Lukas anfører med de ord: 

”Maria brød op og skyndte sig.” Det vil sige: blufærdigt 

og tugtigt, og ikke med den letfærdige nyfigenhed, som 

vore unge piger viser, lige meget enten de gå ud at malke, 

eller til dans og kirkevielsesfest; for da ser man dem løbe 

fra hus til hus for at slå en sladder af. Alle vegne falder de 

i snak, og lader imidlertid øjnene have ærinde alle vegne. 

Det kan man ikke kalde tugtige piger, men rendemasker 

og sladdertasker. Ærbare fruer og jomfruer skulle derimod 

forblive i deres huse, eller når de har noget at gå efter på 

gaden, så skulle de gå den lige vej ud og hjem, og ikke 

tælle alle tagstenene på husene og alle spurvene under ta-

gene, eller have stævnemøder undervejs. 

 Således bærer heller ikke Jomfru Maria sig ad. Hun 

går hastigt over bjergene, tæller ikke træerne, og står ikke 
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snart hist, og snart her, men tænker på, hvad hun har for, 

passer sit eget, og lader andre passe deres. Dette har Lukas 

med flid anført, for at tjenestepiger og andre kvinder ikke 

skal sige: Hvorfor skulle jeg vel altid blive hjemme og 

mure mig inde ligesom en nonne, og ikke gå ud at spad-

sere, da jo dog Jomfru Maria har gjort ligeså? Var det ikke 

synd for hende, så er det heller ikke synd for mig. Ja gør 

det med tugt og jomfruelig blufærdighed, ligesom hun 

gjorde det. For hun gik ikke ud, fordi hun kededes i hjem-

met, men fordi hun ville tjene sin slægtning, om hvem eng-

len havde sagt hende, at hun havde undfanget en søn i sin 

alderdom. Hun udretter således mere ved at forlade sit hus, 

end om hun var forblevet hjemme. Gør du kun ligeså, og 

gør det smukt og med blufærdighed, som det sig anstår en 

jomfru eller frue, så vil der heller ikke være nogen synd 

deri for dig. 

 Men ligesom de fleste kvinder ikke efterfølger den 

kære Jomfru Maria i ydmyghed, men er hovmodige og 

stolte, således efterfølger de hende, hvad desværre er alt 

for vist, heller ikke i blufærdighed. Der er kun få koner og 

jomfruer, som mener, at man på én gang kan være glad og 
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tugtig. I deres tale er de kæphøje og uhøviske, i deres ge-

bærder er de kåde og frække. Det kalder man nu om stun-

der at være glad. Men blufærdighed og glæde skal og kan 

også såre vel følges ad, når man blot ret vil holde sig dette 

eksempel for øje. Især klæder det såre ilde, at de unge tje-

nestepiger er så overordentlig frække i tale og adfærd, og 

undertiden bander som den værste landsknægt, ikke at tale 

om de skammelige ord og forargelige og grove mundheld, 

som den ene altid hører og lærer af den anden. Det kom-

mer af, at husmødrene selv foregå dem med et slet eksem-

pel, og ikke beflitter sig på de unges tugt. Men det er altid 

et sikkert og ubedrageligt kendetegn på en forestående stor 

hjemsøgelse og straf, når al kvindelig tugt og ærbarhed så-

ledes kommer i forfald. For af mødrene lærer børnene det, 

og af husmødrene lærer tjenestepigerne det, indtil omsider 

al tugt og ærbarhed forsvinder i alle stænder; som vi des-

værre ser det i vore dage; hvorfor vi nu også må vente os 

den velfortjente straf. 

 Det eksempel, som den hellige Jomfru Maria fremstil-

ler for os, er altså dette, at hun modtager Guds ord med 

fast tro, er tugtig og blufærdig, og beskæmmer vort veder-

styggelige hovmod, idet hun ydmyger sig så dybt, og, 
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skønt hun er den velsignede Guds moder, påtager sig en så 

ringe tjeneste. Med denne ydmyghed gør hun alle kvinder 

og jomfruer til skamme, fordi hun, den højeste blandt dem 

alle, fornedrer sig så dybt. Men dette eksempel skal også 

tjene til, at vi skal tænke ved os selv: Har hun, den kære 

Jomfru Maria, gjort, hvad hun ikke var skyldig at gøre (for 

hun havde jo med god grund kunnet lægge hænderne i skø-

det, men det gør hun ikke), hvorfor skulle da jeg hovmode 

mig, og gøre så meget væsen af mig selv? Fluks ned med 

dig på dine knæ og ydmyg dig! Således skal dette eksem-

pel altid stå lysende for os, så vi ikke må ophøje os selv, 

vi være nu så smukke, lærde, forstandige, rige, unge og 

stærke, som vi vil, men må fornedre os selv, og gerne og 

flittigt tjene andre. 

 Men her må vi dog alligevel advare mod den falske 

ydmyghed, som munkene og nonnerne viste i deres klo-

stre, og som man også finder hos de unge piger, når folk 

kalder dem smukke, og de modsiger det, uden at mene 

modsigelsen af hjertet. Ligeledes hos rige folk, når man 

kalder dem herrer, og de af overdreven ydmyghed ikke 

kan lade dette uimodsagt, men klager endnu mere over de-

res store fattigdom, end de, der virkelig er fattige. Dette er 
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ikke ydmyghed, men dobbelt hovmodighed og vitterlig 

løgn, hvormed Gud også forhånes. 

 For hvad Gud har skænket og givet os, skal man tilstå, 

og ikke benægte det, men sige: Gud, som har givet mig det, 

være prist! Jeg har, Gud ske lov, mit gode udkomme, er 

ikke ganske vanskabt, kan godt studere, er lærd, er ingen 

horkarl, er en fyrstinde, en grevinde osv. For hvad Gud har 

givet os, det ene så vel som det andet, er dog alt sammen 

Guds gaver, og dem skal man ikke fragå, men bekende, 

takke Gud for, og se til, at man bruger dem vel. Solen siger 

dog ikke, at den er sort, men bekender og viser ved uafla-

delig at lyse, at den er verdens lys. Således fornægter hel-

ler ikke et træ sin art, men viser frit og åbent, hvad Gud 

har givet det. 

 Derfor kan det ikke kaldes ydmyghed, om du ville lyve 

og påstå, at du ikke har, hvad du dog har. Men når Gud har 

givet dig noget, så sig: Denne gave har jeg, det er sandt 

nok; men jeg har den ikke af mig selv. Gud har givet mig 

den. Jeg vil altså ikke ophøje mig selv deraf, og heller ikke 

foragte andre, som denne gave er nægtet. Ganske som den 

skønne sol gør: Den er skønnere end alle andre skabninger 
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på Himlen, men derfor foragter den ikke de andre skab-

ninger, men siger: Selv om du måne, eller du stjerne ikke 

lyser så smukt, som jeg, så er du alligevel Guds skønne 

skabning. Derfor vil jeg ikke foragte dig, men hjælpe til, 

at du kan beholde dit lys, og lyse for mennesker om natten. 

 Således skulle også vi gøre. Jomfru Maria gør jo li-

geså. Hun fragår ikke, at hun er velsignet frem for andre 

kvinder og er Guds moder. Dette er alt sammen sandt, si-

ger hun. Mig er den største nåde og ære overgået. Men 

hvorfra og hvortil har jeg det? Ikke for at jeg skal hovmode 

mig deraf, men ”Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fry-

der sig over Gud, min frelser!” Fra ham har jeg det, og 

ikke fra mig selv, heller ikke fra andre mennesker. Det er 

alt sammen Herren vor Guds gaver. Derfor, kære Elisa-

beth, vil det kun skikke sig slet for mig, om jeg ville hov-

mode mig deraf for dig eller noget andet menneske. Jeg 

kan derfor godt, skønt jeg har modtaget disse store nåde-

gaver, være din tjenestepige og gå dig til hånde: ”Den 

Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans 

navn.” Derfor bevare Gud mig for, at jeg skulle vanære og 

bespotte hans navn ved at rose mit eget navn, og sige, at 

jeg har det af mig selv. Nej hans navn være helligt. Han 
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har gjort det alt sammen. Ham skal man prise derfor. Og 

selv om ”herefter alle slægter skal prise mig salig,” for 

denne benådnings skyld, så vil jeg dog atter give Gud al 

denne ære tilbage. For hans navn er helligt. Han er den 

mægtige. Ham alene skal lov og pris tilhøre. 

 Dette være nu talt om den hellige Jomfru Marias ek-

sempel, som evangelisten ikke uden årsag har villet frem-

holde for os, nemlig, at hun, efter at Gud så højt har hædret 

hende og ophøjet hende over alle andre kvinder, ikke blot 

ikke hovmoder sig af disse usigelig høje nådegaver, men 

endog, som om hun slet intet vidste derom, i al tugt og 

ydmyghed rejser hen og besøger sin slægtning Elisabeth, 

uden tvivl fordi hun har villet lykønske hende, tale med 

hende om Guds undergerning og nåde, og derefter en tid-

lang tjene hende og den lille Johannes. 

 For hvem vil eller kan vel tro om den kære Jomfru Ma-

ria, at hun ikke har villet blive hos Elisabeth, for at stå 

hende bi med denne fødsel, og for at se det livsalige barn, 

hvorom englen Gabriel har bragt hende den første tidende 

herned fra Himlen? Desuden stemmer også tiden smukt 

hermed. For Lukas skriver, at Elisabeth allerede havde 
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gået i seks måneder med den lille Johannes, da englen Ga-

briel bragte Jomfru Maria budskabet fra Himlen; samt at 

Maria blev hos Elisabeth i tre måneder. Og her kan man 

nu såre vel tænke sig, at hun ikke straks, allerede dagen 

efter bebudelsen, begav sig på rejsen, eller kun var én eller 

to dage undervejs. Det er jo desuden ganske almindeligt, 

at den ene gode veninde i lignende tilfælde drager hen til 

den anden, bliver hos hende, indtil hun igen er blevet frisk, 

og beviser hende alle slags venskab og tjeneste; men hvor 

meget mere må man da ikke formode dette her, fordi eng-

len selv endog angiver Jomfru Maria tiden, så at hun godt 

har kunnet vide, hvornår Elisabeths nedkomst ville finde 

sted? 

 Dette er nu de to første stykker af denne åbenbarelses 

historie, og det lysende eksempel, som Jomfru Maria giver 

os på tre skønne dyder. Disse dyder kunne også nok for-

tjene, at vi på en særlig festdag fremholder dem for vore 

unge, så enhver af os må lære at være gudfrygtig, og især 

kvinderne at føre deres levned i al ydmyghed og blufær-

dighed. Så give da Gud os ved sin Helligånd sin nåde til, 

at denne skønne lære ikke må forblive uden frugt, men 
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bruges af os til fremgang i tro, kærlighed og alle slags tugt 

og fromhed! Amen. 

 

* 

 

Anden prædiken 
 

Om Jomfru Marias lovsang - Magnificat 
Mine kære venner har nu hørt, hvorfor vi holder denne 

festdag hellig, nemlig først for at agte på Guds store un-

dergerning og vor kære herre Kristi herlige åbenbarelse, 

mens han endnu var i moders liv. Dernæst for at vi især af 

den kære hellige Jomfru Marias eksempel må lære, at også 

vi skal være ydmyge og tugtige. Og for det tredje så vi må 

lære Marias dejlige lovsang. 

 Derfor havde også de gamle kristne anordnet, at man 

hver aften, når de kristne samledes til bøn, skulle synge 

den i kirken eller forsamlingen. Men med hvilken forstå-

else paven og hans præster, munke og nonner synger den, 

ser vi desværre kun alt for tydeligt. For hverken forstår de 

eller blot tænker de på at forstå et eneste bogstav deraf. 

Ellers havde de nok vogtet sig for det gruelige afguderi, 
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som de har hengivet sig til, og ikke ophøjet Jomfru Maria 

højere, end både Gud og hun selv har gjort. Og da ville de 

vel især have vogtet sig for det hovmod, som driver dem 

til at trodse på deres eget menneskeværk og deres egen 

fortjeneste, og til ligeledes at lære andre mennesker, at 

man dermed kan afkøbe Gud Himlen og fortjene den af 

ham. Nej, da havde de bestemt fulgt Jomfru Marias tro for-

maning og råd, at de skulle ydmyge sig, og ikke gøre sig 

til af deres visdom, magt og rigdom, men alene sætte deres 

fortrøstning til Guds barmhjertighed. Men hele den papi-

stiske hob sidder jo til op over ørerne i det skændigste hov-

mod, idet de ikke forlader sig på Guds barmhjertighed, 

men sætter al deres tillid til egen visdom, magt og rigdom. 

 For at vi nu må lære at vogte os herfor, vil vi nu ord 

for ord tage denne skønne sang for os, og derved tilegne 

os dette evangeliums lære således, at vi ikke blot mærker 

os Jomfru Marias eksempel og efterfølger hende i blufær-

dighed, ydmyghed og tro, men også lærer af hendes lov-

sang, hvad vi skal trøste os med og forlade os på: Ikke, 

som verden, på egen visdom, magt og rigdom, men alene 

på Guds barmhjertighed, som han ved Kristus vil lade 

overgå alle dem, der frygter ham. 
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 Hun begynder da denne ædle mestersang med ord, 

hvoraf enhver kan mærke, at hun er glad og ligesom hen-

rykt af glæde; for hun synger: 

 

v46 Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min 
frelser. 

Her hører du, hvordan hun fryder sig, og hvor frimodig og 

glad hun er. For hun siger, at der er noget, som hendes sjæl 

ophøjer, det vil sige, som hun må love og prise, og hvor-

over hun må fryde sig således, at der i hendes hjerte ikke 

er en tanke, uden at den jo er opfyldt af glæde og fryd. 

Hvad er det nu, som hun således ophøjer? Sig selv? Nej, 

siger hun, jeg selv er intet, og vil heller ikke selv gøre mig 

til noget. Og når derfor du, kære Elisabeth, priser mig sa-

lig, og kalder mig den velsignede blandt kvinderne, så pri-

ser og ophøjer jeg herfor alene Gud. For hans er det alt 

sammen, og ikke mit. Her lægger hun altså en meget skøn 

betydning i det ord ”at ophøje”; for den, der ophøjer en 

anden, fornedrer og ydmyger sig selv. Og da hun nu siger: 

”Min sjæl ophøjer Herren”, så bekender hun dermed, at 

hun underkaster sig Herren, og hverken ophøjer eller hov-

moder sig selv. Hermed rammer hun ret os arme stoddere, 
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den ene så vel som den anden, Paulus så vel som mig og 

dig, fra vor svage side, og tager os alvorligt i skole. For 

hvad gør vi? Det almindelige mundheld blandt vore bor-

gere og bønder er bekendt nok: Jeg har dog endnu et par 

skilling at tære på. Ja, således roser man sig af penge og 

gods, gylden og kroner. Men hvorfor hovmoder du dig dog 

heraf, du arme stodder? Burde du ikke sige: Det er frem-

med gods. Gud har givet det, han kan også tage det igen. 

Hvorfor skulle jeg da hovmode mig deraf? På samme 

måde går mangen højlærd kætter og bryster sig af sin lær-

dom og sin skarpsindighed. Men sig mig: Hvem tilhører 

det? Hvor har du det fra? Fra dig selv og dit eget hoved? 

Nej! Ikke således! Det kommer ned ovenfra, og derfor skal 

du ikke rose dig selv, men takke ham derfor, der har givet 

dig det, og som, hvad øjeblik han vil, kan tage det fra dig 

igen. 

 For det er ikke blot uforskammet, men også latterligt 

og tåbeligt, at ville rose sig af fremmed gods, som dog de 

store herrer som oftest pleje, idet en skriver sig som konge 

af dette, en anden af hint område, skønt de dér end ikke er 

ejere af en trækæp. Ganske som når jeg havde en tom 

pung, og ville prale med, at jeg har en nabo, der har mange 
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penge. Var pengene mine egne, og min pung vel fyldt, så 

kunne jeg rose mig deraf, skønt det også da var et tomt 

praleri. På samme måde går det også her, kun at det her er 

langt farligere. Vi har alle liv og legeme, én er smuk, en 

anden rig, en tredje lærd, en fjerde erfaren. Det roser vi os 

af, som var det vort eget, og så er det dog ikke vort, men 

Guds. Men når du nu ikke har det fra dig selv, men fra 

Gud, hvorfor roser du dig da selv deraf? 

 Men det hjælper lige meget, hvad man end siger. Djæ-

velen har besat mennesker, og lærer dem at være utaknem-

lige mod Gud, fra hvem de dog har alt, og at hovmode sig 

for ham af hans egne gaver. 

 Velan, vil du ikke afstå fra dette hovmod, så kan han 

snart atter afklæde dig ligeså nøgen, som han afklædte Ju-

das. Også han var hovmodig og misbrugte sit embede til 

at forråde Kristus; men det fik et sådant udfald for ham, at 

han gik hen og hængte sig selv. 

 Således hovmoder den hellige jomfru sig ikke: ”Min 

sjæl lover Herren”, siger hun. Det vil sige: Jeg lover og 

priser Gud ikke blot med munden og hjertet, men hele mit 

liv, enhver kraft, hvormed min sjæl regerer i mine lemmer 
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og ledemod, ja i alle mine hovedhår og blodsdråber, øn-

sker jeg at prise og lovsynge Gud. For ”sjæl” vil her ikke 

sige andet, end vort liv, det i os, som taler, hører, ser, spi-

ser, drikker og fordøjer, kort sagt, alt hvad liv er og ophol-

der. Om alt dette, siger hun, ønsker jeg, at det kunne synge 

idel lovsange, og prise og ophøje en så nådig Gud. Men vi 

elendige dårer gør det alene med munden. Livet og sjælen 

véd intet deraf. Vor lovsang er os kun som skum på tun-

gen. Var det blanke dalere, smukke huse og smukke klæ-

der, da ville vi også være med til at synge lovsang, men 

det blev kun Gud til lidt ære. 

 ”Og min ånd (siger hun) fryder sig i Gud, min frelser”. 

”Min ånd”, det vil sige, mit inderste, min hele erkendelse, 

det i mig, som kender Gud, fryder sig, ikke i det timelige, 

men i Gud. For den rette glæde er den, hvormed man glæ-

der sig i Gud. Men vi elendige dårer glæder os ikke, før vi 

har lommerne fulde af penge. Ja, hvad mere er, skønt det 

både er synd og skam: ti gylden glæde os mere, end Gud 

selv. For sig mig, er det dog ikke sandt: Jeg har nu haft liv 

og legeme i halvtreds år; har haft sunde øjne og ører, hæn-

der og fødder. Solen har i alle disse år tjent mig om dagen. 

Natten har givet mig søvn og hvile. Men hvornår har jeg 



322 
 

vel nogen tid været så glad over alt dette, som et menneske 

bliver, der uventet finder ti gylden? Ja er det dog ikke en 

skam og skændsel for os, at vi ikke også kan glæde os i 

Gud! Og sig mig: Hvem glæder sig vel ret over, at Jesus 

Kristus er født? Man forfølger jo endog budskabet herom. 

Men var vi ikke så stokblinde, så måtte vi jo juble og fryde 

os over, at Gud ikke blot har givet os sjæl og legeme, men 

også sin enbårne søn, og ved ham det evige liv. 

 Lad derfor kun alle jordens vise og lærde træde sam-

men og forsøge, om de blot kan gøre et eneste sådant vers, 

som dette, så skal de se, hvad al deres kunst duer til. Maria 

stiger højt op over dem alle, og er alligevel ydmyg, ja så 

ydmyg, at hun, den store lærerinde og profetinde, som er 

lærdere, end alle apostle og profeter, bliver den kære Eli-

sabeths barnepige og tjenerinde; mens vi elendige dårer, 

så snart vi blot kan en latinsk, græsk eller hebraisk glose, 

ikke véd, på hvilket ben vi vil stå, af lutter hovmod. Vi 

fortjente jo, at man skulle kaste os ud som unyttigt affald, 

den ene med den anden, for det skammelige hovmods 

skyld, hvormed vi bryster os af så usle ting, og fordi vi så 

aldeles forglemmer det eksempel, som den hellige jomfru 
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giver os her, idet hun hverken roser sig selv eller hovmo-

der sig af disse store og høje nådegaver, men har al sin 

glæde i Gud, som hun fremdeles lover og priser således: 

 

v48 Han har set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal alle 
slægter prise mig salig. 

”Mig”, siger hun, ”skal nu herefter alle slægter prise sa-

lig.” Det vil sige, om mig skal al verden synge, og sige: 

Kære Jomfru Maria, var det da heller ikke nu på tide, at 

også du engang skulle blive hovmodig, fordi hele verden 

skal prise og love dig? Nej, svarer hun, derfor vil jeg alli-

gevel ikke blive hovmodig; men hvad jeg fryder mig over, 

er dette, at uagtet jeg er en så ringe og foragtet pige, så har 

dog Herren min Gud ikke foragtet mig, men set i nåde til 

mig. For hun må jo have været en fattig ung pige, som in-

gen har vist synderlig agtelse; ellers ville hun ikke have 

sagt: ”Han har set til sin ringe tjenerinde.” Men (siger hun) 

hvor fattig og ringe jeg end er, så har dog Gud, som har 

skabt himmel og jord, i nåde set til mig, og udvalgt mig til 

denne store gerning. Han havde bestemt kunnet finde an-

dre, der var store og stolte jomfruer; men ingen af dem har 

han set til; mig fattige pige i min ringe dragt har han set 
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til. Dette gør mig glad, og derfor takker jeg Gud. Selv er 

jeg slet intet. Hvad jeg er og har, det er og har jeg alene af 

Guds nåde og barmhjertighed, og fordi han har set til sin 

ringe tjenerinde. Det må dog kaldes at prise Gud og hans 

nåde rent og fromt. 

 Men her må vi ikke forglemme det gruelige afguderi, 

som også vi tidligere drev her i landet og som har fundet 

udbredelse overalt i pavedømmet. Den hellige jomfru si-

ger: ”Herefter skal alle slægter prise mig salig,” Det er, 

prise Guds nåde mod mig, og tale om, hvilken stor ære og 

herlighed Gud har ladet mig overgå, idet han af alle jom-

fruer har udvalgt mig til ved Helligånden at undfange ver-

dens frelser, og føde ham til verden. Men heraf følger ikke, 

at man skal påkalde Jomfru Maria, sætte sin fortrøstning 

til hendes forbøn, og søge og forvente hjælp hos hende i 

alle slags timelig og åndelig nød, til hvilket afguderi paven 

dog har vist mennesker. 

 Nej, her skal man lade det være nok med at prise hende 

salig; men hvad det angår, at tilbede og forvente hjælp og 

forbøn, da skal man dermed alene forblive hos den herre 

Kristus; som han også selv siger ”hvad som helst I bede 

om i mit navn, vil jeg give jer.” Når paven derfor vil, at 
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man skal bede i Jomfru Marias navn, da er dette uret. Det 

er ikke at prise hende, men i højeste grad at bespotte hende 

og gøre en afgud af hende. Her følger nu fremdeles: 

 

v49 Thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er 
hans navn. 

Hun vil altså ikke forgribe sig på Herren vor Guds navn, 

det vil sige, ikke ophøje sig selv af sine gaver, men hun 

bekender stedse, at hvad hun har, er Guds og ikke hendes 

eget værk. Hun vil derfor, at vi alle skal erkende ham alene 

som ”den Mægtige”, men os selv som skrøbelige og af-

mægtige mennesker, og at hans navn alene skal være hel-

ligt, det vil sige, alene skal prises og ophøjes, men at vort 

navn, som vanhelligt, ikke skal prises. 

 Men se dig nu om i verden, og sig mig, hvor er de, som 

gør dette? Enhver vil gerne, at man skal gøre sig høje og 

store tanker om ham, og især vil enhver gerne prises for 

sin hellighed og fromhed. Maria lærer os derimod, at vi 

alene skal holde Gud for den mægtige og hans navn for 

helligt, det vil sige, at Gud alene og ellers ingen skal prises 

for sin barmhjertighed og nåde. 
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v50 og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer 
i slægt efter slægt. 

Her vender hun sig fra sin egen person til hele verden, idet 

hun ikke blot priser Gud for, hvad han har gjort for hendes 

egen, men også for alle andre menneskers skyld, og taler 

om, at han er nådig og barmhjertig imod enhver, der fryg-

ter ham og ydmyger sig for ham. Ganske som også vi ple-

jer at gøre i vore bønner, idet vi ikke blot siger Gud tak 

for, hvad vi selv har, men også for hvad andre har. 

 Dette er nu ret egentlig et mesterstykke, at hun her så 

smukt knytter gudsfrygt og Guds barmhjertighed sammen, 

og siger, at hvor man frygter Gud, vil han være barmhjer-

tig, det vil sige, forlade synden og ikke straffe og for-

dømme os for vore synders skyld, men i nåde frelse os fra 

alt ondt, og gøre os evig salige. Men hvor man ikke frygter 

Gud, skal der hverken være barmhjertighed eller nåde, 

men straf og vrede. Dette vers stemmer altså nøje med 

Salme 147, 11: ”Herren glæder sig over dem, der frygter 

ham, og som venter på hans trofasthed.” 

 Så lær nu her, den, som lære kan! Maria har jo en nådig 

Gud, som giver hende alt godt; men hvordan kommer hun 

til denne nåde? Ikke anderledes, end som hun selv siger: 

”Herren har set til sin ringe tjenerinde.” Hun var ikke stolt, 
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og hovmodede sig ikke, men vandrede i Herrens frygt og 

gjorde i al ydmyghed, hvad der var befalet hende at gøre. 

Dette har Gud haft velbehag i, og benådet hende. På 

samme måde, (synger hun) kan I mennesker alle komme 

til Guds nåde. Men vogt jer, at I ikke bliver opblæste! 

Bryst jer ikke deraf, vær ikke stolte, men ydmyg jer for 

Gud, og frygt ham. Erkend, hvem I er, at I er syndere, at I 

intet har at rose jer af for Gud, men at I for jeres synders 

skyld har årsag at frygte ham. Gør I det, da siger jeg jer, at 

fra slægt til slægt har Guds vilje og gerning været denne, 

at han viser barmhjertighed mod dem, som frygter ham, 

hjælper dem, og våger over dem. Men de, der ikke vil 

frygte ham, men hovmode sig, og indbilder sig, at de har 

alt og intet mangler, med sådanne mennesker vil Gud 

handle ganske anderledes: 

 

v51 Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, 
der er hovmodige i deres hjertes tanker. 

Den kære Jomfru Maria har nu lært os, at hun er kommet 

til Guds nåde alene derved, at hun ikke har stolet på sig 

selv, men sat al sin fortrøstning til Guds barmhjertighed 

og nåde. Denne kunst vil hun også lære os, og byder os 
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derfor, at også vi skal frygte Gud; da vil han også være os 

nådig. Men denne kære doktorinde ser nok, at hun kun vil 

finde få disciple. Der er tre slags folk, som ikke kan lade 

deres stolthed og hovmodighed fare. De vise og forstan-

dige gør sig store tanker om sig selv og trodser derpå. De 

mægtige ligeså. De rige ligeså. Alle hovmoder de sig, og 

mener, at de ikke trænger til Gud. Men hør nu her, hvordan 

dette hovmod skal bekomme dem. Vil de være selvkloge 

og stole på sig selv, især i de ting, hvor de skal følge Guds 

ord og stole på hans visdom, så skal de snart støde mod, så 

de kan føle det (siger hun); for min Gud er en vældig Gud, 

og vil være alene om magten. Derfor står han alle stolte 

hjerter imod, og adspreder dem, så ingen véd, hvor de bli-

ver af. 

 Dette er hans ”pottemagergerning” Jer 18, 1-12, at han 

nedstøder en så stor konge, som Saul, der hverken vil 

frygte ham eller have hans ord for øje, og sønderbryder 

ham ligesom en pottemagers kar, men derimod ophøjer en 

fattig hyrde, og gør ham til konge. Men hvorfor vil de være 

så stolte, trodse på deres egen visdom, og ikke frygte Gud? 

Hvorfor knejser de med nakken, som havde de det alt sam-
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men af sig selv, således som nu om stunder fyrster, adels-

mænd, borgere og bønder gør? Jeg er den og den, sige de; 

skal jeg da lade mig tage i skole af den præst, og gøre eller 

undlade, hvad han vil have? Velan, siger Herren vor Gud, 

vær du længe nok vred og selvklog; mig må du alligevel 

lade sidde. Jeg har også en arm, og opløfter jeg den imod 

dig, så se dig vel for, for den er såre vældig, og vil falde så 

tungt på dig og give dig en sådan angst, at du ikke skal 

vide, hvor du er, eller hvor du skal flygte hen. 

 Således er store kongeriger og fyrstendømmer blevet 

kuldkastede. Derom véd Jomfru Maria her at synge såre 

smukt. Men hvorfor bruger hun de ord, at han ”splittet 

dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker?” Fordi Gud 

har den sædvane, at når han vil nedstøde mennesker for 

deres hovmodigheds skyld, så forblinder han dem først og 

gør dem til dårer; og når de da er forblindet, så drukner de 

snart i al deres egen visdom og kløgt og bliver aldeles til 

skamme. Dette kaldes her, at splitte dem, som er hovmo-

dige i deres hjertes tanker. For han fører dem i fordærvelse 

ved deres egen visdom. 

 De gør deres beregninger på det nøjeste og bedste, li-

gesom Farao i Egypten, da han satte efter jøderne igennem 
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Det Røde Hav. Når de har overvejet sagen på det bedste, 

og siger: Sådan eller sådan vil vi gøre dette - så spotter 

Herren vor Gud dem, og siger: Velan, det går jo herligt! I 

er just på den rette vej. Nu rask fremad! I sådant hovmod 

lader han dem storme frem, men plump, der ligge de alle i 

én klump. Således nedstøder han dem ved deres egne 

stolte tanker. 

 Dette er nu den første hob, nemlig de, der ikke frygter 

Gud, men er stolte og forlader sig på deres egen forstand 

og kløgt. Nu følger dernæst den anden hob, de, der stoler 

på deres egen magt og vælde. Om dem synger Maria såle-

des: 

 

v52 Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet 
de ringe. 

Hovedsummen heraf er, at Herren vor Gud vil have yd-

myge mennesker. Dem vil han gøre alt godt imod; men de 

hovmodige vil han straffe. Derfor, skønt han ophøjer de 

ringe, så må de dog straks ned igen, så snart som de hov-

moder sig deraf og bliver stolte; som man ser det på kong 

Saul. Han var en fattig hyrde. Da gjorde Gud ham til 

konge. Men så snart han blev opblæst deraf, og ikke ville 
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ydmyge sig for Gud og hans ord, nedstødte Gud ham og 

hans hele slægt, så at end ikke én blev skånet. Med Davids 

slægt gik det ligeså. Ham gjorde Gud fra fårehyrde til 

konge, og denne højhed forblev i hans slægt, indtil hans 

efterkommere hovmodede sig. Da måtte også denne slægt 

atter ned i støvet. Det samme ser man af al anden historie. 

Enhver, som hovmoder sig, løber sig selv et spyd i livet og 

bliver ydmyget af Herren vor Gud; men den, der er ydmyg 

og gudfrygtig, bliver ophøjet. 

 Dette er nu engang Herren vor Guds måde (siger Ma-

ria). Den, der vil være ringe, ophøjer han, og den, der vil 

til vejrs, fornedrer han. Den, der ikke vil tro det, må erfare 

det; for deres tal er såre stort, som har villet ødelægge 

denne sang og ikke villet give den ret, men til deres egen 

skade har måttet lære, at den dog taler sandhed. For Jomfru 

Maria kan ikke lyve, da hun jo både har Guds ord og hele 

kirkens eksempel at holde sig til, og desuden taler af egen 

erfaring. Hun var ydmyg og gudfrygtig, derfor ophøjede 

Gud hende og lod hende komme til stor ære; mens der-

imod Herodes’, Kaifas’ og andre store herrers døtre, som 

har været hovmodige, nu er borte, uden at nogen véd det 

mindste om dem. Derfor skal enhver lære at frygte Gud og 
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ydmyge sig. Da skal det ingen nød have, om det end en 

tidlang går ilde til. 

 Også de gamle digtere har talt af erfaring, når de 

sagde: Det, som er stort, står ikke længe. For når det er 

stort, og føler sin egen storhed, så bliver stolthed følgen; 

og da må Herren vor Gud komme, og gøre det store småt, 

og ydmyge det. Rom opnåede en sådan storhed, at når dets 

navn blot blev nævnt, så måtte alverden tage hatten af og 

bøje sig i støvet. Men hvad blev der til sidst af Rom? Plud-

selig lå det i grus, og er nu for tredje gang blevet ødelagt. 

For Jomfru Maria synger her, at ingen skal være Gud for 

høj, men at han vil nedstøde alle dem, der vil hovmode sig: 

 

v53 Sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han 
sendt tomhændet bort. 

Dette er den tredje hob. De, der hovmoder sig, fordi de har 

mange penge og meget gods. Her må Gud også gøre sit 

værk, idet han lader al deres store rigdom svinde hen og 

blive til intet; mens han derimod ofte skænker fattigfolk 

stolt held, så de opnår stor formue og meget gods. Ville nu 

enhver lære den kunst at ydmyge sig, så ville Gud også 
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lade dem bestå, ja så ville han dag for dag give dem endnu 

mere. 

 Ydmygede de sig, da ville såvel store konger og fyr-

ster, som vise og forstandige mennesker blive bevaret; for 

da det er Gud, der gør dem til konger og store herrer (Rom. 

13), så vil han også se til dem med velbehag, hvis de blot 

kunne lade deres hovmod fare; men det vil ingen gøre. En-

hver trodser Gud og hovmoder sig for ham af hans egne 

gaver; og dette hverken kan eller vil han tåle. Derfor siger 

han: Holdt, du stolte svend! Det er mig, der har gjort dig 

fed, jeg kan vel også gøre dig skindmager. Således vil Gud 

handle med alle dem, der ikke frygter ham, ikke ydmyger 

sig, men pukker og trodser på deres forstand magt og rig-

dom. 

 Dette er nu de tre slags mennesker, mod hvem Gud 

ikke viser sig nådig, men vred, fordi de hverken vil yd-

myge sig eller frygte Gud, men pukker og trodser på deres 

forstand, rigdom og magt, og derfor mener, at intet skal 

fattes dem. Men den hellige jomfru advarer dem og siger, 

at man ikke skal gøre sådan. For ingen visdom skal være 

så stor, at den ikke skal stå til skamme og blive til dårskab, 

hvis den er blottet for gudsfrygt. Ingen rigdom eller magt 
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skal være så stor, at man ikke skal blive til arme ulyksalige 

stoddere, hvis man ingen gudsfrygt viser. Dette skal vise-

lig overgå dem, der hovmoder sig. 

 Men ligesom hun advarer og truer den onde verden, 

der lever uden gudsfrygt, således trøster hun derimod de 

kristne, som frygter Gud, og lærer dem, at om de end er 

enfoldige mennesker, og lever i fattigdom og elendighed, 

så skal de dog ikke tabe modet. For dem forjætter hun, at 

Gud ikke blot for Kristi skyld vil gøre dem evig salige, 

men at han også i dette liv ikke vil forglemme, men hjælpe 

dem. For (siger hun) dette er også Guds måde, at han vil 

ophøje de ringe, og mætte de sultende med gode gaver. 

Hele verden er jo fuld af eksempler på, hvordan Gud op-

højer fromme og gudfrygtige mennesker, og overøser dem 

med sin velsignelse. Hovedsummen heraf er altså med ét 

ord denne, at Maria lærer og formaner os alle til, at vi skal 

være fromme og frygte Gud, men advarer os mod stolthed 

og hovmodighed; for dette vil Gud ikke tåle. 

 Nu følger det rette trøstens ord: 

 



335 
 

v54-55 Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin 
barmhjertighed - som han tilsagde vore fædre - mod Abraham 
og hans slægt til evig tid. 

Hermed slutter den hellige jomfru, idet hun her til sidst 

synger om den store nåde, som skal overgå dem, der yd-

myger sig og frygter Gud. For hvad hun hidtil har sagt, det 

bliver her nede på jorden og angår dette timelige liv, nem-

lig, at Gud vil være den ydmyge og ringe en hjælper i nø-

den, men nedstøde de hovmodige. Det må han gøre, for 

ellers kunne han jo ikke hjælpe de ydmyge. Men det, hun 

her synger om, angår det evige liv, nemlig, at Gud ikke 

blot giver os sjæl og legeme, men også sin søn. Dette er 

det store og åndelige gode, hvorom han har talt til Abra-

ham og de andre patriarker, og som han nu har givet os 

ved denne unge jomfru, idet hun skal føde Guds søn til 

verden, og han derefter ved sin lidelse, død og opstandelse 

skal hjælpe os fra synd og evig død til det evige liv. 

 Men her må vi med flid agte på ordene. For det er en 

såre mærkelig sag, hvorom Jomfru Maria taler; og vi må 

bekende, at hun er en såre stor mester i at tale om høje ting. 

Hun ser, hvor dybt Israel er faldet, ikke blot hvad det ydre 

regimente angår, idet jøderne siden det babylonske fan-

genskab ikke mere have haft nogen egen konge, og på det 
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ynkværdigste er blevet plaget af hedningerne, men især og 

allermest derved, at det stod så såre slet til med deres kir-

kestyre. For Guds beskikkede anordning angående embe-

det som ypperstepræst var for længe siden kommet i for-

fald, tillige med den rette lære og gudstjeneste. Ypperste-

præsterne, farisæerne og de skriftkloge havde forvansket 

det alt sammen på det skændigste; som vi også ser af evan-

gelierne, at Kristus stedse må strides med dem herom. 

Dette, siger jeg, ser den hellige jomfru, og lover og takker 

Gud, fordi Israel, som er faldet så dybt, nu atter skal brin-

ges på fode, ikke i henseende til det verdslige, men det ån-

delige regimente, idet nu den rene lære om syndernes for-

ladelse atter skal komme for dagen, og mennesker lære at 

kende og tjene Gud ret, og blive evig salige. Dette er, hvad 

hun vil sige med de ord, at Gud tager sig af sin tjener Is-

rael. 

 Men hun tilføjer her endnu årsagen til denne hjælp, at 

Gud hjælper os, ”fordi han husker på sin barmhjertighed.” 

Mærk jer dette ord vel; for herpå kommer alt an. Vel er det 

allerede store ting, at Gud, som hun forhen har sagt, viser 

sin vrede mod dem, der ikke frygter ham. For han er en 

retfærdig Gud, som ingen synd og ondskab vil tåle. Men 
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dernæst priser hun denne retfærdige Gud, fordi han også 

er en barmhjertig Gud, der antager sig vor nød og ynkes 

over vor elendighed. Den, der véd dette og i sit hjerte hol-

der dette for sandhed, han er hjulpet. For hele vor angst, 

sorg og bekymring er jo den, at vi frygter for Gud som for 

en streng dommer. Det vil han viselig også være, men kun 

mod dem, der ikke frygter ham, men pukker på deres egen 

visdom, hellighed, magt og rigdom. Men de, der frygter 

ham, mod dem vil han være barmhjertig og hjælpe dem op 

igen. Dette er det første vi her skal agte på. 

 Det andet er: Når nu denne hjælp skal ske af barmhjer-

tighed, hvor bliver så vor egen fortjeneste af? Hvor bliver 

så loven af og alle de gode gerninger, som ofringerne, om-

skærelsen, sabbatten og deslige? Er det dog ikke sandhed, 

at uagtet alt dette har Israel måttet forblive i sine synder 

og den evige død? For hvad skulle man ellers med barm-

hjertigheden? Altså forkaster Jomfru Maria al vor egen 

fortjeneste, og gør derefter den slutning, at Moses og hans 

lov intet har kunnet hjælpe, at Israel for lovens skyld 

havde måttet forblive i synden og Djævelens rige; men at 

hvad der her alene hjælper, er dette, at Gud er barmhjertig, 

at han antager sig de arme mennesker, og af idel medynk 
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rækker dem hånden og hjælper dem op; for ellers havde 

de måttet blive liggende. 

 Hvad det nu er for en hjælp eller barmhjertighed, det 

lærer hun os også, idet hun siger, at det er den barmhjer-

tighed, som han tilsagde Abraham og de andre patriarker. 

Med disse ord viser hun os tilbage til Skriften, for at vi ret 

skal give agt på, hvad Gud har forjættet Abraham. Vistnok 

har nu Gud forjættet Abraham mere end én ting. Således 

forjætter han ham en søn med hans Sara. Det er sket. Vi-

dere forjætter han ham hans slægts storhed og at konger 

og fyrster skulle fremstå af den. Også dette er sket. Om 

disse forjættelser taler derfor Jomfru Maria slet ikke. Men 

Gud har givet Abraham endnu en forjættelse, nemlig om 

en søn, ved hvem alle jordens slægter skulle velsignes. 

Denne forjættelse var endnu ikke opfyldt, og den var ikke 

blot forjættet Abraham, men og så de andre patriarker. 

Denne forjættelses opfyldelse (siger Maria her) kommer 

nu. Nu vil Gud fuldbyrde sit løfte og ved denne forjættede 

og velsignede sæd hjælpe os ud af forbandelsen og Guds 

vrede til nåde, salighed og det evige liv; ikke som om vi 

havde fortjent det, men af idel barmhjertighed. 
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 Dette er den højeste og største velgerning, som hun 

derfor har gemt til sidst, og nu takker Gud for. Hermed vil 

hun tilkendegive, at hun lægger mest vægt på denne vel-

gerning, og at hun ved den bevæges til mere glæde og tak, 

end ved den anden velgerning, som kun er overgået hende 

selv alene, nemlig, at hun skal blive dette livsalige barns 

moder. For dette var en timelig ære, men den anden vel-

gerning skal, som hun her siger, vare til evig tid. 

 Hermed vil hun altså tilkendegive, at hendes barn, den 

herre Kristus, skal have et andet rige, end det hvortil man 

hidtil har været vant til her i verden, nemlig et rige, som 

også skal komme den afdøde Abraham og de andre henso-

vede fædre til gode, og det således, at de deri skal leve til 

evig tid. Dette er den bedste af de velgerninger, som vi 

med den hellige jomfru skal takke Gud for; og desuden 

skal vi vandre i hans frygt, så vi må forblive i denne hans 

nåde og barmhjertighed. 

 Således er da denne sang os et forbillede på, hvordan 

vi skal prise og takke Gud for alle hans åndelige og legem-

lige velgerninger, give ham æren for dem, og ikke hov-

mode os af dem, men i al ydmyghed sige: Herre, det er din 

gave, og jeg takker dig for den. Med min egen visdom, 
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magt eller hellighed har jeg hverken fortjent den eller er-

hvervet mig den. Vi ser altså, at den kære Jomfru Maria 

her både foregår os med sit eksempel og formaner os ved 

sin prædiken, til ikke at være hovmodige, men ydmyge, og 

til at leve i al tugt og fromhed; samt at hun forjætter os, at 

når vi gør dette, så vil også Gud være hos os med sin nåde 

og skænke os alt; mens han derimod vil tage alt fra os, hvis 

vi vil hovmode os. 

 Så husk nu både hendes prædiken og hendes eksempel, 

og lær at sige: Har denne velsignede blandt kvinderne yd-

myget sig så dybt, og aldeles ikke hovmodet sig af sine 

gaver; er hun gået på sine fødder over bjergene, og har hun 

som en anden fattig tjenestepige tjent Elisabeth med al 

slags husgerning, hvad vil da jeg, støv og aske som jeg er, 

hovmode mig af? Hvad er jeg mod denne jomfru, hvem 

selv englene tjener? Derfor vil jeg også lære at være yd-

myg og lydig, gerne tjene andre, og udrette, hvad jeg kan, 

for mit herskab eller mine forældre. 

 Dette er den rette efterfølgelse af dette eksempel og 

denne prædiken. Den, der i sådan ydmyghed flittigt holder 

sig til Guds ord, og således øver sig i troen, hos ham vil 

Gud viselig være med sin nåde. Hvorimod alle de, som 
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ikke agter på Guds ord, men er frække, overmodige og 

stolte, og desuden ikke leve tugtigt og fromt, må ende i 

synd og skændsel og al ulykke. 

 Så forunde da Gud os for Kristi skyld sin Helligånd, at 

også vi må lære at være gudfrygtige, ydmyge og tugtige, 

og desuden trøste os med den barmhjertighed, som var til-

sagt Abraham, men nu ved Jesus Kristus, Guds søn, rige-

ligt er blevet fuldbyrdet! Amen. 
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Maria Magdalenes dag 
 

Luk 7, 36-50. 
v36 En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i 

farisæerens hus og tog plads ved bordet. v37 Nu var der en kvinde, som 

levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæe-

rens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, v38 stillede 

sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fød-

der med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans 

fødder og salvede dem med olien. v39 Da farisæeren, som havde ind-

budt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, 

ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det 

er én, der lever i synd.« v40 Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har 

noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« v41 »En pengeud-

låner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den 

anden halvtreds. v42 Da de ikke havde noget at betale med, eftergav 

han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?« v43 

Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det 

har du ret i.« v44 Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du 

denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fød-

der; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med 

sit hår. v45 Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at 

kysse mine fødder, siden jeg kom herind. v46 Du salvede ikke mit hoved 

med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. v47 Derfor siger 

jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. 
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Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« v48 Og han sagde til 

hende: »Dine synder er tilgivet.« v49 De andre ved bordet begyndte at 

tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« v50 Men 

han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!« 

 

 

Dette er en såre mærkelig historie, hvorover der med rette 

bør prædikes hvert år i kirken på en særlig festdag. For den 

fremstiller for os den kristne læres to vigtigste stykker, 

nemlig hvad den rette bod er og hvordan man skal få sine 

synders forladelse. Men den, der kun vil se på denne hi-

storie med kødelige øjne og kun agte på det ydre skin, vil 

her ikke se noget særligt, eller vel endog tage anledning til 

mishag og forarges over det hele, ligesom farisæerne. 

 For det anstår en kvinde såre slet, således at løbe ind i 

fremmede huse og især at ville overfalde hæderlige og agt-

bare mænd, når de sidder til bords. Derfor tager også fari-

sæeren her så stor forargelse af denne kvinde, og det så 

meget mere, som han tidligere havde holdt Kristus for en 

profet, og nu ikke engang holder ham for så meget. For var 

han en profet (tænker han), så måtte han jo kende denne 

berygtede kvinde, vise hende fra sig, og ikke tåle, at hun i 
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hæderlige og ærbare mænds påsyn og i et fremmed hus 

uden at undse sig går hen til ham og rører ved ham. 

 Men den, der vil dømme ret om denne historie, og 

kende denne kvinde ret, må ikke blot se på hendes ydre 

handlinger, men må også se hende ind i hjertet. Da vil hen-

des foretagende vise sig i et ganske andet lys. Men hvor-

dan kan vi nu se hende ind i hjertet? Hun tier jo ganske 

stille. Sagde hun noget, så kunne man dog omtrent af hen-

des ord slutte sig til hendes hjertes tanker. Men hertil be-

høves der ikke mange ord. Se blot nøje på, hvad hun gør. 

For det er jo ikke stumme gerninger, men de siger og an-

tyder meget tydeligt, hvilket hjerte hun har. 

 For at hun kommer ind, træder hen bag ved Herren, 

kaster sig ned ved hans fødder, og græder så bitterligt, er 

jo lutter kendetegn, som viser, at hun hverken er forhærdet 

eller letfærdig, men at hun i sit hjerte er i højeste grad be-

kymret og sorgfuld. For sådanne hede tårer kommer ikke 

af et letsindigt og letfærdigt hjerte. Nej, mismod, bedrø-

velse, angst, frygt og forfærdelse og et såre besværet hjerte 

er den rette kilde, hvoraf man øser dette hjertevand. Det 

første, som vi her skal se på, er, at hun græder bitterligt. 
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 Hvad nu årsagen er til hendes hjertes bekymring, siger 

hun ikke; men den herre Kristus forstår det såre vel, og 

siger det smukt og rent ud, endda to gange; først til Simon: 

”Hendes mange synder er tilgivet.” Og dernæst til hende 

selv: ”Dine synder er tilgivet.” Her ser vi, hvad det er, der 

tynger på hendes hjerte og ikke tillader hende at blive 

hjemme, men jager hende ud blandt mennesker og til det 

hus, hvor hun véd, at hun vil finde Kristus, uden at be-

kymre sig om, hvad andre folk vil sige og dømme. Hende 

er det kun magtpåliggende, at komme til Kristus, og at 

høre ham sige dette nåderige ord: ”Dine synder er tilgi-

vet.” 

 Det første stykke, der behager Kristus vel hos denne 

kvinde, er altså dette, at hun ikke føler sig tryg og sikker, 

således som farisæerne, men bekender sin synd og af hjer-

tet begærer at frigøres fra den. Dette siger hun ikke med 

ord, men hendes gråd viser det; og således forstår og ud-

lægger Kristus det også. 

 Det andet er, at hun ikke véd, hvordan hun nok skal 

vise sin ydmyghed og ærefrygt for den herre Kristus, og 

hvordan hun nok skal lægge sin kærlighed til ham for da-

gen. For at hun ligger ved hans fødder og væder dem med 
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sine tårer, tørrer dem med sit hår, kysser dem, og overgy-

der dem med kostelig olie, alt dette er idel kendetegn på 

den hjertelige tillid og kærlighed til Kristus, som driver 

hende til at søge hjælp og trøst hos ham. Dette er den an-

den dyd hos hende, som behager den herre Kristus vel. 

Derfor vil han ikke have denne kvinde lastet og irettesat af 

den mand, han er til bords hos. Han begynder derfor over 

bordet i alles påhør at læse ham teksten, og at sige ham, 

hvordan han skal forholde sig mod en gæst som ham. Jeg 

er her kommet ind i dit hus (siger han), og du har ikke en-

gang givet mig slet og ret vand til fodvaskning (for det er, 

som man ser af historien i 1 Mos 18, 4; 19, 2, skik og brug 

hos jøderne). Men denne kvinde tvætter mine fødder med 

sit hjertevand. Du har intet kys givet mig (for det var også 

skik hos jøderne, at den ene ven kyssede den anden, og at 

værten kyssede sine gæster til tegn på et venligt hjerte, og 

at de var ham velkomne); men denne kvinde stopper jo 

ikke med af at kysse mine fødder. Du har ikke salvet mit 

hoved med olie, men denne kvinde har salvet, mine fødder 

med kostelig olie. Kort sagt, den herre Kristus kan ikke 

lide, at denne farisæer vil irettesætte kvinden, og desuden 
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gøre ham selv uret. For vor kære herre Kristus ser på hjer-

tet, og da hendes var så ædelt og oprigtigt, så kan denne 

hendes gerning ikke mishage ham. Derimod så denne fa-

risæer kun på hendes ydre gerning, og især på, hvad hun 

selv var for en person; men om hendes hjerte vidste han 

intet; og derfor kunne han ikke lide hendes adfærd. 

 Dette er historien, som evangelisten har optegnet os, 

for at vi af denne kvindes eksempel skal lære at gøre hende 

disse to ting efter, først græde med hende, det vil sige, gøre 

alvorlig og oprigtig bod, og dernæst sætte vor tillid til den 

herre Kristus, og tro, at vi skal have syndernes forladelse 

ved ham. 

 I pavedømmet har man også holdt bodsprædikener, og 

lært, at bod bestod deri, at man hos sig selv betænkte sine 

begåede synder, ved sådanne tanker fremkaldte anger og 

ruelse. Derefter skriftede sine synder, og sluttelig gjorde 

fyldest for dem ved egne gerninger. Men denne lære er 

grundfalsk og en sand sjælegift. Derfor skal vi her af dette 

eksempel lære, hvad den rette bod er; for da véd vi, at vi 

ikke kan fejle, fordi det der behager vor kære herre Kristus 

vel, må også være det rette. 
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 Evangelisten nævner ikke denne stakkels kvinde ved 

navn, skønt nogle mener, at det har været Maria Magda-

lene, da evangelisten i det følgende kapitel anfører, at Her-

ren havde uddrevet syv dæmoner af hende; Luk 8, 2; og at 

hun alle vegne, hvor han havde prædiket, havde fulgt ham. 

Men hun må nu have heddet, hvad hun vil, så er det dog 

vist, at hun har været en stakkels synderinde, og at hun af 

Djævelen havde ladet sig forføre til utugt, hor og flere an-

dre synder. Hvad ulykker nu disse synder forårsager et 

menneske både på sjæl, legeme og gods, har vi ikke nødig 

her at fortælle; for det ser man hver dag for sine øjne. I 

denne elendighed er hun nu kommet og har måske ligget 

deri i mange år. Da nu vor kære herre Kristus lader sig se 

og høre med sine undergerninger og prædikener, så kom-

mer også denne arme kvinde til hans prædiken, og røres så 

hjerteligt af hans ord, at hun går i sig selv, bekender sin 

synd, og tænker: Du ulyksalige menneske! Hvordan har 

du dog båret dig ad, at du således har levet imod Guds bud, 

og med din utugt ført dig selv, og andre med dig, i sjæls 

og legemes fare? Om nu Gud i det samme kom med sin 

dom, hvordan ville det så gå dig med dine skarnsstykker! 

I stedet for al denne skændige vellyst ville der da komme 
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evig pine og fordømmelse over dig. O Gud vær mig nådig! 

Forlad mig mine synder! Fordøm mig ikke! Jeg vil vende 

om, afstå fra mine skammelige misgerninger og forbedre 

mit levned! 

 Se, dette er begyndelsen til den rette bod, at hjertet 

først forfærdes for sine synder og for Guds vrede, så man 

hjertelig begærer at afstå fra synden; og så må derefter 

også følge et ganske forandret levned. For når du ret af 

hjertet angrer og sørger over, at du hidtil har syndet mod 

Gud, så kan du umulig atter ville hengive dig til sådanne 

synder. Men denne anger kan et menneske ikke tage af sig 

selv. Det er Helligåndens gerning, som han udretter i os 

ved Guds ord, der først åbenbarer synden, og derefter truer 

med straffen: Den evige død. Og dette er en straf, som ikke 

lader sig ringeagte, men som trænger således ind og for-

færder hjertet, at man hverken véd ud eller ind, og for 

angst knap formår at trække vejret. Heraf kommer denne 

kvindes hjertelige gråd og hendes levneds alvorlige for-

bedring, så at hun nu ikke mere løber efter de unge mænd, 

ikke mere lokker dem med sine øjekast, ikke mere driver 

hovmodighed med sit hår, men bruger det alt sammen til 
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at vise, at hun hjertelig fortryder sit forrige levned, og nu 

vil forbedre sig og blive frommere. 

 Hermed skal også vi begynde vor bod, ikke forhærde 

os i synden, men enhver i sin stand flittigt give agt på vore 

handlinger, og når vi har levet imod Guds ord, da fremfor 

alt straks afstå derfra, bekende Gud vor misgerning, bede 

ham forlade os vore synder, og herefter styre og regere os 

således med sin Helligånd, at vi vogter os for synd og bli-

ver frommere. Dette er det første, som vi skal lære af denne 

kvinde, når vi vil begynde at gøre sand bod. 

 Men dermed er boden ikke tilendebragt; for dine syn-

der bliver dig ikke forladt, fordi du fortryder dem. Hertil 

hører endnu, at du med denne kvinde haster til den herre 

Kristus og søger dine synders forladelse hos ham. Ja, at du 

har den hjertelige tillid til ham, at dine synder for hans 

skyld vil blive dig forladt, alene af nåde og uden al din 

fortjeneste. Derved fuldføres boden, så vi opnår syndernes 

forladelse. Og i dette stykke har denne kvinde intet forud 

for os. For skønt vi ikke på den måde kan komme person-

lig til Kristus, eller se ham og høre ham, således som hun 

så og hørte ham, så har dog vor kære herre Kristus efterladt 

sig det ord og den befaling hernede på jorden, at man skal 
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forlade synd. Og hertil er ikke blot prædikeembedet og ab-

solutionen indstiftet, men også de hellige sakramenter: då-

ben og Herrens måltid. For dertil er vi jo døbt, at vi ved 

Kristus skal frigøres fra vore synder og blive Guds børn. 

 I sådan anfægtelse og angst skal vi derfor holde os til 

vor hellige dåb og huske på, hvad Gud der har tilsagt os. 

På samme måde har Herren også indstiftet sit måltid, for 

at vi fast og urokkeligt skal tro på syndernes forladelse på 

grund af Kristi lidelse og død. Den, som derfor har en 

ængstet samvittighed og begærer trøst, skal komme hid til 

Herrens nadver, huske på sin dåb, begære absolution en-

ten hos kirkens tjener eller i nødsfald hos en anden kristen; 

for da finder han den Herre Kristus, der taler til ham lige-

som til denne synderinde, og siger: ”Dine synder er tilgi-

vet.” Dette følger jo ligefrem af hans eget klare og tydelige 

ord: ”Den, der hører jer, hører mig.” Luk 10, 16 Ligeledes: 

”Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt.” Joh 20, 

23. 

 Om denne artikel prædiker paven slet ikke, men i ste-

det for vor herre Kristus og troen sætter han vore egne ger-

ningers fortjeneste, og vil, at vi med vore gerninger skal 

frigøre os for synden. Men hvordan rimer dette sig med 
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denne synderindes eksempel? Havde hun villet gøre bod 

efter pavens forskrifter, så havde hun jo måttet gå til præ-

sterne og skrifte dem alle sine synder. Derefter havde hun 

måttet udføre visse særlige gerninger, og først efter sådan 

lydighed kunne hun vente at få syndernes forladelse, nem-

lig såfremt denne lydighed havde været en tilstrækkelig 

fyldestgørelse, som hun dog stedse og altid havde måttet 

tvivle på. 

 Men dette er en bedragerisk og kættersk lære; for at 

skrifte for præsterne og fortælle dem sine synder, som man 

plejer at gøre i pavedømmet, har Gud ikke befalet os. Og 

selv om du af egen tilskyndelse fortæller din præst mange 

eller få af dine synder (for at fortælle ham dem alle, er 

umuligt), så må du dog ikke tænke, at Gud for dette skrif-

temåls skyld vil forlade dig dine synder. 

 Man holder det rigtignok for et tegn på ydmyghed og 

sand anger, når et menneske går hen, og fortæller stykke 

for stykke alt det onde, han har gjort; men da Gud ikke har 

befalet det, så skal man heller ikke i hans kirke befale det. 

Men især strider det lige imod Skriften, at ville anse dette 

skriftemål for en gerning, som bidrager til syndernes for-

ladelse.  
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 Men det er kristent og nyttigt, at man fastholder og for-

maner de unge og jævne folk, at de skal modtage absoluti-

onen af kirkens tjener, når de føler deres samvittighed be-

sværet og ønsker at trøstes. Især at de, når de vil gå til Kri-

sti legemes og blods sakramente, først lader sig formane, 

overhøre og undervise. Men denne undervisning kan man 

meget godt både give og modtage uden syndernes opreg-

ning, som paven har påbudt. Her skal alle, både kirkens 

tjenere, forældre, lærere og lignende personer, hjælpes 

ad, at ungdommen kan blive rigtig undervist. Men ingen 

skal være så tåbelig at ville bygge sine synders forladelse 

enten på skriftemålet eller på undervisningen, således som 

paven har gjort med sit skriftemål, hvortil der ikke var 

knyttet nogen ret undervisning. 

 Derfor er vi også blevet tvunget til at forkaste denne 

form for skriftemål, og at råde mennesker til, når de vil 

skrifte på den rette måde, af ganske hjerte at beklage deres 

synder for Gud i Himlen, og trøste sig med den forladelse 

for Kristi skyld, som evangeliet forjætter, styrke troen 

herpå ved at begære og modtage den mundtlige absolu-

tion, som Kristus har befalet sin kirke, desuden våge over 
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sig selv, og ret lade det være alvor, nu herefter at ville fly 

og vogte sig for synden.  

 Hvor denne alvor findes, kan det ikke fejle, at en for-

bedret livsførelse også må blive følgen. For da står jo din 

hu og dit hjertes attrå ikke blot til at afstå fra de onde ger-

ninger, men også til at gøre de gode, med samme flid, som 

den, hvormed du tidligere har øvet de onde. Men her må 

du atter med al flid vogte dig for den tanke, at dine synder 

bliver dig forladt for denne forandrings skyld. For synder-

nes forladelse får du alene ved at tro på Kristus, og ved 

ligesom denne kvinde at komme til ham med den hjerte-

lige tillid til ham, at han har taget dine synder fra dig, selv 

båret dem, og ved sin død på korsets træ betalt og gjort 

fyldest for dem. 

 Dette stykke gør den rette forskel imellem kristne og 

ikke-kristne. For vel er en kristen og en ikke-kristen hin-

andens lige deri, at de begge er syndere, det vil sige, at de 

begge har samme syndige natur, selv om den ene giver 

mere efter for Djævelens indskydelser og sin egen naturs 

onde tilbøjeligheder, end den anden. Men derefter kom-

mer forskellen, og den er både stor og tydelig. For en kri-
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sten lever ikke i den ikke-kristnes rå og forstokkede sik-

kerhed, men véd, at hans natur og tilbøjeligheder er onde. 

Derfor holder han vågent øje med sig selv. Og har han al-

ligevel fulgt Djævelens indskydelser og sin syndige natur, 

og gjort uret, så angrer han det hjerteligt, anklager sig selv 

for Gud, beder om nåde, håber på denne nåde, og tvivler 

slet ikke på, at den for Kristi skyld skal overgå ham. 

 Derimod føler de ukristne sig trygge, som om de slet 

ingen synd havde begået. De følger stedse deres egen lyst 

og vilje, frygter aldeles ikke for at synde derved, og be-

kymrer sig derfor heller ikke om, hvordan de skal blive 

deres synder kvit. 

 Således sidder også farisæerne her; og især holder 

denne Simon, hos hvem de er til bords, sig for at være en 

from mand, og mener ikke at trænge til den herre Kristus 

for at få sine synders forladelse. Han tænker heri ligesom 

jøderne og muslimerne, der endnu den dag i dag er af den 

mening, at selv om de har syndet, så kan de godt selv gøre 

fyldest for sådan synd ved bod eller deres egne gerninger. 

Derfor ser du dem heller ikke græde over deres synder, 

eller at anklage sig selv for Gud og mennesker, eller at 

trænge sig ind til den herre Kristus, således som denne 
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arme kvinde gør. De holder ham kun for et menneske, som 

alle andre mennesker. Ja de holder ham for meget ringere, 

end den slags hellige, hvortil de selv hører. For dem ville 

det være meget imod, i folkets påsyn at lade en synderinde 

komme dem så nær, som den herre Kristus her tåler, at 

denne kvinde gør. 

 For sådan ubodfærdig sikkerhed skal man vogte sig 

med al flid, for ellers er det ikke muligt, at man ret af hjer-

tet kan elske Gud og den herre Kristus. Men de, der erken-

der deres synd og ser, hvilken gruelig byrde og svær dom 

de dermed har pådraget sig, og som derfor søger forladelse 

hos Kristus ved at tro på ham, de kan umulig andet, end af 

hjertet elske og takke en så nådig Gud, have hans vilje og 

hans ord for øje, og rette sig derefter, ganske som Herren 

antyder det i lignelsen om disse to skyldnere. For således 

er nu engang vor natur, at den, som man har nydt velger-

ninger af, ham må man elske og ære, men den, som har 

skadet os og gjort os fortræd, ham bliver man fjendsk. Der-

for må denne Simon selv svare: Jeg vil tro, at den, som han 

eftergav mest, også elsker ham mest. De, som nu ikke tror, 

at Gud af nåde har forladt dem alle deres synder, og efter-

givet dem al syndens straf, nemlig den evige død, de kan 
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vel sige med munden, at de elsker Gud, men mene det så-

ledes i deres hjerte, kan de ikke, det er umuligt. 

 Derfor afsiger Herren her en såre skøn dom imellem 

den hellige farisæer Simon og denne arme synderinde. 

Den, hvem meget er forladt, siger han, elsker meget. Det 

beviser han med hendes gerninger, nemlig, at hun har væ-

det hans fødder med tårer, tørret dem med sit hår, kysset 

dem med sin mund og salvet dem med kostelig olie. Du 

derimod, siger han til værten, elsker mig ikke, for du har 

jo intet gjort for mig af det, som denne kvinde har gjort. 

Hvad må nu slutningen af denne sammenligning blive? In-

gen anden end den, som Herren straks efter såre smukt og 

nøjagtigt sammenfatter i de ord: ”Hendes mange synder er 

tilgivet, siden hun har elsket meget.” Men dig og dine ven-

ner er jeres synder ikke forladt; for I sidder endnu dybt i 

dem, og vil også dø i dem, og fortabes. For hos jer spores 

ingen sand kærlighed til mig. Men denne kærlighed måtte 

dog være følgen, hvis I holdt jer for syndere, og troede, at 

I ved mig skulle blive frigjorte fra jeres synd. 

 Dette Skriftord anfører papisterne imod vor lære om 

troen; for de siger: Fordi Kristus her siger: ”Hendes mange 
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synder er tilgivet, siden hun har elsket meget,” så må føl-

gelig syndernes forladelse erhverves ikke ved troen, men 

ved kærligheden. Men at dette ikke er meningen, ser man 

af selve denne lignelse, der klart viser, at, kærligheden 

kommer af troen. Den, som meget forlades, elsker meget, 

siger Herren. Derfor, hvor man tror og har syndernes for-

ladelse, følger kærligheden også med. Men hvor man ikke 

tror og ikke har syndernes forladelse, er der heller ingen 

kærlighed. Og desuden siger jo Kristus selv straks efter til 

kvinden: ”Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!” Denne 

trøst og syndsforladelse gives hende altså ikke for hendes 

egen værdigheds skyld, men fordi hun ved troen søger, hå-

ber, griber og modtager den hos Kristus, og ikke lader sin 

uværdighed afskrække sig fra at komme til ham med al sin 

synd og store urenhed. 

 Men nu har vor kære herre Kristus med denne lignelse 

også i almindelighed villet lære os, hvordan vi skal opnå 

syndernes forladelse. For hvad han her siger om de to 

skyldnere, angår alle mennesker, fordi vi alle er skyldnere 

for Guds domstol. Ikke blot på grund af de synder, som vi 

selv begår, men også på grund af vor fordærvede natur. 
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For vi er alle kommet af forældre, der begge har haft syn-

digt kød og blod, og derfor på deres egne vegne var syn-

dere og under Guds vrede.  

 Skønt der nu rigtignok mellem disse to skyldnere er 

den forskel, at den ene er fem hundrede, og den anden kun 

halvtreds denarer skyldig, så kommer det dog ikke an 

herpå; for i hovedsagen er de dog hinandens lige, fordi de 

begge er skyldnere, og ingen af dem kan betale. Således 

også med os. For om der end kan være nogen forskel på 

os, hvad vort ydre levned angår, idet den ene skikker sig 

bedre end den anden, og vi ikke alle efter vore gerninger 

at regne er tyve, horkarle og mordere; og skønt der altså 

stedse bliver den forskel, som man her ser mellem farisæ-

eren og synderinden, at farisæeren i verdens øjne kun må 

være halvtreds denarer skyldig, mens kvinden derimod er 

fem hundrede denarer skyldig; for han havde ikke levet 

således i utugt og åbenlys forargelse, som hun - altså, lad 

der end, hvad vort ydre levned angår, være hvad forskel 

der vil imellem os, så hedder det ligefuldt, når vi kommer 

for Guds domstol: Herre, vi har intet at betale med; vi er 

dine skyldnere; og det ligeså vel den ene med den lille 

sum, som den anden med den store. 
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 Men hvis nu de, der med farisæeren kun er lidt skyl-

dige, vil være så ublu, at regne deres lille skyld for slet 

intet, ja oven i købet rose sig af stor fortjeneste, trodse 

Guds nåde, og pukke på deres egen retfærdighed, så ven-

der forholdet sig om, så bliver der af den lille skyld en stor 

skyld, og af den store en lille, ja slet ingen, som vi her se 

det på farisæeren og synderinden. Han var efter sit levned 

frommere, end hun; men da han mener, slet intet at være 

skyldig, og ikke vil vedgå sin skyld, forbliver den hos 

ham. Kvinden derimod er meget mere skyldig; men hun 

går til bekendelse, beder om nåde, og bliver således sin 

skyld aldeles kvit. 

 Det første, som denne lignelse lærer os, er altså, at in-

gen må hovmode sig af sin kyskhed, ærbarhed eller andet 

sådant, men at enhver skal erkende sig skyldig for Gud, og 

bekende, at han står i Guds regnskabsbog for en så stor 

gæld, at han umulig kan betale den. Hvad afregning vil 

Gud nu holde med sådanne skyldnere? Gælden står der. 

Den kan ingen benægte, for vor egen samvittighed og 

Guds lov, ”gældsbeviset”, som Paulus kalder det i Kol 2, 

14, overbeviser os og vidner imod os. Men den, der nu her 

i verden vil benægte sin gæld, kan let tænke sig, hvordan 
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det ville behage hans kreditor. For den, der intet har at be-

tale med, må dog i det mindste vogte sig for at ville have 

ret, og for at ville gøre sin kreditor til løgner, når han kræ-

ver sit tilgodehavende. Dermed udretter han intet andet, 

end at han kommer i lænker eller bliver kastet i gælds-

fængsel. 

 Det andet, vi heraf lærer, er den største trøst, vi men-

nesker kan have her på jorden, nemlig den, at når vi blot 

frivilligt bekender vor skyld, ydmyger os for Gud, som er 

vor kreditor, og beder ham om nåde, da har han et så ven-

ligt og nådigt hjerte, at han vil skænke og eftergive os al 

vor gæld. Det viser den herre Kristus klart og tydeligt i den 

anden lignelse om den gældbundne tjener, der var sin herre 

ti tusinde talenter skyldig. (Matt 18, 21-35).  

 Så mærk dig nu denne trøst vel. Optag den i dit hjerte, 

og gem den dér, for ellers er det ikke muligt, at du kan 

frelses og blive salig. På skyld vil det aldrig mangle. Dit 

eget hjerte vil vidne imod dig og overbevise dig om, at du 

ikke har adlydt Guds vilje, men ofte har syndet imod den. 

Men nu må man ikke tro, at Gud vil glemme dette, og ikke 

vil kræve os til regnskab derfor. For sker det ikke før, så 

vil det dog ske, når man ligger på sit dødsleje. Hvad vil du 
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da gribe til? Skyldig er du. Betale kan du ikke. Og løbe 

bort og skjule dig for din kreditor, er umuligt. Her er nu 

dette din eneste trøst, at du lærer at kende denne kreditor 

ret. For andre kreditorer er så til sinds, at om de end vil 

give dig henstand med renterne, så vil de dog i det mindste 

have sikkerhed for kapitalen. Men sådan er Gud ikke. Han 

vil, som Kristus her giver til kende, skænke og eftergive 

dig både renterne og kapitalen, når du blot for Kristi skyld 

venter dig dette af ham, beder ham derom med et troende 

hjerte, og lader al tvivl fare. 

 Den, der ikke vil lære dette, og ikke vil trøste sig der-

med, vil hverken i Himlen eller på jorden finde nogen trøst 

mod synden. Vel kan det ske, at man en tid lang ikke fryg-

ter, men går i den letsindige tanke, at man har betalt og 

intet skylder. For Herren vor Gud opsætter tit regnskabs-

dagen en tid. Men når den time kommer, da gældsbogen 

bliver åbnet, og du da ikke har den trøst, at kunne sige: 

Herre, vær mig nådig og forlad mig min skyld for din søns, 

Jesu Kristi, skyld, som har betalt for mig! - så er det ude 

med dig. Så må du dø i fortvivlelse, og fortabes. 

 Vistnok falder det os såre svært at tro, at Gud er så 

nådig og vil handle så venligt med os. Bestandig falder den 
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tanke os ind, at som vi i lignende tilfælde ville gøre mod 

andre, således vil også Gud gøre mod os, at han vil have 

gælden betalt, og bruge strenghed. Men sådanne tanker 

skal vi ikke give rum, men stræbe efter en fast tro på Guds 

nåde. Vel er det sandt, at Gud er retfærdig og ikke kan lide 

synden. Hvordan bliver der da fred imellem ham og os 

syndere? Dette lærer Kristus os på et andet sted, hvor han 

siger: ”således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 

søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 

have evigt liv.” Joh 3, 16. Ligeledes: ”Menneskesønnen er 

ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og 

give sit liv som løsesum for mange.” Mark 10, 45. 

 Her hører du, af hvad årsag Gud vil vise os sådan nåde, 

og hvordan vi kan få vished om, at han ikke vil tilregne os 

vor skyld og kræve os til regnskab for den, men glemme 

og tilgive den. For da vi arme stoddere ikke selv kan be-

tale, så udsendte Gud sin enbårne søn, der slet ingen skyld 

havde, men var aldeles hellig og retfærdig, for at han 

skulle påtage sig vor skyld og betale for os. Han har nu lidt 

døden for os, og derved betalt, hvad vi var Gud skyldige. 

Alt kommer derfor an på, at du trøstig forlader dig på 

denne betaling, og i dit hjerte er vis på, at vor kreditor, 
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nemlig Herren vor Gud, er så velvillig og god, at hvad man 

ikke kan betale, det vil han for Kristi skyld skænke og ef-

tergive os. 

 Mine kære venner ser altså, at hvad alt kommer an på, 

er, at vi ret lærer vor herre Kristus at kende, og med syn-

derinden søger syndernes forladelse hos ham. Da har man 

den rette tro og tillid til Guds barmhjertighed og nåde. 

Denne artikel i vor tro, at vi alene ved troen på Kristus får 

syndernes forladelse og det evige liv, er såre smukt frem-

stillet her; ligesom også Kristus selv slutter med de ord til 

kvinden:  

 

v50 Din tro har frelst dig; gå bort med fred. 

Hvad har hun da troet? Intet andet, end dette: at da hun har 

været en arm synderinde, så vil hun ikke kunne blive sine 

synder kvit, med mindre det sker ved den herre Jesus. Der-

for løber hun således efter ham, og da hun ikke anderledes 

kan komme til ham, så undser hun sig ikke ved at løbe ind 

til ham i et fremmed hus mellem ærbare og hæderlige folk, 

uanset at de sidder til bords og spiser. Denne alvorlige tro 

behager Herren vel. Han tilsiger hende derfor syndernes 
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forladelse, og lærer os desuden, hvordan hun har opnået 

den, idet han siger: ”Din tro har frelst dig.” 

 Farisæerne sidder derimod her, og tænker slet ikke på, 

at de er Gud noget skyldige. Og havde de endog næret så-

danne tanker, så holdt de dog ikke Gud for så nådig, at han 

alene af barmhjertighed ville skænke og eftergive dem de-

res skyld. Derfor agter de den herre Kristus for slet intet. 

Men ligesom de ikke regner ham for noget, således regner 

han heller ikke dem for noget, men lader dem sidde og 

spise, vender sig til denne kvinde, og læser dem derefter 

alvorlig teksten, fordi de sidder i deres synder og er Guds 

fjender, skønt de indbilder sig, at være hans bedste venner. 

 Lad os da vogte os for sådan forstokkelse og vantro, 

og med denne kvinde ret fatte et hjerteligt mishag til vore 

synder, og håbe på forladelse ved vor herre Kristus, som 

har betalt for os, og ved sin lidelse og død har slettet os af 

Guds gældsbog. 

 Dette er det ypperste stykke og den hovedlærdom, som 

vi skal tilegne os af denne historie, ja den rette kerne af 

den kunst, som alene de kristne forstår, og som ingen kan 

lære andetsteds, end i det hellige evangelium. Af loven 

kan man ikke lære den; for loven lærer os alene, at Gud vil 
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straffe synden, men taler ikke et ord om, at Gud vil forlade 

os vore synder for sin søns skyld. At vi alligevel ikke kan 

undvære lovens prædiken, og hvortil vi behøver den, det 

hører andetsteds hen; men især afhandler Paulus denne sag 

smukt og med særdeles flid i Galaterbrevet 3. 

 Men dernæst er denne historie også et såre skønt bil-

lede på den kristne kirke. Også den ligger ved den herre 

Kristi fødder, det vil sige, den holder sig til hans ord, trø-

ster sig dermed imod synden og en ond samvittighed, og 

vover på dette ord alt, hvad den har. For Guds ord er dens 

højeste rigdom og trøst. Desuden er kirken jo i denne elen-

dige verden ligesom i et fremmed hus. Men værten, denne 

Simon, og hans gæster, der sidder til bords med Kristus, 

(nemlig de, der ifølge deres embede, titel og herlighed an-

ses for at stå Kristus nærmest og at være de ypperste, som 

paven, biskopperne og andre sådanne store og ansete folk), 

fordømmer denne arme kvinde, (kirken). De holder hende 

for en fordømt synderinde, og ringeagter tilmed den herre 

Kristus for hendes skyld. Sig selv agter de derimod meget 

højt, indbilder sig at være hellige, og mener slet ikke at 

trænge til Kristus. De sidder her til højbords, den fattige 

kvinde kryber omkring under bordet. De sidder ved siden 
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af Kristus, den arme kvinde nøjes med at ligge ved hans 

fødder. 

 Men så begynder dommen: Simon (siger han), du vært 

i dette hus! Du elsker mig ikke. Dig er kun lidt forladt. 

Men til kvinden siger han: Dine synder er dig forladt; din 

tro har frelst dig; gå bort med fred! Dermed lader de arme 

kristne sig nøje, og forarges aldeles ikke, fordi de må ligge 

under bordet ved Jesu fødder, mens hyklerne sidder til høj-

bords. Det er også meget trøsterigt, at denne historie lige-

som i et skønt billede antyder hvor fattig og ringe den rette 

kirke her på jorden skal være, men hvor højt den falske og 

urette kirke derimod skal agtes og holdes i ære. Så bevare 

da den kære Gud os i den lille hob, som er hans rette kirke, 

og gøre os evig salige tillige med denne fromme synder-

inde! Dette forunde vor kære herre Jesus Kristus os alle 

med sin Helligånd! Amen. 
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Skt. Jakobs dag 
 

Mark 10, 35-45. 
v35 Så kom Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, hen til Jesus og 

sagde til ham: »Mester, der er noget, vi vil bede dig om at gøre for os.« 

v36 Han spurgte dem: »Hvad er det, I vil have, at jeg skal gøre for jer?« 

v37 De sagde til ham: »Lov os, at vi må få sæde i din herlighed, den ene 

ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« v38 Jesus sagde til dem: 

»I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg drikker, eller 

døbes med den dåb, jeg døbes med?« v39 »Ja, det kan vi,« svarede de. 

Jesus sagde til dem: »Det bæger, jeg drikker, skal I drikke, og den dåb, 

jeg døbes med, skal I døbes med; v40 men sædet ved min højre og ved 

min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, 

som det er bestemt for.« 

 v41 Da de ti andre hørte det, blev de vrede på Jakob og Johannes. 

v42 Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at de, der regnes for 

folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd misbruger 

deres magt over dem. v43 Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, 

der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, v44 og den, der vil 

være den første blandt jer, skal være alles træl. v45 For end ikke Men-

neskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og 

give sit liv som løsesum for mange.« 
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Det er meget vel betænkt, at man i kirken har beholdt 

nogle af disse fortællinger om hellige mennesker, der så 

flittigt er optegnet i Den Hellige Skrift, for at vi må rette 

os efter disse eksempler og forbedre vort levned. For os til 

undervisning og lærdom har Helligånden skikket det såle-

des, at der ikke blot er skrevet om deres hellighed, tro og 

gode gerninger, men også om deres skrøbelighed og synd, 

for at, ligesom deres tro og gode gerninger skal stå for os 

som lysende eksempler, således skal også deres synder og 

skrøbeligheder tjene os til advarsel, så vi ser os vel for og 

ikke falder i sikkerhed. For når sådanne store og fortræf-

felige mennesker, med hvem vi dog aldrig kan måle os, 

ikke har kunnet undgå at snuble, ja under tiden endog gan-

ske at falde, hvor meget lettere kan det da ikke ske, at vi 

uventet falder og kommer til at ligge, skønt vi nu står? Det 

gøres derfor vel behov, at vi selv ingen flid sparer, og des-

uden stadig beder Gud bevare os for at falde i fristelse. 

 Når evangelisten Lukas således beretter, hvordan der 

mellem Paulus og Barnabas opstod en så heftig fortør-

nelse, at de derover skiltes fra hinanden, (ApG 15, 39), så 

fortæller han ikke dette for deres egen skyld; for de er døde 

og borte for længe siden, men for vor skyld, at vi må være 
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på vor post mod Djævelen, være smukt enige, og med flid 

vogte os for uenighed og alt, hvad der kan volde splid. For 

hvor Djævelen først har bragt det så vidt, at præsterne ikke 

kan forliges, må man frygte, at alle slags ulykker vil følge 

efter. Ligeså beskriver evangelisterne med megen flid Pe-

ters fald, at han forløb sig så groft og tre gange fornægtede 

sin herre, skønt han dog forhen havde villet gå i døden med 

ham. Det gør de, fordi Peters fald skal tjene os til forma-

ning, og minde os om, at vi altid skal bede, og aldrig mene 

os i sikkerhed, fordi vi her ser, hvor let Djævelen kan 

bringe os til at falde. 

 På samme måde hører også mine kære venner i dagens 

evangelium, hvor såre slet Jakob og Johannes skikker sig, 

idet de vil nøde den herre Kristus til at ophøje dem frem 

for alle sine andre disciple. Her viser sig nu ikke blot den 

skammelige synd, som ingensteds mindre kan tåles end 

hos præsterne, nemlig hovmod og ærgerrighed. For den, 

der vil se på egen ære, pengefordel og deslige og rette sin 

prædiken derefter, han vil ikke udrette meget godt med 

den. Men desuden mangler de aldeles al forstand på, hvad 

Kristus og hans rige er. For de mener, at han skal oprette 

et verdsligt rige, ligesom de verdslige herrer. At han vil 
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forlade os vore synder og skænke os det evige liv, og at de 

behøver hans hjælp hertil, falder dem slet ikke ind; men de 

mener, at kunne de blot blive store herrer og fyrster, så er 

det dem nok. De andre ti disciple er heller ikke meget klo-

gere eller frommere; for de begynder at blive vrede på 

disse to brødre, og vil ikke unde dem noget fortrin. 

 Hvad er nu årsagen til, at apostlene optegner dette, og 

at de ikke fortier deres egen skam? Dette sker for vor 

skyld, ikke blot for at vi skal vogte os for falsk sikkerhed, 

bede flittigt, og ikke give fristelserne rum, men også for at 

vi af disse eksempler skal lære, hvordan Kristus plejer at 

handle med sådanne syndere og skrøbelige mennesker. 

For selv om de fleste mennesker hverken bryder sig meget 

om prædiken eller om deres synder, så erfarer vi dog alle, 

at intet tynger sværere på de fromme hjerter end synden. 

For de ser den straf, som er syndens løn, nemlig den evige 

død. Derfor kan de ikke give sig tilfreds, men er mistrø-

stige og frygter Guds vrede og dom. 

 I denne angst og nød, og når vi stundom har ladet os 

overraske af Djævelen og har syndet, skal dette eksempel 

lære os, at det også er overgået andre og større hellige, og 

at vi ikke er de eneste, samt at Gud også vil behandle os 
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med samme mildhed, og ikke forskyde os for syndens 

skyld, men tage os til nåde og hjælpe os tilrette igen, som 

vi her se det på disse to brødre. De forløber sig groft, og 

mener alligevel, at de ikke gør uret, men at tingene skal 

lykkes dem. Hvad gør nu Kristus her? Taler han dem vredt 

til? Vil han nu ikke mere erkende dem for sine disciple, 

fordi de har været så længe hos ham, og alligevel så aldeles 

intet har lært af ham? Nej, han behandler dem på det mil-

deste, giver dem ikke et eneste ondt ord, men underviser 

dem på det allervenligste, for at de skal afstå fra sådanne 

begæringer og fatte andre tanker både om hans rige og om 

deres embede. Han formaner dem i al kærlighed, ligesom 

en fader formaner sine børn. 

 Dette eksempel er altså såre trøsterigt og stemmer såre 

smukt med vor kære herre Kristi lære. For han befaler jo, 

at man i hans navn skal prædike bod og syndernes forla-

delse. Men boden er ikke andet, end at vi af hjertet beken-

der, at vi er nogle arme skrøbelige syndere, som har for-

tjent Guds vrede, at vi derfor vogter os for at fremture i 

vore synder, og derefter i vor forfærdelse og anger atter 

trøster og oprejser os ved troen på, at vore synder vil blive 

os forladt for denne vor midlers, Jesu Kristi, skyld. 
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 På samme måde ser man også af den dårskab og det 

hovmod, hvori Johannes og Jakob her falder, at vi alle til 

hobe, den ene så vel som den anden, er nogle arme, skrø-

belige mennesker, og at vi derfor hverken skal være hov-

modige eller sikre, men være ydmyge, og frygte Gud. Men 

da nu Kristus omgås så venligt med sådanne syndere, og 

ikke giver dem et eneste ondt ord, end sige at han skulle 

slå dem eller støde dem fra sig, så viser dette jo, at han 

ikke vil straffe, men tilgive synden og handle nådigt med 

os syndere. 

 Dette er, hvad vi skal lære af denne historie, der tildrog 

sig med disse to brødre og (som Matthæus tilføjer i kapitel 

20) med deres moder. Men ved siden af denne historie må 

vi også give agt på de to prædikener, som Herren her hol-

der. Den ene til de to brødre, og den anden til de ti andre 

disciple. 

 De to brødre stod i den formening, at da de havde en 

sådan herre og mester, så skulle de opnå høje værdigheder 

og blive stormægtige herrer. Men hvad siger Kristus her-

til? Hvis I vil være mine disciple, siger han, og have del i 

mit rige, så må I også drikke det bæger, jeg drikker, og 
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døbes med den dåb, jeg døbes med, men skal alligevel 

hverken sidde ved min højre eller min venstre side. 

 Dette er nu en prædiken, som aldeles ikke stemmer 

med disciplenes tanker. De tænker på stor verdslig herlig-

hed, og så taler Herren til dem om angst, modgang og store 

lidelser. Hovedsummen af denne prædiken er altså, at den, 

der vil være en kristen eller Kristi discipel, må lade alle 

tanker fare om at skulle opnå verdslig ære, magt og rigdom 

ved den herre Kristus, men må tværtimod vente at skulle 

lide alle slags ulykker. Som også Paulus siger i 2 Tim 3, 

12: ”Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i 

Kristus Jesus.” 

 Således er den herre Kristi rige, og han selv, der er 

dette riges konge, går først i rækken og giver eksemplet. 

Han drikker kalken og lader sig døbe, det vil sige, han li-

der, og lider større og sværere pine, end alle hans under-

såtter, som vi læser det i hans lidelseshistorie. Dette ek-

sempel må alle de efterfølge, som erkender Kristus for de-

res overhoved og herre. Som også Paulus siger i Rom. 8, 

17, at vi skal blive vort forbillede Guds søn lige, først i 

lidelse, og derefter også i herlighed. Ligeså siger også Kri-

stus selv i Joh 15, 20: ”En tjener er ikke større end sin 
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herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer.” Dette 

er denne konges hoffarve. Den, der skammer sig ved den, 

og ikke vil bære den, skammer sig ved den herre Kristus 

og forbliver ikke hos ham. 

 Dette gør vor kære herre Kristi rige stor skade, som 

han selv vidner i lignelsen i Matt 13, hvor han taler om 

sæden, der falder på stengrund, og hurtigt vokser op, men 

ikke kan holde stand i heden, fordi den ingen rod har, og 

derfor må visne. For således går det med så mange kristne, 

som, hvis det ikke var på grund af korset og anfægtel-

serne, gerne ville vedblive at være kristne; men når de skal 

sætte liv og blod, kone og børn, hus og gård, penge og 

gods, magt og ære i vove for evangeliets skyld, så vil de 

ikke være med. 

 Men nu er det altså en afgjort sag, at hvis du vil være i 

Kristi rige, så må du drikke af lidelsernes bæger med ham 

og andre kristne, selv om du hellere ville lide tørst; og så 

må du lade dig døbe med hans dåb, om du end hellere ville 

være udøbt. For han skal ikke have et kongerige, hvori han 

vil uddele penge og gods, magt og ære blandt sine under-

såtter. ”mit rige”, siger han, ”er ikke af denne verden”, Joh 

18, 36. Han taler derfor ikke om, hvad denne verden har at 
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give, men om større og højere ting. Penge og gods varer 

ikke længe; og om de end har varighed, så må vi dog fare 

herfra og kan hverken føre dem med os eller nyde godt af 

dem i det andet liv. 

 Fordi nu vor kære herre Jesus ikke har et rige af denne 

verden, men et evigt rige, så følger deraf, at vi her skal 

leve i fare, hvad de timelige ting angår, men at vi derimod 

med vished skal forvente, at få de evige goder af ham, 

nemlig, at vore synder skal blive os forladt, at Helligånden 

skal blive givet os, og at vi skal arve det evige liv. Disse 

goder vil Herren, at vi skal se på og vente os af ham. Men 

her går det ham med os, ligesom vi ser, at det gik ham med 

disse to apostle. Hvis han ville give enhver nydøbt kristen 

tusind, hundrede eller endnu færre gylden i faddergave, 

hvilken rift ville der da ikke blive om den kære dåb? Ja, 

der er ingen tvivl om, at selv jøderne, hvor fjendske de end 

er på den herre Kristus, også ville komme og lade sig kalde 

kristne for pengenes skyld; som man jo også virkelig un-

dertiden ser dem komme og lade sig døbe for de penges 

skyld; som gives dem, når de vil modtage dåben. Men da 

Kristus ikke blot ikke uddeler penge og gods blandt de 

kristne, men den, som vil være en kristen, tværtimod må 



377 
 

sætte penge, gods og alt i vove for Kristi skyld, så formind-

sker dette hans rige og giver det så snævre grænser; for 

kun få vil af hjertet hengive sig til ham og lide eller miste 

noget for hans skyld, skønt han forjætter sine kristne evige 

goder og det evige liv til erstatning for de timelige ting. 

 Her skal vi derfor lære, at vi ikke må lade vor fornuft 

og denne verdens eksempel forføre os. For når vor kære 

herre Kristus byder os sit bæger og vil døbe os med sin 

dåb, det vil sige, når han lægger korset på os, så dømmer 

vor fornuft, at dette bæger og denne dåb er et kendetegn 

på Guds vrede og på at han ikke mener os det godt; for vor 

fornuft mener, at den, der er lykkelig, og hvem alt går vel 

for, han har en nådig Gud; men at den, hvem det går ilde, 

han har en unådig Gud. Men her ser vi jo, at denne dom er 

falsk. For Kristus drikker selv dette bæger og lader sig selv 

døbe med denne dåb, og er dog sin faders elskelige søn, 

som Faderen har velbehag i, og ikke kan vredes på. Men 

nu mener jo Kristus det også på det allervenligste og kær-

ligste med sine kristne, for ellers ville han jo ikke have lidt 

døden for deres skyld; og da han nu selv giver dem dette 

bæger, så må jo deraf følge, at det intet kendetegn kan 

være på vrede eller ugunst. Derfor skal de kristne ikke 
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grue for korset, men (som det også i sandhed er) modtage 

det som et sikkert tegn på, at de er Guds børn og i Kristi 

rige. For der skal det nu én gang gå således og ikke an-

derledes til. 

 Hvad nu dette bæger og dåb tjener til, hører mine kære 

venner på andre tider i året, nemlig, at vor gamle Adam 

nok kan trænge til, at sadlen bliver spændt ind, og at man 

har ham imellem sporerne, for ellers bliver han for kåd og 

uregerlig. Men når korset trykker ham, så bringes han til 

at bede, holder sig til ordet, og øver sig i troen. For der 

gives intet andet middel til at holde kødet i tømme og un-

dertrykke synden, end at Gud gør med sine kristne, lige-

som en fader gør med sine børn, og ikke ser for meget 

igennem fingre med dem, men lader dem føle riset, når 

behov gøres; ellers ville de vænne sig til ulydighed og til 

sidst slet ikke lade sig styre. 

 Derfor er riset (som Salomo siger i Ordsp 3, 11-12) 

ikke andet, end et sikkert tegn på, at Gud ikke hader os 

(således som fornuften uden al grund dømmer), men at vi 

er hans børn, og at han er vor fader og elsker os hjertelig. 

For elskede han os ikke, da lod han os ligge i den evige 
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død og fordærves både på sjæl og legeme; men denne for-

dærvelse afværger han med riset og korset. 

 Hovedsummen af denne prædiken er altså, at vor kære 

herre Kristi rige er et rige, hvor vi skal drikke en dråbe 

over vor tørst af lidelsens bæger, så at vore øjne må løbe 

over derved, det vil sige, vi skal bære korset. For Djævelen 

og verden nærer et bittert had til de kristne, som desuden 

af naturen er såre tilbøjelige til at synde. Derfor må vor 

Fader i Himlen binde hunden en klods om halsen, for at vi 

ikke skal løbe fra ham, og for at han kan holde os på den 

rette vej. 

 At bære vort kors tålmodigt er dernæst også en lydig-

hed, som vi skylder Gud, ligesom vi også heri skal efter-

følge vor kære herre Kristi eksempel. Dette er nu engang 

således besluttet, og derfor skal vi lære at rette os derefter, 

og ikke med Jakob og Johannes tragte efter stor magt, ære, 

rigdom og deslige. For her gælder det ikke om at sidde 

enten ved hans højre eller ved hans venstre side, men om 

at drikke det bæger, han drikker, og døbes med den dåb, 

han døbes med. 

 Men næstefter denne lære må vi endnu også her mærke 

os dette, at vor kære herre Kristus ingen ligemand vil have 
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eller tåle i sit rige og sin herlighed. For han alene er den, 

der har trådt vinpersen, som det står skrevet i Es 63. Han 

alene er den, der er død for os, og med sin død har betalt 

for vore synder. Han alene er den, som vil hjælpe og redde 

os af al nød. Han alene er den, som vil høre vor bøn, og 

omsider gøre os salige. Derfor vil han ingen ligemand 

have, og heller ikke tåle, at man sætter nogen ved hans 

side. Det gør paven, idet han mod Kristi vilje og befaling 

sætter Jomfru Maria og andre hellige både ved hans højre 

og venstre side, og lærer, at man skal påkalde dem, og at 

man skal nyde gavn af deres forbøn og fortjeneste. For 

dette afguderi skal de kristne vogte sig. For ikke at tale om, 

at Kristus forbyder os det, så er det jo at vanære ham på 

det skammeligste, når vi sætter vor tillid og fortrøstning til 

mennesker, og imens lader vor herre Kristus stå tilbage, 

skønt han dog alene er den, som har forligt os med Gud, 

betalt for vore synder, og overvundet døden. 

 Den anden prædiken, som han henvender til de øvrige 

ti disciple, går især ud på at give dem undervisning om 

prædikeembedet. For evangelisten skriver, at da de hørte, 

at Jakob og Johannes ville være mere, end de, så blev de 

vrede på dem, og mente, at de vel selv havde ligeså god 
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ret til at sidde øverst. Det ser Herren, og formaner dem på 

det venligste, idet han siger: ”I ved, at de, der regnes for 

folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd 

misbruger deres magt over dem.” Dette har Gud anordnet 

og således må det være, hvis der skal være enighed, fred 

og et godt regimente blandt mennesker. Men det skal I 

ikke tænke på her, siger han: ”Den, der vil være stor blandt 

jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første 

blandt jer, skal være alles træl.” Her hører vi altså, at præ-

dikeembedet ikke blot skal være al verdslig magt og myn-

dighed berøvet, men der lægges også denne byrde derpå, 

at det ene og alene skal være en tjenestegerning fuld af 

møje og arbejde. Og at man desuden kun kan vente sig al 

slags utaknemlighed, ja vel endog al ulykke til løn. 

 Dette er en såre nødvendig lære; for vi ser jo, hvordan 

der i kirken er stor forskel på embederne. Apostlene er 

mere betroet end biskopperne; biskopperne og sognepræ-

sterne end de almindelige lærere, som er deres medhjæl-

pere og tjenere. Disse forskellige embeder vil nu vor kære 

herre Kristus gøre lige, ved den befaling, at ingen skal 

bruge sit embede til egen ære og fordel, men alene til at 

tjene andre mennesker dermed, og selv kun have møje og 
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arbejde deraf. For (siger han) var der nogen, der skulle 

have magt og stor herlighed deraf, så var det dog med rette 

mig frem for alle andre, fordi jeg er Guds søn og er kom-

met med den befaling, at jeg skal vise mennesker vejen til 

Guds rige. Men denne befaling og dette embede bruger jeg 

ikke til dermed at gøre mig selv herlig, stor og mægtig. Jeg 

tjener. Ja jeg tjener med liv og legeme, så jeg dermed kan 

betale for verdens synd. Ligeså skal I også lære at skikke 

jer i jeres embede. Lad ikke Djævelen forføre jer til den 

falske tro, at mit rige er et rige af denne verden. I denne 

verden må fyrster og herrer have mere og være mere, end 

deres undersåtter; men i mit rige går det anderledes til. Her 

den største herre og mægtigste fyrste, den, som fornedrer 

sig selv dybest, og som flittigst tjener andre mennesker 

med sit embede, sine gaver og den nåde, han har modtaget. 

 Dette har den ugudelige pave ikke gjort. Fordi han har 

embedet, vil han æres højere end kejsere og konger, og 

være en herre over hele verden. Hans egne gerninger vid-

ner altså imod ham, og viser tydeligt, at han ikke er en 

Kristi discipel, men en antikrist eller modkristus, som gør 

alting anderledes, end Kristus har befalet det. Det skal vi 

høre mere om på Bartholomæusdagen. 
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 Men især må vi her mærke os det ord, som Kristus 

slutter med: ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade 

sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum 

for mange.” Det ord indeholder, som vi har hørt på Maria 

Magdalenes dag, læren om, hvordan vi skal få syndernes 

forladelse. Med vore gerninger og vor fortjeneste kommer 

vi her ingen vej; for vi er Gud en så stor sum skyldige, at 

vi umuligt kan betale den. Hvordan bliver vi nu denne 

skyld kvit? Alene derved, at vor kære herre Kristus træder 

i vort sted, påtager sig vor skyld, tager vore synder fra os, 

lægger dem på sine egne skuldre og lider den død, som vi 

havde fortjent ved vore synder – alt sammen for at frelse 

os fra døden. 

 I verdslige handler går det jo ligeså. Når jeg skylder en 

mand tusind gylden, og intet har at betale med, men finder 

en god ven, der påtager sig gælden, og siger til min kredi-

tor: Jeg betaler for denne mand, så behøver jeg jo ikke at 

lade den gæld ængste mig mere, for så har min kreditor jo 

ikke længere noget krav på mig. Han har antaget en anden 

i mit sted, som betaler for mig. 

 På samme måde siger også Herren her, at han giver sit 

liv som løsesum for mange. Ved hans lidelse og død bliver 



384 
 

vi altså kvit og frie. Ligesom når en sidder i fængsel, og 

ikke kan blive løsladt, med mindre man erlægger en vis 

sum penge for ham, således også her: Djævelen og døden 

holdt os i fangenskab for vore synders skyld og selv kunne 

vi umulig hjælpe os ud; men da sender Gud os af faderlig 

kærlighed sin søn, og han må nu indestå for os og betale, 

hvad vi ikke selv kunne betale. 

 Men da nu denne syndeskyld er betalt ved Kristus, 

hvordan går det da til, at ikke alle, men kun nogle bliver 

frelst? Det kommer, som Herren her siger, deraf, at denne 

løsesum er givet for mange. Det vil sige: Skønt den er sket 

for alle mennesker (Es 53; Joh 3, 16; 1 Joh 2, 2), så er det 

dog kun nogle, der nyder godt af den og bliver salige, fordi 

ikke alle vil modtage denne betaling. Ikke alle vil tro. 

 For nogle, som paven og hans tilhængere, mener at 

kunne frigøre sig fra synden ved deres egne gerninger. An-

dre vil slet ikke tage imod Kristus, som muslimerne og jø-

derne, der ikke anser ham for den, der har betalt for vore 

synder. De må altså selv betale, fordi de ingen har, der kan 

sige god for dem. Således må de blive liggende i deres 

synder, dø og fortabes. For foruden Kristus er der ingen, 

der betaler for os, og selv kan vi ikke betale. Atter andre 
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ligner hverken paven eller muslimerne. For vel mener de 

ikke at kunne komme i Himlen ved deres egne gerninger, 

og Kristus fornægter de ikke, men de modtager ham heller 

ikke af hele hjertet, for de er så dybt hildet i denne verdens 

bekymringer, at de derover glemmer at tænke på Kristus. 

Da de uden bod fremturer i deres synder, og alle deres tan-

ker drejer sig om denne verdens glæder og sorger, så er det 

aldrig ret deres alvor at begære syndernes forladelse. Også 

disse fortabes og bliver ikke delagtige i Kristi fyldestgø-

relse. 

 De derimod nyder godt heraf, som bekender og sørger 

over deres synder, beder om nåde, ønsker at forbedre sig, 

og af ganske hjerte holder sig til den herre Kristus, som 

med sin død har betalt for dem og forligt dem med Gud. 

 Dette må nu være nok om denne dags evangelium, i 

hvilket vi ser, hvor venlig Herren behandler Jakob og Jo-

hannes, skønt de har gjort et så groft fejltrin, og hvordan 

han lærer dem, at hvis de vil være hans disciple, så må de 

ikke tragte efter stor ære, magt og vælde, men være rede 

til at lide forfølgelse og modgang, og tillige med de andre 

apostle bruge deres embede, ikke til at lade sig tjene, men 

til at tjene. Gud give os alle for Kristi skyld sin nåde, at vi 
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må holde fast ved denne lære, og bruge den til vor forbed-

ring. Amen. 
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Apostlen Bartolomæus’ dag 
 

Luk 22, 24-30. 
v24 De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den stør-

ste. v25 Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og 

de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. v26 Sådan 

skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, 

og lederen som den, der tjener. v27 For hvem er størst: den, der sidder 

til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men 

jeg er iblandt jer som den, der tjener. 

 v28 Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, v29 og 

ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, 

v30 for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på 

troner og dømme Israels tolv stammer. 

 

 

I denne dags evangelium hører mine kære venner, hvordan 

disciplene ved det sidste måltid, da den herre Kristus 

havde taget afsked med dem og havde oprettet og indstiftet 

den ny pagt, begyndte at skændes indbyrdes, fordi enhver 

af dem gerne ville være den ypperste, og en herre over de 

andre. Og det tyder næsten på at denne strid må have givet 

den herre Kristus årsag til fodvaskningen, som Johannes 

taler om i kapitel 13, 13-16. Her siger Kristus: ”I kalder 
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mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu 

jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skyl-

der I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et 

forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. 

Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end 

sin herre, og en udsending ikke større end den, der har 

sendt ham.” Således siger han også her: ”Den ældste 

blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, 

der tjener.” Meningen er altså den, at Herren her gør for-

skel imellem sit rige og verdens rige, og at han især vil, at 

den, der har et embede i hans rige, skal vogte sig for hov-

mod, ikke derved tragte efter verdslig magt, men tjene an-

dre, og her på jorden ikke vente sig anden løn for denne 

tjeneste end møje og arbejde samt verdens utak, ligesom 

vi ser, at det gik vor kære herre Kristus selv. 

 Basilius har herom et meget smukt og træffende ord. 

Han siger nemlig: Når de, der er i kirkens embeder, begyn-

der at kives om æren og herligheden, så at enhver vil være 

mere og agtes højere, end sine embedsbrødre, så er dette 

en ligeså tåbelig opførsel, som om et skibs mandskab i en 

svær storm og havsnød ville give sig til at kives med hin-

anden om, hvem af dem der først skulle drukne sig selv. 
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Dette ville dog være ikke blot en tåbelig, men også en me-

get farlig strid. For her kræver jo den fælles nød, at de skal 

være enige og holde sammen, for om muligt at redde ski-

bet. Hvorimod det under sådanne omstændigheder på in-

gen måde ville passe sig, om de ville være uenige og en-

hver ville sin vej. 

 Ligeså går det her med apostlene. Et grueligt uvejr dra-

ger sammen på himlen, nemlig den store forargelse, at Kri-

stus, deres herre og mester, dagen efter skal dø en så for-

smædelig død på korset. Men de er trygge og ubekymret, 

ser ikke den kommende forargelse, men giver sig til at ki-

ves om forrangen, og vil ikke vige for hinanden. Derfor 

holder Herren dem her en alvorlig prædiken, og siger, at 

dette aldeles ikke kan tåles i hans rige. Vil de være store 

herrer, så må de blive i denne verdens rige. Men den, der 

vil være i hans rige, må ikke tragte efter pragt og herre-

dømme, men ydmyge sig og tjene. Her har nu Herren vist-

nok set, at det i så måde ingen nød skulle have med disci-

plene; for de kom jo straks derefter så dybt i angst og an-

fægtelse, at de hverken vidste ud eller ind af sorg og for-

færdelse, og i denne nød aldeles svedte al ærgerrigheden 

ud. Men denne prædiken angår især verdens sidste tider, 
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nu da kirken er i den allermest elendige og afmægtige til-

stand, både hvad læren og dens andre gaver angår, og præ-

sterne alligevel rives om timeligt gods og verdslig herlig-

hed, og bestandig stræber efter at undertrykke andre og 

ophøje sig selv, som vi tilstrækkelig har set det ske. For 

paverne og deres præster har jo aldeles ikke brudt sig om 

at håndhæve den rette lære og gudstjeneste, men alene 

pønset på, hvordan de bedst kunne underlægge sig mange 

områder og meget folk, og skaffe sig store indkomster. 

 Vel ser vi i evangelierne, at der også tidligere havde 

været sådan strid imellem apostlene, som i Matt 18 og 20; 

men her udbryder den på ny, og det just nu, da timen er 

kommet, da den herre Kristus skal gå til sin lidelse, gribes 

af jøderne og tages til fange. I denne historie skal vi derfor 

især mærke os to ting: For det første, hvilken skadelig gift 

dette hovmod er, og hvor fast den plejer at hænge ved, når 

den engang har fæstet rod hos en kirkens tjener. For det 

andet skal vi, da Herren just lige før sin lidelse og død gi-

ver sine disciple denne formaning, så meget des mere tage 

os denne advarsel til hjerte, og så meget des flittigere 

vogte os for denne djævelske gift. For vi skal agte denne 

lære ligesom et stykke af vor herres Jesu Kristi testamente 



391 
 

og sidste vilje, fordi han giver os den, lige før han går til 

sin død. 

 Han inddeler nu selv denne lære i to stykker, og dem 

begge skal vi mærke os særdeles nøje. Først lærer han os, 

at kirkens embeder alene er anordnet for tjenestens og ikke 

for verdslig magts og pragts skyld. Og dernæst bekender 

han klart og bestemt, at det verdslige regimente er anord-

net af Gud og skal holdes ved magt, og at de kristne derfor 

intet må foretage sig imod den verdslige øvrighed, hvor-

ved dens af Gud selv anordnede myndighed kunne blive 

ødelagt. 

 ”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udø-

ver magt over dem, lader sig kalde velgørere.” Dette er et 

klart og tydeligt udsagn om, at den skik og orden stedse 

skal vedblive i verden, at nogle skulle regere, og at den 

øvrige hob skal være dem underdanig, ligeledes at de, der 

regerer, skal have den myndighed med sværdet af straffe 

deres undersåtter, når de mod ret og rimelighed gør noget, 

som er andre til skade. For derfor giver den herre Kristus 

dem her den titel, og kalder dem: ”velgørere”, fordi han 

derved vil antyde, hvad deres embede er, hvad de skal 

bruge det til, og hvad de dermed skal udrette, nemlig, at 
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de ikke skal være tyranner, ikke bruge deres magt til an-

dres undertrykkelse, men øve barmhjertighed, hjælpe og 

beskytte de fromme, straffe de onde, håndhæve tugt og ær-

barhed, gøre ret og skel mod alle, holde ægtestanden og 

hustugten ved magt, bevare landefreden, og især have til-

syn med, at ungdommen bliver godt opdraget og ikke for-

føres ved forargelige eksempler. 

 Dette skal den verdslige øvrighed udrette. De, der har 

magten, kalder man ”velgørere”, fordi de skal gøre vel 

mod alle; og det er alene derfor, at de har større magt og 

myndighed, end andre folk. Som også Paulus siger i Rom 

13, 4: ”Myndighederne er Guds tjenere til dit eget bedste.” 

Når den verdslige øvrighed passer sit kald således, da har 

Gud velbehag deri, og vil være hos den med sin velsig-

nelse. Men når den ikke skikker sig således, men vil mis-

bruge sin magt til selv at leve i pragt og herlighed og til at 

undertrykke undersåtterne, så har Gud mishag deri, og vil 

ikke lade det gå ustraffet for sig. Dette er det ene stykke, 

hvoraf enhver skal lære, at den verdslige øvrighed er i en 

guddommelig og hellig stand, når den passer sit kald på 

den rette måde. 
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 ”Sådan skal I ikke være”, siger Kristus videre, ”men 

den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen 

som den, der tjener.” Som ville han sige: Mærk jer denne 

lære vel; for på den ligger der stor magt. Verdslig øvrighed 

skal og må der være, for at tugt og ærbarhed, fred og ret 

kan blive håndhævet, og al offentlig forargelse straffet og 

afskaffet. Den har derfor magt til at byde og anordne alt, 

hvad der synes den tjenligt til fredens og rettens forfrem-

melse. Deri har Gud velbehag; og derfor skal også I lade 

det forblive således. Men I som er i kirkens embeder og 

skal forsørge andre med ordet, I har et andet embede og en 

anden befaling, nemlig, at I skal prædike det evangelium, 

ved hvilket mennesker modtager Helligånden og kommer 

til syndernes forladelse og det evige liv. Den lære skal I 

blive ved, og hverken prædike nogen anden lære, eller på-

byde ny love og en anden gudstjeneste. Den, der nu ikke 

vil modtage denne lære, og adlyde jeres formaninger, ham 

skal I ikke tvinge dertil med magt, heller ikke straffe ham 

med sværdet (for sværdet er ikke jer betroet), men med 

ordet, idet I truer ham med loven og Guds vrede, og hvis 

det ikke nytter, udelukke ham fra kirken. For Kristus siger: 
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”Hvad I binder på jorden, skal være bundet i Himlen.” 

Matt 18, 18. 

 Kirkeembedet og kirkeregimentet skal altså alene re-

gere ved ordet; og det således, at man ikke bruger magt og 

lægger voldsom hånd på nogen, og heller ikke tragter efter 

egen magt og højhed. Hvorfor nu det? Fordi Gud vil op-

holde og regere sin kirke alene ved sit ord, og ikke ved 

menneskelig magt. 

 De, som nu står i kirkens tjeneste og har prædikeem-

bedet, dem er ordet betroet, for at de skal tjene andre der-

med, og ikke for at de dermed skal gøre sig selv til store 

herrer. Det er derfor lige meget, hvad enten en kirkens tje-

ner er stor eller lille, ung eller gammel, når han blot har og 

bruger ordet ret. For det er alene ordet, hvorpå man skal 

se. Ordet skal regere, og ikke den person, som prædiker 

det. Men er det dog ikke en jammer over al jammer, at 

skønt Herren her i sin afskedsstund med så stor flid forma-

ner, advarer og lærer, at man ikke må sammenblande disse 

to riger, men smukt skal skille dem fra hinanden, og lade 

hvert blive på sine egne enemærker, at så alligevel den 

skammelige pave til trods for denne lære og advarsel op-
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kaster sig til kirkens overhoved og at han under dette på-

skud også vil være en herre over den verdslige øvrighed, 

og selv regere med sværdet, ligesom andre konger og fyr-

ster? Deraf er det kommet, at man har mistet Guds ord, af 

kirken har indrettet et verdsligt regimente, oprettet en ny 

gudstjeneste, og opdigtet og udtænkt alt det, hvormed man 

har kunnet trække pengene ud af menighedens lommer, og 

forøge præsteskabets glans og herlighed. 

 Men nu vil nogen måske spørge, hvad det da skal være 

for en regering og hvordan nogen som helst regering skal 

kunne bestå, når der intet overhoved er, og når de, som er 

i embedet, alle skal være hinanden lige, og den ene ikke 

have mere magt og myndighed, end den anden? For for-

nuften anser en sådan lighed for at være en uorden og en 

fordærvelig ting. Men når der er et overhoved, som de an-

dre kan se op til og rette sig efter, da anser fornuften dette 

for en nyttig og god ting, og slutter deraf: at når det skal 

gå ret til i kirken, så må den regeres på samme måde; ellers 

bliver det hele forvirring og uorden. 

 Ja, det er den årsag, som endnu holder så mange for-

standige og kloge folk fanget. For skønt de på ingen måde 
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kan lide paven, og meget vel ser den uimodsigelige forar-

gelse, der i pavedømmet foregår for alles øjne, så mener 

de dog, at der må være en orden i kirkestyrelsen, og vil 

derfor ikke holde med dem, der sønderbryder denne orden, 

og hverken vil have eller erkende paven eller nogen anden 

som kirkens overhoved. 

 På dette spørgsmål skal du lære at svare således: Sandt 

er det, at fornuften anser det for en uorden og en fordær-

velig vildfarelse, at alle, der er i kirkens embeder skal være 

hinanden lige, og at den ene skal have lige så megen myn-

dighed og magt, som den anden, og at paven derfor, for at 

forebygge sådan uorden, har indført ganske den samme re-

gel i kirken, som den, der gælder i det verdslige regimente, 

hvor den ene står over den anden, og den ene har større 

magt og myndighed end den anden. Men her har vi en ud-

trykkelig befaling fra vor kære herre Kristus selv, der vil, 

at det i hans rige, som er et åndeligt rige, skal gå anderle-

des til, end i det verdslige rige, for at enhver må lære, at i 

Kristi rige skal menneskelig magt og anseelse ikke have 

gyldighed og regere, men alene Guds ord. 

 Alligevel er der dog også i det kirkelige regimente en 

forskel, som kaldes: Forskel i gaver, men ikke i magt. For 
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her har den ene ikke større magt eller en anden befaling, 

end den anden, og alligevel har den ene andre gaver og et 

andet kald, end den anden. Som også Paulus siger i Ef 4, 

11: ”Kristus har givet os nogle til at være apostle, andre til 

at være profeter, andre til at være evangelister og andre til 

at være hyrder og lærere.” Det er forskellige embeder, og 

her må derfor også være forskellige gaver. Men for disse 

forskellige gavers og embeders skyld skal ingen tiltage sig 

verdslig magt eller ville regere på verdslig vis. Alle til 

hobe er de bundet til evangeliet. Det skal de forblive ved, 

og intet foretage sig derimod. Det er den rette orden, som 

skal overholdes og forblive i kirken; og det er en bedre 

orden, end den, paven har indført, lige imod Kristi befa-

ling, ikke for embedets, men for sin verdslige magts skyld. 

 Esajas, Jeremias og andre profeter var ikke ypperste-

præster, uagtet de også havde et såre herligt kald og større 

gaver, end ypperstepræsterne; og alligevel ville de ikke 

tvinge nogen med magt eller tiltage sig større magt, end 

andre; men de fromme jøder sluttede sig uden tvang til 

dem og modtog deres lære, fordi de vidste, at læren ikke 

var deres egen, men Guds, og at det ord, de talte, ikke var 

deres eget, men Guds ord. 
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 Ligesådan havde den hellige Paulus mange særlige og 

høje gaver; og de fromme biskopper Timotheus, Titus og 

andre havde derfor ham for øje og rettede sig efter ham, 

ikke fordi Paulus havde større magt, end de, og kunne 

tvinge dem, men fordi kirken altid har hørt og æret de per-

soner, hos hvem den så Guds ord og gaver, ikke for per-

sonernes, men for ordets skyld. For her kommer alt an på 

ordet, men slet ikke på personerne. 

 Summen af dette evangelium er altså denne: I kirken 

skal der være biskopper, sognepræster, lærere og andre så-

danne embedsmænd; men alle skal de kun tjene, og må 

aldeles ingen verdslig magt og herlighed tiltage sig for de-

res embedes eller tjenestes skyld. Som da også den herre 

Kristus her lærer os dette, idet han fremstiller sit eget ek-

sempel for os og siger: ”For hvem er størst: den, der sidder 

til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder 

til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.” Li-

geledes i Joh 20, 21: ”Som Faderen har udsendt mig, sen-

der jeg også jer.” Men nu er det jo soleklart, at Kristus ikke 

var udsendt af sin fader, for at han skulle regere som en 

verdslig fyrste og tragte efter og fremtræde med verdslig 
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pragt. Men dertil var han udsendt, at han skulle prædike 

og lide; og på samme måde udsender han også sine tjenere. 

 Derfor må de, som er i kirkens embeder, aldrig lade 

dette billede komme sig af øjne og hjerte, men skal stedse 

vogte sig for Djævelen, der gerne vil forføre dem til at mis-

bruge deres embede til deres egen ære og herlighed. I det 

verdslige regimente kan det ikke være anderledes. Den, 

der har embedet, må også have magten. Men i kirken gæl-

der det om at tjene og at lide, og ikke om at regere eller at 

have gode dage. Den, der vil adlyde dette bud, han skal 

adlyde det; men den, der ikke vil adlyde det, skal ikke rose 

sig af at tjene i Guds rige! 

 Det er derfor den vederstyggeligste af alle vederstyg-

geligheder, at paven, uanset denne lære og advarsel, vil 

være en herre over alle konger og kejsere under det på-

skud, at han er Peters efterfølger, skønt dog ingen kan 

tvivle om, at Peter har rettet sig efter Kristi befaling og 

givet afkald på al verdslig magt og vælde. Men hvordan 

paven har regeret i kirken, siden han kom til sådan magt, 

det ligger åbent for alles øjne. 

 Enhver vogte sig derfor vel; for Djævelen stopper al-

drig med af at friste dig til at hovmode dig af dit embede; 
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og hvor det sker, vil følgen snart blive, at du også tænker 

på, hvordan du kan undertrykke andre, og således selv 

stige endnu højere. Men da er det hos dig forbi med ordet 

og den rene lære. Herfor advarer Kristus os, og formaner 

os til at lade ære, magt og alt andet fare, og ikke vente os 

anden løn, end den største utak, forfølgelse og modgang, 

når vi med største flid og troskab har passet dette embede. 

 Her kunne nu måske nogen spørge: Ja når prædikeem-

bedet ikke skal indbringe os andet, end møje og arbejde og 

alle slags ulykke, måtte man så ikke langt hellere aldeles 

opgive det, og tage sig andre ting for? Ja således tager i 

sandhed verden denne sag; for det er kun de færreste og 

næsten kun udskuddet eller folk, om hvem man mener, at 

de dog ikke duer til andet, der giver sig i kirkens tjeneste. 

Men i dette evangelium siger Herren såre smukt, hvad løn 

hans disciple skal vente sig af dette embede: ”Jer er det, 

der er blevet hos mig under mine prøvelser.” Det vil sige: 

I ser mit eksempel. Jeg har, som I véd og har set, ikke haft 

mange gode dage, men alle slags anfægtelser, møje og ar-

bejde af prædikeembedet: ”Velan, ligesom min fader har 

overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer.” Gennem 

kors og lidelse, stor møje og meget arbejde skal I indgå til 
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mit rige. Så vær da beredt herpå, og lad alle andre tanker 

fare! For også mig er det gået således. Her på jorden be-

står mit rige kun i at tjene og lide. Den, der her i verden 

vil have det bedre, lad ham søge andetsteds efter sådanne 

ting, og ikke befatte sig med mit rige. I det kommende liv 

skal det blive anderledes. Her i verden skal I gå som tje-

nere ved bordet. Hisset skal I sidde til bords, ja hvad mere 

er, sidde med mig ved mit eget bord. Her skal I have 

trængsel, og lade verden dømme jer og handle med jer, 

som den vil. Hisset skal I sidde på troner og dømme ver-

den. Kort sagt: I hint liv skal de kristne, og især de, der 

med troskab forvalter prædikeembedet, få rigelig løn og 

betaling for alt, hvad de her på jorden har udrettet og lidt. 

 For ligesom det er et kendetegn på stor nåde, når en 

fyrste lader nogen sidde til bords med sig, således vil også 

Herren hermed give til kende, at når vi her i verden trolig 

passer vort embede, så skal vi nyde stor løn derfor i det 

andet og bedre liv. Derfor skal alle kristne i almindelighed, 

men især de, der er i prædikeembedet, sætte deres håb til 

hint liv, og tænke: Det er jo ikke gået vort overhoved, vor 

kære herre Kristus selv, anderledes. Han har måttet lide og 
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ved lidelsen indgå til sin herlighed. Men nu skal jo en tje-

ner ikke begære at have det bedre, end sin herre. Så tag da 

kun frimodig fat på arbejdet. Må vi her lide med Kristus 

og for Kristi skyld, så skal vi også i det andet liv regere 

med ham. For vi skal, som Paulus siger i Rom 8, 17, være 

den herre Kristus lige, både i lidelse og i ære og herlighed. 

Dette forunde vor kære herre og frelser os alle! Amen. 
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Sankt Matthæus’ dag 
 

Matt 9, 9-13. 
v9 Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, 

sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste 

sig og fulgte ham. 

v10 Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere 

og sad til bords med ham og hans disciple. v11 Da farisæerne så det, 

spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser jeres mester sammen med tol-

dere og syndere?« v12 Men da Jesus hørte det, sagde han: »De raske 

har ikke brug for læge, det har de syge. v13 Gå hen og lær, hvad det vil 

sige: ›Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.‹ Jeg er ikke kommet 

for at kalde retfærdige, men syndere.« 

 

 

Dette er et kort, men såre vidunderligt evangelium, både 

på grund af den historie, vi her hører, om hvordan Herren 

kalder tolderen Matthæus til apostelembedet, og på grund 

af den prædiken, han her holder, da farisæerne forarges 

over, at han spiser med toldere og syndere. For både af 

denne historie og af denne prædiken lærer vi at kende Kri-

stus, og hvad hans embede egentlig er. Men den, der véd 

det, kan rose sig af den bedste og højeste kundskab. For 
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den er kommet ned til os fra Himlen, og ved den skal vi 

fra denne jord komme op i Himlen og få det evige liv. Som 

også Kristus selv siger i Joh 17, 3: ”Dette er det evige liv, 

at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har 

udsendt, Jesus Kristus.” Næst efter denne lære, som er den 

højeste og bedste, lærer Herren os fremdeles, hvordan vi 

skal skikke os, når vi vil nyde godt af dette hans embede, 

og være rette kristne. 

 Nu vil vi først betragte historien. Matthæus beretter 

selv, hvad hans gerning og liv hidtil havde været, at han 

havde siddet i toldboden, passet sin handel og næringsvej, 

og hverken tænkt på Kristus eller på at komme i Himlen. 

Men nu véd vi, hvori disse tolderes handel bestod, nemlig, 

at de, som landets rigeste og mægtigste købmænd, for en 

vis sum penge, af romerne forpagtede en bys eller et helt 

landskabs årlige afgifter, og derefter gjorde sig denne for-

pagtning så indbringende, som de formåede. Her kan man 

nu nok vide, at al deres digten og tragten er gået ud på at 

tjene penge, og at de til gavns har ladet sig ride og drive af 

gerrigheden. Derfor var det hos jøderne et almindeligt 

mundheld, når de ville tale om et menneske, der levede i 
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vitterlig synd og hverken brød sig om Gud eller menne-

sker, at kalde ham en tolder. Som man også ser dette på 

farisæeren i Luk 18. For da denne roser sig selv så højlig 

af sin fromhed, og udskælder de andre mennesker for rø-

vere, uretfærdige og horkarle, så må også tolderen holde 

for her som en sådan åbenlys synder. Heri mener han slet 

ikke at kunne fejle eller at gøre tolderen uret. Og hvis vi 

selv skulle dømme om denne tolder Matthæus, hvad andet 

skulle vi vel så kunne sige om ham, eller anse ham for? 

 Derfor er det også en såre forunderlig gerning af vor 

kære herre Jesus, at han ikke lader dette menneske sidde 

som en åbenlys synder, men kalder ham til sig, og ikke 

alene forlader ham alle hans synder, men endog indsætter 

ham i dette herlige og store embede, og gør af ham en apo-

stel, som derefter også skal hjælpe andre folk til at mod-

tage syndernes forladelse og det evige liv. 

 Hvad tanker vil du nu gøre dig om denne gerning? Vil 

du med farisæerne mene, at Gud vil forskyde sådanne 

folk? Nej! Ligeså lidt som vi kan nægte, at Matthæus og 

hans lige er arme syndere, ligeså lidt kan vi nægte, at Gud 

vil tage sådanne syndere til nåde, og hjælpe dem af deres 

synder ved sin søn Jesus Kristus? For her står jo både, at 
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Matthæus er en tolder, det vil sige, en elendig synder, som 

tilraner sig, hvad han kan få fat på - og at Kristus alligevel 

tager ham til nåde, og gør en apostel af ham. 

 Det er nu den ene trøst, som alle bedrøvede syndere 

skal trøste sig med, at Kristus ikke vil forskyde dem, men 

gerne vil tage dem til nåde, hvis de (som vi i slutningen 

skal høre) efter Matthæus’ eksempel afstå fra synden og 

efterfølge den herre Kristus. Og denne trøst er så meget 

større, som Kristus ikke nøjes med, slet og ret at tage Mat-

thæus til nåde, men endog gør en apostel af ham, skønt han 

var en så stor synder; så apostlene ikke skulle hovmode sig 

af deres store embede, og andre syndere ikke fortvivle, 

men frimodigt holde sig til den herre Kristus. 

 For giv her vel agt på, hvad det var for folk, som var 

vor kære herre Kristi nærmeste venner og de ypperste tje-

nere i hans rige. Alle til hobe var de nogle arme syndere, 

som, når det havde skullet gå efter deres egen retfærdighed 

eller gode gerninger, havde måttet sidde i Helvedes af-

grund. Derfor, om også du og jeg er arme syndere, så kan 

dog hverken Peter eller Paulus rose sig heri frem for os, 

eller foragte os; for også de må jo betænke, at de ikke altid 
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har været fromme eller forholdt sig mod Herren vor Gud, 

som de burde have gjort. 

 Dette er også netop årsagen til, at farisæerne her tage 

så stor forargelse; for de dømmer efter loven, hader derfor 

al synd og alle syndere, og mener, at når Kristus modtager 

sådanne, og spiser og drikker med dem, da er det imod lo-

ven og uret. Sandt er det jo også, at når noget sker imod 

Guds lov, så har man (for så vidt fornuften kan dømme 

derom) god grund til at fortørnes derover; for det sker jo 

imod Guds vilje. 

 Denne forargelse er endnu den dag i dag i fuld gang. 

For så snart vi med vor evangeliske prædiken lover og pri-

ser Guds nåde, så råber enhver på, at man med den prædi-

ken gør mennesker trygge og dovne, så de ingen gode ger-

ninger vil gøre. Jøderne, det vil sige, de gerningshellige, 

der forlader sig på loven, holder evangeliet for en forarge-

lig prædiken; men hedningerne, det vil sige, den rå og li-

gegyldige mængde, holder evangeliet for en dårskab; 1 

Kor 1, 23. Derfor raser jøderne mod evangeliet, som mod 

det største kætteri; mens disse derimod udler og bespotter 

det, som var det en unyttig og frugtesløs drøm. Jøderne 
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holder det for en gudsbespottelse, hedningerne for en fa-

bel. Men den kristne kirke og dens hoved, vor kære herre 

Kristus, går den rette vej, og lader hverken bespottelsen gå 

dem ind at det højre eller ringeagten ad det venstre øre, 

men lever i den sande tro, og ærer således deres Fader i 

Himlen. 

 Derfor er det os et så dejligt og trøsterigt syn, at se vor 

kære herre Kristus sidde her midt imellem toldere og syn-

dere, som en god og kærlig ven, der ret har sin lyst og 

glæde af dem, og hjertelig gerne omgås med dem; mens 

derimod farisæerne står rundt omkring dem, og ser surt 

dertil, knurrer derover og rynker næsen, og dømmer og 

fordømmer både vor herre Kristus og de arme syndere. For 

de dømmer Kristus efter loven, skønt han dog hverken kan 

eller vil stå under loven, men er en herre over loven, ja 

netop derfor er kommet til verden, at han også vil frigøre 

os fra lovens trældom. Denne historie om tolderen Mat-

thæus’ vidunderlige kaldelse, hvorved han blev apostel og 

senere evangelist, er altså en tilkendegivelse af, at Kristus 

vil antage sig og hjælpe syndere. 

 Det andet stykke er hans prædiken. For da farisæerne 

ikke vil beholde denne forargelse hos sig selv, men også 
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vil indgyde hans disciple den, og siger til dem: ”Hvorfor 

spiser jeres mester sammen med toldere og syndere?” Da 

må Herren også for sine disciples skyld forsvare sig, at 

denne forargelse ikke skal slå rod hos dem. Dette forsvar 

deler han nu i to stykker. 

 Det første stykke er taget af fornuften, og dermed vil 

Herren antyde, at da det er hans embede at tage sig af syn-

dere, så skal de lade ham i fred, og intet indgreb gøre ham 

i hans embede. ”De raske har ikke brug for læge, det har 

de syge.” Som ville han sige: Hvis I nu var syge og lå i 

jeres senge, og lægen var hos jer, hvordan ville det vel så 

behage jer, hvis man ville jage lægen fra jer? For vist og 

sandt er det dog, at lægen og den syge hører sammen. Der-

for, ligesom den syge ikke kan undvære lægen, således 

skal også lægen gerne ville være hos den syge. Vil nu no-

gen tænke ilde om lægen, fordi han gerne vil lade sig bruge 

til den syges hjælp og gøre sit bedste, så måtte han enten 

være en dåre, eller et misundeligt, ondt og giftigt menne-

ske, som ikke under den syge at blive helbredt. Dette er at 

tale forstandigt om sagen, og således, at farisæerne intet 

kan indvende derimod, men må lade det gælde. 
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 Men mærk dig nu, hvordan Herren fremdeles udlæg-

ger denne lignelse. For han vil endvidere hermed antyde, 

at den, der er en synder, hans sjæl lider af en farligere og 

fordærveligere sygdom, end al mulig pest, spedalskhed, og 

hvad nu alle disse sygdomme hedde, hvoraf legemet kan 

lide. Men når man nu véd, at enhver synder ligger i en så 

farlig sjælssygdom, hvad bør man så gøre med ham? Skal 

man lade ham ligge og jamre, dø og fortabes i sine synder? 

Nej, på ingen måde! Men jo større og farligere hans sjæls 

skade er, des mere flid, møje og arbejde skal man gøre sig, 

for at den arme synder kan blive hjulpet og ved den rette 

medicin, nemlig bod og omvendelse, atter blive rask eller 

blive delagtiggjort i nåden. 

 Det første, som Herren her giver os til kende, er altså 

dette, at synden ikke er en ringe skade, men en farlig syg-

dom, hvorved sjæl og legeme til evig tid fordærves. Derfor 

skal man ikke være ligegyldig og foragte denne store 

skade. Vi ser jo, når pesten raser i et land, hvordan man 

plejer at beskytte sig imod den ved alle slags lægemidler. 

Og ligeså løber man jo straks til lægerne, når et eller andet 

legemligt ildebefindende rammer os, for i tide at søge råd 

og hjælp, at ondet kan blive standset, og ikke skal gribe 
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videre om sig. Men hvorfor gør vi da ikke dette her, hvor 

dog faren er tusinde gange større? For den legemlige syg-

dom skader dog kun legemet, og må én gang ophøre; men 

sjælens sygdom, synden, bringer den evige død med sig, 

hvis man ikke i tide bruger den rette læge. 

 Men man ser desværre, hvordan enhver foragter denne 

fare. Den, der ligger nedsænket i gerrighed, utugt, druk-

kenskab, misundelse, vrede, hovmod, ulydighed og andre 

lignende synder (og alle til hobe er de dog dødssynder, for 

hvis skyld Guds vrede kommer over de ulydige børn), han 

er så tryg og ubekymret, som om han intet fejlede. Ja tit er 

det de blinde og elendige menneskers største sorg, at de 

ikke har lejlighed nok til at begå disse synder. Velan! En-

hver, som tror på Kristus, og erkender sig selv for en syn-

der, skal se til, at han ikke lader denne sjælssygdom få for 

megen magt, men se sig i tide om efter den rette lægedom 

og den rette læge! 

 Hvem er nu denne læge? Det hører du her. Det er ingen 

anden, end vor kære herre Jesus Kristus. For da Djævelen 

er syndens ophavsmand, og har ført mennesker i synden, 

så er det forgæves at søge hjælp mod denne sygdom hos 

mennesker, der alle til hobe, ingen undtaget, lider af denne 
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sygdom. Dertil udkræves en mand, som kan magte Djæ-

velen, og som er hans herre; og dette kan og er vor kære 

herre Kristus, sandt menneske og dog evig Gud. Han er 

den rette læge og forstår den rette kunst. Ja dette er netop 

hans hverv og embede, at han skal hjælpe os arme syge og 

forgiftede mennesker. Som han også her selv siger i slut-

ningen af vor tekst: ”Jeg er ikke kommet for at kalde ret-

færdige”, det vil sige, for deres skyld, som indbilder sig, 

at de er fromme og ikke trænger til nogen, der kan hjælpe 

dem: ”men syndere”. Mærk dig dette! 

 For det første lærer du heraf at kende Gud ret. For, som 

ofte er sagt, vore hjerter har af naturen den falske tro, at 

Gud ingen nåde vil vise mod syndere; som også loven læ-

rer os, at Gud kun vil være nådig mod dem, som er fromme 

og adlyder hans vilje, men at han vil straffe de andre med 

sin unåde. Men var dette Guds vilje, så kunne Kristus jo 

ikke være kommet til verden i den hensigt at være synde-

res læge, og for at hjælpe dem til retfærdighed. Nej, så 

ville han have ladet dem sidde i deres synder uden nåde og 

hjælp, og slet ikke være kommet til verden, slet ikke være 

blevet menneske. Men da han nu er blevet menneske, og 

her selv rent ud bekender, at ligesom lægen og den syge 
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hører sammen, således hører også han og vi syndere sam-

men, og vil ikke lade sig afholde herfra af farisæerne. Så 

ser man jo tydeligt, at det er Guds rådslutning og vilje, at 

han vil hjælpe syndere og være dem nådig. 

 Og for det andet lærer vi også heraf, at vogte os for 

falsk og vildfarende lære. For hvordan man skal blive sine 

synder kvit, er en sag, som alverden giver sig af med. Her-

til bruger muslimerne deres Koran, jøderne deres love, pa-

ven sine ordensregler, messer, faster, skriftemål, pilgrims-

rejser, afladsbreve og deslige. Men en kristen, som forstår 

dette evangelium, ser, at alt dette er idel løgn og bedrag. 

For her hører han jo, at den eneste læge, der kan og skal 

hjælpe os af synden, er vor kære herre Kristus, og ingen 

anden. 

 Hvad dommen bliver, er altså let at se. Om de hunde, 

muslimerne, behøver man ikke engang at tale. Men Moses 

og loven det er dog noget, som har skinnet for sig; og guds-

tjenesten i pavedømmet ligeså. Men da jøderne ikke kan 

sige, at deres Moses og lov er Kristus; og da papisterne 

ikke tør sige, at deres gerninger, ordensregler og gudstje-

neste er Kristus, så kommer en kristen herved til den sikre 

slutning, at alt dette intet hjælper til syndernes forladelse; 
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for den eneste læge her er Kristus, og ingen anden. Den, 

der nu søger hjælp mod synden andetsteds end hos Kristus, 

skal ikke finde den. Hos Kristus alene er den, og kun hos 

ham finder man den. 

 Hvordan hjælper nu denne læge os? Hvad bruger han 

for lægemidler? Det giver Herren selv smukt til kende, idet 

han her til slutning siger, at han er kommet, at kalde syn-

dere til omvendelse. For før Kristus kommer med sit læ-

gemiddel, det hellige evangelium, ser man jo, at verden i 

sin tryghed er døv mod alle formaninger, lever og ånder i 

synd, og ikke blot ingen anger føler over sine synder, men 

endog sætter sin lyst og glæde deri, og ikke kan blive mæt 

af synd og misgerning. Men når Kristus kommer, og ræk-

ker os sit lægemiddel, det vil sige, sit ord (ved hvilket Hel-

ligånden skal overbevise verden om synd, om retfærdig-

hed og om dom, Joh 16, 8), først da åbenbarer Guds vrede 

sig således, at et menneske erkender sin synd, fatter afsky 

for den, og ønsker, at han ikke havde begået den. Dermed 

er sygdommen ikke afhjulpet; men dette hører dog også 

til; for uden det regner man nåden og trøsten for slet intet. 
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 Når nu hjertet er blevet så forfærdet og bekymret, at 

man går i sig selv, fortryder sine synder, og stræber at for-

bedre sig, da er det den rette tid at komme med lægedom-

men, og atter at oprejse og trøste den ængstede samvittig-

hed. Men dette sker kun ved troen på, at Kristus har lidt 

for os, at han med sin død har betalt for vore synder, og 

ved sin opstandelse har skænket os retfærdighed og det 

evige liv. Dette er vort eneste lægemiddel, som Herren 

med ét ord kalder ”bod”, og hvorved vi bliver helbredt for 

sjælens skrækkelige sygdom - synden. Når vi nu ret med 

hjertet modtager dette lægemiddel, og med fast tro forla-

der os på, at Gud viselig for Kristi skyld ikke vil komme 

vore synder i hu, men tage os til nåde, og gøre os salige, 

så følger deraf også en ret alvorlig lydighed, så man vog-

ter sig for synden, og ikke mere vil fortørne Gud, der har 

bevist os denne nåde, og har skænket os sin søn. 

 Herved bliver vi syndere så grundigt hjulpet, at der i 

stedet for synden kommer en dobbelt retfærdighed. Som 

også den hellige evangelist Johannes priser denne vor 

læge, den herre Kristus, og siger, at han er fuld af nåde og 

sandhed, ikke blot for sin egen person, men også således, 

at han vil skænke og meddele os nåde og sandhed (Joh 1, 
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17). ”Nåden” består deri, at vore synder er os forladt. 

”Sandheden” består deri, at vi ikke, som hyklerne, blot ef-

ter det ydre skin, men af hjertet bliver fromme, og villigt 

og gerne gør, hvad vi véd, er Gud velbehageligt. Mens der-

imod hyklerne, som indbilder sig at være retfærdige, be-

holder deres synder; for al deres hellighed er kun løgn og 

hykleri. 

 Dette skal vi med flid mærke os, og takke Gud for den 

nåde, at vi (Gud være evig lovet!) har fundet den rette læge 

og modtaget det rette lægemiddel, hvorved vi blive fri-

gjorte fra synden og aldeles hellige. Ikke blot hvad de ger-

ninger angår, som vi gør i troen på Kristus, og som Gud 

derfor har velbehag i uagtet deres ufuldkommenhed, men 

også for den nådes skyld, at på grund af troen på Kristus 

alle vore synder er os forladt og vi er blevet Guds børn. 

 Dette er det første stykke af Kristi forsvarstale. Her læ-

rer han os, hvad hans embede er, nemlig, at han er synde-

res læge, og derfor ikke vil lade sig forjage fra syndere, 

men forblive hos dem, helbrede dem med sit ord, og 

hjælpe dem af deres synder. Dette er en såre trøsterig og 

gavnlig prædiken. 
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 Det andet stykke er et ord hos profeten Hoseas, som 

ligeledes er såre trøsterigt og smukt. For dette profetens 

ord strider ganske og aldeles imod loven og lovens højeste 

gudstjeneste, hvorfor det godt kunne gøres nødvendigt at 

udlægge det i en særlig prædiken. 

 Her skal vi nu først give vel agt på det lille ord: ”jeg 

ønsker”, det vil sige: ”jeg har velbehag i”. For betænk vel, 

hvem det er, der taler her. Er det ikke den højeste selv, Gud 

i egen person? Men når han vil eller har velbehag i noget, 

så må og skal den ganske skabning, og alt, hvad der er til, 

også ville det. Derfor var dette eneste Skriftord allerede 

nok, til at man deraf kunne lære at kende Guds vilje så 

tydeligt, at man ingen flere bøger behøvede hertil. For her 

står det jo klart og rent ud, at Gud siger: Jeg ønsker, det 

behager mig, jeg har min glæde af, at I beviser hinanden 

barmhjertighed. 

 Men er det dog så ikke det forunderligste af alt, at men-

nesker har anvendt så megen flid, møje og arbejde på at 

finde ud af, hvordan man skal tjene Gud og leve ham til 

behag? Én har foretaget sig dette, en anden hint. Den ene 

er blevet præst, den anden munk. Denne har læst messer, 

hin har fastet; og dog har ingen villet give agt på denne 
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klare og tydelige tekst, at Gud her siger: Jeg ønsker, jeg 

har velbehag i, at I er barmhjertige. 

 For dette eneste ord, hvis vi ret ville betænke det, kuld-

kaster jo på én gang alle klostre, ordener og hele den guds-

tjeneste, som hidtil har været brugt i pavedømmet. For sig 

mig, er det dog ikke i sandhed så, at alt dette, det ene med 

det andet, har vi foretaget os i den tanke: O at jeg dog vid-

ste, hvormed jeg kunne tjene Gud rettelig! Den ene har 

tænkt: Det vil behage Gud vel, når jeg ifører mig en mun-

kekappe. Den anden har tænkt: Det vil behage ham vel, 

når jeg faster og beder og gør mange pilgrimsrejser. Kort 

sagt: Hele verden er blevet stående ved det ene ord, som 

her står: ”han ønsker”, ”han har velbehag i”. Hvad dette 

var, har enhver gerne villet vide. 

 Velan! Herren vil ikke have dette holdt hemmeligt, 

men frit og åbent have det kundgjort for alle, og siger os 

her, hvad det er, han har velbehag i, nemlig i ”barmhjer-

tighed”. Men dette ord springer man over, som om det ikke 

var Guds alvor, eller som om han havde villet drive gæk 

med os; og dog er det netop en stor elendighed og en såre 

farlig og gruelig blindhed, at vi vil tjene Gud efter vore 

egne tanker, skønt han selv siger os, hvormed man kan og 
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skal tjene ham. Dette vil ingen tro på og rette sig efter. 

Derfor går det også, som Esajas siger i 65, 1: ”Jeg havde 

svar til dem, der ikke spurgte.” Det vil sige, de agter ikke 

på mit ord, og dog vil de være hos mig og holdes for hel-

lige: ”Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Det vil 

sige, som modtager mit ord, og ikke følger deres egne tan-

ker. For da Gud selv har åbenbaret sig og sin vilje for os 

og gerne vil findes af os, så må, det jo mishage ham meget, 

at vi ikke vil rette os efter denne hans åbenbarede vilje, 

men i dets sted rette os efter vore egne tanker. 

 Dette er det første stykke af dette Skriftord; og derpå 

ligger der, som I hører, stor vægt; for derved kan man lære 

Guds hjerte og vilje at kende. Men nu går profeten videre, 

idet han nævner barnet ved dets rette navn, og udtrykkelig 

siger, hvad det er, Gud har velbehag i. ”jeg vil barmhjer-

tighed”, siger Herren. Dette ord skal du også tage dig til 

hjerte, og mærke dig det vel til advarsel imod alle de ger-

ninger, som nok har et stort helligheds skin, men dog ikke 

er barmhjertighed. For vi ser her, at profeten med flid sæt-

ter barmhjertigheden så højt, at sammenlignet med den vil 

ikke engang den højeste og af Gud selv i loven anordnede 

gudstjeneste være Gud velbehagelig, end sige, at han 
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skulle have velbehag i andre gerninger, som vi uden Guds 

ord foretager os, ikke for at tjene vor næste, men for at 

man skal holde os for fromme og hellige mennesker. 

 Hvad nu barmhjertighed er, véd enhver, nemlig, at du, 

når det går din næste ilde, antager dig ham, som var hans 

lidelse din egen, og hjælper ham med alt, hvad du formår. 

Se derfor blot på din næstes nød og mangel, så vil du også 

straks kunne vide, hvad barmhjertighed er. Men den stør-

ste og højeste nød er jo den fejl eller sygdom ved sjælen, 

hvorom vi ovenfor har hørt og hvis navn er synden. Når 

du nu vil øve barmhjertighed, det vil sige, tjene Gud og 

gøre en ham velbehagelig og kær gerning, så må du ikke 

undgå syndere, således som farisæerne her gør, men om-

gås dem, undervise, formane, irettesætte og trøste dem, ja 

også have tålmodighed med dem, og tåle noget af dem. 

 Se, på så mangfoldige måder kan man allerede i denne 

ene sag øve barmhjertighed; mens derimod munkene for 

at spare sig sådan møje og ulejlighed lukkede sig inde i 

klostrene og befattede sig med andre gerninger, hvorved 

ingen blev forbedret, uanset at Gud her med rene og tyde-

lige ord siger: at han har velbehag i barmhjertighed. 
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 Næst denne sygdom er der også legemssygdomme, de-

pression og andet lignende. Også her kan du på mange 

slags måder tjene og hjælpe din næste, om end ikke altid 

med penge og gods, så dog med et godt ord og et venligt 

hjerte, hvoraf han kan se, at du gerne ville hjælpe ham, 

hvis du blot kunne. Og vist er det, at når du gør dette, så 

smiler Gud ned til dig fra Himlen, har sin lyst og glæde 

deraf, og siger: Ret så, mit barn; bliv således ved; dette er 

mig velbehageligt og kært. 

 Mener du nu ikke, at hvis man kunne købe denne ære 

for penge og være vis på Guds velbehag, at så ville man 

ikke undslå sig for at betale herfor, hvad det endog skulle 

være? Men nu står her jo klart og tydeligt: ”Jeg ønsker (el-

ler har velbehag i) barmhjertighed.” Men vi hverken hører 

det eller tror det; for ellers måtte vi jo med jubel og glæde 

kappes om at ile vore arme, hårdtplagede medmennesker 

til hjælp med råd og dåd, og således komme til den ære og 

værdighed, at Gud sagde til os: jeg har velbehag i dit lev-

ned. 

 Farisæerne og alle gerningshellige er derfor nogle usle 

og elendige mennesker, at de tilmed endog skyer og und-

går denne ære, og ikke vil bære denne helgenglorie eller 
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strålekrans om deres hoved. For at man maler de hellige 

med en glorie eller strålekrans om hovedet, er ikke andet, 

end et tegn, hvormed man vil antyde, at de har vandret ef-

ter Guds ord, at de har rettet hele deres levned og alle deres 

handlinger efter Guds ord. 

 For det tredje erfarer vi også, at mennesker ikke blot 

rammes af psykiske og fysiske sygdomme, men også man-

gel på føde og på andre timelige goder. Her kan man også 

på mange måder øve barmhjertighed og hjælpe sin næste 

med mad og drikke, tøj og andet, som Herren selv opreg-

ner i Matt 25, 35-36, hvor han siger: ” jeg var sulten, og I 

gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget 

at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nø-

gen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg 

var i fængsel, og I besøgte mig.” 

 Den slags gode gerninger finder man intet af hos de 

gerningshellige; for ikke blot giver de intet bort, men de 

opæder også andre folks gods (som Kristus siger om fari-

sæerne) og gør sig med al deres hellighed gode dage på 

andres bekostning. Derfor skulle man i stedet for en glorie 

af stråler male disse falske hellige en krans af tidsler om 

hovedet, og lade den være deres våbenmærke og hjelm. 
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 Her har nu mine kære venner hørt, hvad man skal gøre, 

når man med ydre gerninger vil tjene Gud og gøre hans 

vilje, nemlig, at dette ikke kan ske på nogen anden måde, 

end ved at man øver barmhjertighed mod næsten. Det er 

vor næste, som trænger til vore gerninger. Gud i Himlen 

trænger ikke til dem. For hvad kunne vel vi give ham, vi, 

som ikke har andet, end hvad vi modtager af ham? Men 

frem for alt, hvad Gud ellers giver os her på jorden, træn-

ger vi især til, at han giver os sit hellige ord, så vi må lære 

ham og hans vilje at kende. Hermed vises der også Gud en 

tjeneste; for dette hører med til den ære, som tilkommer 

ham. 

 Derfor står der hos profeten Hoseas, at vi skal øve 

”barmhjertighed” mod vor næste, og således være Gud til 

behag, men dernæst også beflitte os på ”kundskab om 

Gud” (Hoseas 6, 6), det vil sige, modtage og tro på evan-

geliet; for alene derved lærer man Gud at kende. I disse to 

ting har man Guds vilje hel og fuldstændig; men det sidste 

stykke nævner Kristus ikke her. Han taler her alene om, 

hvad vi er næsten skyldige, og vil, at alene de gerninger, 



424 
 

hvori der er barmhjertighed, og hvorved man kommer næ-

sten til hjælp i hans nød, skal være og kaldes gode gernin-

ger. 

 Men nu lader Gud det ikke være nok med at sige: ”jeg 

haver lyst til barmhjertighed ønsker jeg”; men han tilføjer: 

”ikke til slagtofre” og ligeledes ”kundskab om Gud, ikke 

brændofre.” Hos 6, 6. Dette er et såre sælsomt og vel 

endog halv kættersk tillæg, hvis farisæerne skulle sige det. 

For ofre og brændofre var jo i loven den ypperste gudstje-

neste, som Gud selv havde udvalgt sig og befalet jøderne 

at yde ham. Derfor var det allerede groft nok, om profeten 

blot havde sagt: Gud har mere lyst til barmhjertighed end 

til ofre. Men at sige: Gud har slet ikke lyst til eller velbe-

hag i ofringerne, det lyder i højeste grad kættersk. Velan, 

lad det behage farisæerne eller ikke, lad dem forarges der-

over eller ikke, så tager dog Kristus her bladet fra munden, 

og siger rent ud: ”Jeg ønsker barmhjertighed, og ikke 

ofre”. 

 Her møder nu det spørgsmål: Hvorfor Gud på dette 

sted således fordømmer ofringerne, som han dog havde set 

til med velbehag hos så mange af fædrene? Så lær nu du 

at svare således: I Salme 18, 26-27 står der: ”Du er trofast 
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mod den trofaste, retsindig mod den retsindige mand. Du 

er oprigtig mod den oprigtige, men over for den falske for-

stiller du dig.” På samme måde siger Paulus: ”Alt, hvad 

der ikke er af tro, er synd.” Rom. 14, 23. Derfor må man 

her se på personerne, og gøre forskel på dem, som er hel-

lige, og dem, som er vanhellige. For de hellige skikker sig 

vel: mod Gud ved troen og mod næsten ved barmhjertig-

hed; og derfor har Gud ikke blot velbehag i deres offer, 

men også i deres andre, ringere gerninger, i alt deres ar-

bejde, deres måltider, søvn og andet sådant. Ja så stort er 

hans velbehag til dem, at skønt de endnu ikke i alle måder 

er rene og fuldkomne, men ofte falder og synder af skrø-

belighed, så skal dette dog ingen skade gøre dem, men bli-

ver dem skænket og tilgivet. For Gud er hellig hos de hel-

lige, endog når de synder, når de blot ikke forhærder sig i 

synden, men omvender sig og ved troen atter holder sig til 

Guds nåde. De ugudelige skikker sig derimod ikke godt, 

men slet, de hverken tror på Gud eller har tillid til ham; 

heller ikke agter de kærligheden til deres næste for noget, 

men befatter sig i dets sted med deres ofringer og deres 

selvopfundne gudstjeneste og fromhed, og søger dermed 
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kun deres egen ære. Heraf kommer det, at Gud hos så-

danne forvendte folk viser sig vred og siger: Når I ikke vil 

efterkomme min befaling om tro og kærlighed, i hvilke 

ting jeg har velbehag, så vil jeg heller ikke have velbehag 

i jeres bedste gerninger og højeste gudstjeneste og ofre; og 

nu skal ikke blot jeres synder, men også jeres andagtsøvel-

ser blive jer til skade og fordærvelse. For ligesom verden 

siger: Fornærmer du mig her, så fornærmer jeg dig der, 

således gør også jeg mod jer, som I gør mod mig. Hvad 

jeg befaler, behager ikke dig, og hvad du gør, behager ikke 

mig; og dermed er vi skilt ad. Hvad du har mest lyst til, 

nemlig til at ofre, det har jeg mest mishag i; for I er ikke 

sådanne folk, at jeg kan have velbehag i jeres ofringer. 

 Her hører altså mine kære venner, hvilken dyrebar 

prædiken dette er for de arme syndere: At Kristus vil være 

hos dem, hjælpe dem, føre dem til omvendelse, og gøre 

dem salige; mens I derimod ser, hvilken farlig tilstand de 

er i, som ikke holder sig for syndere. Så lad os da vælge 

det rette, erkende vore synder, bede Gud om tilgivelse, 

håbe at få syndernes forladelse for Kristi skyld, og gøre os 

rede til at føre vort liv i barmhjertighed, idet vi tjener vor 

næste med alt, hvad vi kan. Da vil Gud have velbehag i os, 
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kærlighed til os, og for sin søns Jesu Kristi skyld ved sin 

Helligånd gøre os fuldkommen hellige og salige. Dette 

forunde Gud os alle! Amen. 
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Sankt Mikaels dag 

Første prædiken 
 

Om englene 
Denne englenes festdag har man anordnet i kirken for de 

unges, eller, at jeg skal tale rettere, for alle kristnes skyld, 

for at vi skal lære at tænke på de hellige engle, og takke 

Gud, fordi han har sat så store herrer til at være vore tje-

nere, og befalet dem at hjælpe os. Som også Hebræerbre-

vet 1, 14 derfor kalder dem: ”Tjenende ånder, der sendes 

ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.” 

 Vel er det sandt, at Gud også uden englenes tjeneste 

kunne opholde os og bevare os for Djævelen og al elen-

dighed; ligesom han jo også kunne skabe os ligesom 

Adam og Eva uden fader og moder; ligesom han også 

kunne regere land og folk uden fyrster; og ligesom han 

også uden sol og stjerner kunne give os et lys, og uden 

pløjning og markarbejde kunne give os brød. Men det vil 

han nu ikke gøre, men har indrettet det således, at den ene 

skabning altid skal tjene den anden. 

 Ligesom vi nu skal takke Gud, fordi han giver os fader 

og moder og verdslig øvrighed, sol og stjerner, korn og 
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alle slags skabte ting, for at de skal tjene og hjælpe os i 

dette liv, således skal vi også lære, at Gud hjælper og be-

skytter os ved sine engle, og være ham taknemlige for det. 

 For mine kære venner har jo ofte hørt, at Djævelen alle 

vegne omringer mennesker, både ved fyrsternes hoffer, og 

i husene, på marken, på alle veje, i skovene, i vandet og i 

ilden. Kort sagt, det er alt sammen fuldt af djævle, som 

idelig pønser på at brække halsen på ethvert menneske. Og 

vidst og sandt er det, at hvis Gud ikke uafladelig afvær-

gede det, så lod Djævelen ikke et eneste korn, ingen fisk, 

intet kød, ingen dråbe vand, øl eller vin forblive uforgiftet. 

Derfor, når det sker, at en mister en hånd eller et øje, eller 

en anden angribes af pesten eller en anden sygdom, så er 

dette alt sammen idel giftige pile, som Djævelen her kaster 

mod én, der mod en anden. Rammer det, så har man det; 

men rammer det ikke, så er det egentlig et tegn på, at Gud 

ved sine kære engle har forhindret det. Ligeså, når en 

uventet ulykke sker, så at én falder i vandet, en anden i 

ilden, så er dette idel Djævelens hug og skud; for han hug-

ger og stikker altid om sig, og vil gerne tilføje os al mulig 

skade. 
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 Mod denne giftige og listige fjende har Gud beskikket 

os de kære engle, at de skal våge over os, for at, når Djæ-

velen slår og skyder med pest, ild, hagl, osv. en engel da 

kan være til stede og afværge det. Der er en stedsevarende 

kamp imellem englene og djævlene. Djævelen ville gerne 

anrette al mulig ulykke; som vi dagligt ser, at mange men-

nesker falder og brækker et ben på jævn jord, eller styrter 

ned ad trapper og stiger, uden at man selv véd, hvordan det 

er gået til. Dette og andet lignende ville Djævelen altid af-

stedkomme, hvis Gud ikke ved sine kære engle forhindrede 

det. Men undertiden lader Gud en enkelt sådan ulykke ske, 

så vi må lære, at hvis Gud ikke hvert øjeblik, afværgede 

det, så ville dette ske altid, og så vi må blive des flittigere 

til at bede, og være Gud des taknemligere for denne be-

skærmelse. 

 For Gud er en livets Gud, som vil hjælpe og redde os, 

hvor vi har det behov. Men hvis vi vil være onde, og hver-

ken bryde os om hans ord, eller takke ham for hans fader-

lige beskærmelse og omhu, så bliver han fortørnet, behol-

der sine engle hjemme og lader Djævelen råde, for at de 

onde kan blive tæmmet ved pest eller anden ulykke, da de 

dog ellers ikke ville gøre gavn. Men når det er kommet så 



431 
 

vidt, så er det ude med os. For ligesom dine børn, hvis du 

ville slå hånden af dem, og hverken give dem føde, klæder 

eller andet, ville blive aldeles fattige og elendige, således 

går det også de onde og utaknemlige, når Gud slår hånden 

af dem og ikke beskærmer dem, men beholder sine engle 

hjemme. 

 Det lærer vi også af den fromme Jobs historie. For der 

står, at Herren vor Gud spørger Djævelen: ”Hvor kommer 

du fra?” Og Djævelen svarer: ”Jeg har gennemvandret jor-

den på kryds og tværs.” Dette kan nu næppe være sket 

uden skade; for hvordan den karl plejer at vandre omkring, 

siger Peter i 1 Pet 5, 8: ”Jeres modstander, Djævelen, går 

omkring som en brølende løve og leder efter nogen at 

sluge.” Så siger Herren: ”Lagde du mærke til min tjener 

Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsin-

dig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra 

det, der er ondt.” Atter svarer Satan: ”Det er vel ikke uden 

grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans 

familie og hele hans ejendom på enhver måde?” Med disse 

ord mener han de hellige engle, som er rundt omkring Job 

og våger over hans hustru, børn, marker og kvæg. Som 

ville den onde fjende sige: Jeg ville også angribe Job og 
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hvad hans er, hvis du ikke forhindrede mig deri. Da gav 

Herren vor Gud Djævelen denne magt; og nu skulle han 

gøre med Jobs gods, som han selv ønskede. Straks farer 

han til og ophidser nogle onde mennesker, så de driver hen 

ved tusinde okser og æsler bort og dræber Jobs tjenere. 

Derefter lader han ild falde ned fra Himlen, og opbrænder 

syv tusinde får med hyrder og alt. Og for det tredje ophid-

ser han også kaldæerne imod Job, så de gør et indfald i 

hans land med tre grupper, fratager ham tre tusinde kame-

ler, og dræber alle hans tjenere, som de traf på. Alt dette 

skete på én dag, men det var endnu ikke nok hermed. For 

Job havde tre døtre og syv sønner; og mens disse endnu 

var forsamlet og var glade og vel til mode, se, da opvakte 

Djævelen et sådant stormvejr, at huset styrtede sammen, 

og alle, som var deri, blev slået ihjel. Alt dette formåede 

Djævelen at gøre, men ikke før Gud havde tilladt ham det. 

Således kan det også ske med os; så snart Herren vor Gud 

kalder sine engle tilbage, så er ingen af os i sikkerhed, men 

er dødsens i samme øjeblik. 

 Men hvad gjorde nu Job, da han oplevede denne elen-

dighed? Vistnok klagede og jamrede han sig, sønderrev 

sine klæder og rev sit hår af; men alligevel faldt han i al 
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ydmyghed til jorden, og bad, og sagde: ”Nøgen kom jeg 

ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage! Herren gav, 

Herren tog, Herrens navn være lovet.” 

 Dette må dog have været en såre fortræffelig og hellig 

mand. Men hvordan gik det nu videre? Det skete en dag” 

(siger Skriften), at Satan atter trådte frem for Herren. Da 

sagde Herren til ham: ”Hvor kommer du fra?” (Denne 

måde at tale på bruger Skriften her, idet den taler om tin-

gene, som vi mennesker tænke derom. For Gud har ikke 

nødig at spørge; han véd alle ting, endog før de er skete.) 

Og Satan svarede: ”Jeg har gennemvandret jorden på 

kryds og tværs.” Her hører du atter, at fjenden ikke ligger 

stille og er passiv, men stedse sniger sig omkring efter os 

mennesker. Det må vi lære, og derfor også se os for, og 

vogte os vel for ham. Herren spørger endnu engang Satan, 

og siger: ”Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige 

findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaf-

fen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. 

Han holder stadig fast ved sin retsindighed; uden grund fik 

du mig overtalt til at ødelægge ham.” Da svarer Satan Her-

ren, og siger: Dette er intet under; for al ulykke kan endnu 

overvindes, så længe det ikke gælder hans egen hud. Men 
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lad mig angribe hans legeme, hvad gælder det, da vil han 

glemme at tale gode ord; da vil han føre en anden tale end 

hidtil, hvor det ikke er gået ud over hans egen, men over 

andres hud. Velan, også dette tillader Gud Djævelen, og 

siger: ”Nu får du magten over ham; men skån hans liv!” 

Angrib og plag hans legeme, så meget du vil; men spar 

hans liv og dræb ham ikke. Det sidste er et særdeles trø-

sterigt stykke, at Gud dog holder Djævelen således fanget, 

at han ikke kan komme længere, end Gud tillader ham at 

gå. Hvad skete nu? Da fór Satan ud, og slog Job med onde 

bylder, og der var ikke en hel plet på hans hud fra hans 

fodsåler og til hans isse, så han satte sig i asken og skra-

bede sig med et potteskår. 

 Hedningerne véd ikke, hvor sådan pludselig ulykke 

kommer fra; men vi véd, at det er Djævelens arbejde, og 

at han har sådanne våben med hvilke han skyder og hugger 

imellem os, når Gud tillader ham det. Ingen skal derfor 

tvivle på, at når en landsby eller et hus brænder af, da sid-

der der altid en Djævel og blæser uafladelig til ilden, at 

den skal blive større. Således er det også Djævelen, der 

gør det, men Gud der tillader det, når nogen dør af pest, 
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drukner eller falder og slår sig ihjel. Uden sådanne hjem-

søgelser ville vi blive alt for onde; for man ser jo, at uagtet 

sådanne straffe bryder verden sig om ingen ting. Derfor 

trænger vi til sådanne straffe og advarende eksempler, for 

at vi ikke skal leve i sådan ryggesløshed, men daglig bede 

Gud om og takke Gud for de kære engles beskærmelse. 

For skønt han jo nok kunne beskærme os uden deres hjælp, 

så vil han dog gøre det ved englene. De er ligesom en 

vognborg rundt om os, så at Djævelen ikke hvert øjeblik 

kan bryde ind hos os og gøre os skade. 

 Så lad os derfor lære og mærke os, at Djævelen gør os 

al den skade, der tilstøder os på legeme, gods og ære, og 

at han gør det enten selv personlig, som da han angreb Jobs 

legeme; eller ved sine tjenere, de onde mennesker, som da 

han angreb Jobs gods og ophidsede kaldæerne og andre 

imod ham. For Herren vor Gud er, som forhen sagt, en li-

vets Gud, og kan af sig selv intet andet gøre, end idel godt. 

Men sådanne anfægtelser overgår os, så vi ikke skal blive 

så frække og trygge, som om vi var alene, og Djævelen 

tusinde mil borte fra os. Nej, du er ikke alene. Dæmonerne 
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omringer dig på alle sider. ”De flyver i luften” (som Pau-

lus siger) ligesom alliker og krager, og skyder uafladelig 

efter os. 

 Vor trøst er, at de ikke kan ramme os, uden når Gud 

vil have det. Ellers måtte vi jo ængste os ihjel. Og dernæst 

er det også en trøst, at Gud, som vi her se det af Jobs hi-

storie, ikke altid giver Djævelen denne magt, fordi vi har 

fortjent det og fortørnet Gud, men fordi han vil forsøge os, 

om vi også vil være tålmodige og stole på hans barmhjer-

tighed. Men dertil kommer endnu en tredje trøst, nemlig 

den, hvorom vi især skal tale i dag, at Gud har skabt de 

kære engle til et værn mod Djævelens skændige hensigter, 

og for at de skal tjene og beskærme os. For englene er ven-

lige, barmhjertige og gode ånder, som gerne lade sig bruge 

til at forhindre Djævelens forehavende. Var de hellige 

engle derfor ikke ved kejserens, kongernes og fyrsternes 

hoffer, så ville Djævelen ikke tøve længe med at anrette 

alle slags ulykke, så at de mægtige hvert øjeblik ville over-

falde hinanden. Men undertiden lader Herren vor Gud det 

dog ske, at de store herrer bliver uenige; undertiden tilla-

der han, at djævlene antænder ufredens ild; men så er de 

kære engle ved hånden, og de slukke den atter og stifte 
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fred. Men når Gud for vore synders skyld eller af andre 

årsager holder sine kære engle tilbage, så går det ilde til 

med mord, brand, voldtægt og andet sådant, hvori Djæve-

len har sin glæde. 

 Således ville der heller ikke i husene være nogen fred, 

men evig strid, tyveri, utroskab, dovenskab og intet ville 

gå, som det skulle, men alt blive idel elendighed og hjer-

tesorg, når det skulle gå efter Djævelens vilje. Men Gud 

holder styr på ham ved sine kære engle, så han må vige for 

dem og holde op igen, om han end stundom kan få sat ild 

på et hus eller afstedkomme anden fortræd. 

 Derfor skal ingen mene sig i sikkerhed, men vide, at 

alting om os er opfyldt med djævle, som gerne vil skade 

os på legeme, sjæl og gods og opvække forbitrelse, vrede, 

had, hovmod og andet lignende, i den hensigt, derved at 

bringe os ned til dem i Helvede. Men at det ikke lykkes 

dem, derfor har vi vor nådige Fader i Himlen at takke, som 

ved sine engle, de høje og mægtige ånder, forhindrer Djæ-

velens anslag, så der dog altid sker mere godt end ondt, 

altid er mere fred end krig, vokser og bevares mere sæd, 

end der fordærves ved frost og hagl, og bliver flere huse 
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tilbage end der brænder, og at vi mennesker har flere 

sunde end syge lemmer. 

 Angriber Djævelen et øje, en fod eller en arm, så er 

dog det øvrige legeme uskadt. Og når en pest udbryder, så 

bliver der dog flere mennesker i live, end der dø af denne 

sygdom. 

 Men at det ikke går af ganske uden skade, og at Djæ-

velen snart her snart der afstedkommer mange ulykker, la-

der Gud ske, fordi han derved vil vække os og få os til at 

lukke øjnene op, så vi ser den nåde, der ved siden af sådan 

skade overgår os, og takker Gud, fordi dog ikke alt går til 

grunde, når en krig, pest eller anden ulykke opstår, men at 

dog noget og det den største del bliver reddet. Som også 

profeten Jeremias formaner sit folk til at tie og ikke klage, 

da de blev straffet og ført bort. Det er endda en stor nåde, 

siger han, at det ikke er aldeles forbi med os. 

 For således vil Djævelen gerne have det. Han vil ikke 

nøjes med, at du får et ben brudt, men vil også gerne have 

din hals brudt. Han vil ikke nøjes med, at én eller to dø i 

et hus, men vil gerne have hele huset udryddet; som det 

også undertiden sker, os til advarsel, for at vi skal leve i 

gudsfrygt, og bede Gud om de kære engles beskærmelse. 
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For selv er vi for svage til at stå os mod denne fjende. Der-

for skal vi, når et sådant uheld tilstøder os, vænne os til at 

sige med den fromme Jeremias: Velan, har jeg mistet et 

barn, har jeg taget skade på et øje, så være Gud alligevel 

lovet, at han dog har ladet mig beholde det øvrige, og ikke 

ladet mig miste det alt sammen. For dermed vil Gud lære 

os, hvad Djævelen ville gøre imod os, hvis Gud ikke afvær-

gede det ved sine kære engle. 

 Lad os derfor lære, at vi dag og nat svæver i stor fare, 

og ligesom sidder og bliver skudt til måls efter af Djæve-

len. Han har en opspændt bue og et ladt gevær, og sigter 

stedse på os, for at skyde på os med pest, kopper, krig, ild, 

hagl og andet uvejr. Men vor kære herre Gud styrer det 

sådan ved sine kære engle, at buen brister og at geværet 

springer eller skyder forbi. Dog lader han undertiden Djæ-

velen træffe, så vi må lære, at vi ikke er store herrer, og at 

ikke alting står i vor egen magt, og så vi derfor må bede 

des flittigere til Gud, at han ikke vil lade Djævelen råde, 

men i nåde forhindre hans anslag ved sine kære engle. 

 Vi skal altså i dag lære dette, at Herren vor Gud har 

befalet sine engle om os, og at enhver kristen ikke blot har 
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én, men mange engle, som beskærmer ham, ligesom en-

hver også har sine særlige djævle, der altid snige sig efter 

ham, og som, når de ikke kan udrette andet, indgiver dig 

onde drømme eller forfølger dig med onde tunger, der skal 

lyve dig på, forhindre din lykke, og sætte plet på dit gode 

navn og rygte. Her skal du mærke dig, at alt dette kommer 

fra Djævelen, og vogte dig, at du ikke lever som hednin-

gerne. Dem overgår også sådan ulykke, men de mener, at 

det kommer tilfældigt; for de véd intet om Djævelen. Men 

lær du at sige: Det har den onde fjende, Djævelen, gjort. 

Og når du derimod ser noget lykkes vel og får et velsignet 

udfald, så sig: En god engel har været med her, ellers ville 

det være løbet være af. Som når en undslipper en drukne-

ulykke, eller en sten falder ned på ham, men dog ingen 

skade gør ham, da skal man ikke kalde dette et lykketræf, 

men de hellige engles gerninger. 

 Men nu er der en forskel imellem englene, ligesom der 

er forskel imellem djævlene. Fyrster og herrer har store og 

vældige engle, som man ser af Daniel 10, men børn og den 

uvidende almue har ringere og almindeligere engle; for 

blandt englene er altid den ene større, stærkere og visere, 
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end den anden. Sådan forskel er der også imellem djæv-

lene; som også Kristus derfor siger, at de har et rige, Luk 

11. For ligesom der til et rige hører mange slags personer 

og ulige embeder, således er der også ulige embeder blandt 

djævlene. De, der anfægter mennesker med ukysk attrå, 

gerrighed, hovmodighed og andet lignende, er ringe og al-

mindelige djævle. De, som anfægter mennesker med van-

tro, fortvivlelse og kættersk lære, er de højere ånder. Disse 

djævle har med paven at gøre (men med ham har de måske 

alle at gøre) samt med kætterne og sektstifterne. 

 Derfor er det højst nødvendigt, at vi vænner os til bøn-

nen, og at vi i sådan stor fare trøstigt råber til Gud og bøn-

falder ham om, ikke at fratage os de kære engles beskær-

melse, for ellers er det ude med os, da vi selv er meget for 

svage til at kunne stå os mod Djævelen. 

 Men til bønnen skal også dette komme, at man lever i 

Herrens frygt og vogter sig for at synde. For de kære engle 

er hellige og rene ånder, og kan derfor ikke lide, at man 

fører et ugudeligt liv og lever i utugt og andre laster; som 

man jo også ser for sine øjne, at Gud straffer disse laster 

meget strengt. Derfor siger Salme 34, 8: ”Herrens engel 

lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier 
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dem.” For hvis nogen ikke frygter Gud, og derved kommer 

i nød og fare, så vil de kære engle lade ham i stikken og 

ikke udfri ham. For deres beskærmelse skal ske således, at 

Guds ord og beskikkede orden ikke krænkes derved, og at 

de ugudelige ikke undgår straffen for deres synder. 

 Vil du derfor have de kære engle hos dig, så frygt Gud 

og vær from; som også den herre Kristus siger i evangeliet: 

”Der bliver glæde hos Guds engle over én synder, som 

omvender sig.” Luk 15, 10. Men heraf må jo følge, at de 

kære engle må have sorg og græmmelse over ubodfærdige 

mennesker, som bestandig fremturer i deres synder, samt 

at de ikke kan blive hos sådanne folk, selv om de gerne 

ville det; for deres natur og væsen tillader dem det ikke. 

 Dette må for denne gang være nok prædiket om eng-

lene, til at vi deraf kan lære at takke Gud for denne herlige 

beskærmelse, og hver dag af hjertet bede ham, ikke at fra-

tage os den, men i nåde lade den hvile over os. Amen. 
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Anden prædiken på Mikaels dag 
 

Matt 18, 1-10. 
v1 På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den 

største i Himmeriget?« v2 Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det 

midt iblandt dem v3 og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender 

om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. v4 Den, der 

ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; v5 

og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. 

v6 Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var 

bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i 

havets dyb. v7 Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme 

fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. v8 Hvis din hånd 

eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er 

bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge 

hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. v9 Og hvis dit øje 

bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent 

med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes 

i Helvedes ild. v10 Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger 

jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. 
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Dette evangelium taler i slutningen om de små børn og de-

res engle, og er henlagt til denne festdag, for at man derved 

kan få anledning til at tale om de kære engles beskyttelse. 

 Det indeholder nemlig to stykker. I det første stykke 

irettesætter Herren sine disciple for deres hovmod, og 

fordi de altid vil ophøje sig over hinanden; og han siger 

derfor til dem, at når de ønsker at komme ind i Himmeri-

get, så må de ikke tragte efter stor hæder og anseelse, men 

fornedre sig selv og blive ligesom børn. Men herom har 

mine kære venner allerede hørt på Jakobs og på Bartholo-

mæus’ dag, hvorfor vi nu vil lade det bero hermed. 

 Den anden del af dette evangelium er en dobbelt ad-

varsel. Først byder Herren, at de kristne ikke må forarge 

nogen, især ikke unge mennesker; og dernæst, at når de ser 

noget forargeligt hos andre, de da ikke lader sig forføre 

deraf. Om disse to advarsler vil vi nu også tale lidt. 

 Her er det nu for det første stor skade, at dette evange-

lium bliver prædiket for så mange mennesker, som hver-

ken vil tage sig det til hjerte eller betænke denne sag al-

vorligt. For det er jo dog et såre alvorligt ord, Herren her 

taler om børnene, idet han siger: ”Se til, at I ikke ringeag-

ter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene 
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ser altid min himmelske faders ansigt.” Det havde allerede 

været nok, når han havde sagt: De har deres egne engle. 

Men han gør det endnu større derved, at han siger: ”og 

disse engle ser altid min faders ansigt i Himlene.” Som 

ville han sige: Jeg befaler jer, at I ikke må forarge de unge, 

men at I skal opdrage dem vel; for de ligger Gud meget på 

hjerte; og selv om I ville foragte børnene, og ikke skåne 

dem for deres egen skyld, så skån dem dog for deres engles 

skyld. Frygt dem, og lær, at fordi disse store ånder, som 

altid stå for Guds ansigt, og altid hører og ser ham, så hjer-

telig gerne tjener dem og gør, hvad der er til deres bedste, 

så skal også I, som dog er langt ringere, gøre ligeså, og 

ikke forarge dem, men våge over dem og gerne tjene dem. 

Selv om vi nu ikke havde mere, end dette ene ord af Kri-

stus, om hvor meget de unge ligger hans fader på hjerte, 

så måtte vi jo allerede deraf slutte, at der blandt alle gode 

gerninger ikke er nogen større eller bedre, end den at op-

drage unge mennesker godt. For hvem ville ikke holde det 

for en stor og ypperlig gerning, at tjene dem, hvem selv 

englene, der stedse står for Guds ansigt, tjener? Derfor 

skal fædre og mødre, medhjælpere, lærere og præster og 

alle de, der har at gøre med børn og unge mennesker, af 
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hjertet være villige til denne tjeneste, og ikke spare nogen 

flid og møje herpå, fordi disse store himmelske fyrster 

ikke skammer sig ved at tjene unge mennesker og at føre 

tilsyn med dem. Dette er næst efter læren om englene det 

første, som man skal lære af dagens evangelium. 

 Men man skal ikke blot gerne tjene de unge, men også 

vogte sig for at forarge dem, være sig med ord eller med 

gerninger, og opdrage dem på det bedste, så de lærer at 

bede, at være tugtige, mådeholdne, lydige, tro, rolige og 

sanddru, at afholde sig fra eder og skældsord, og at opføre 

sig ærbart og sømmeligt både i ord og adfærd. Dette er, 

hvad Gud vil have, at vi gamle skal optugte de unge til, 

samt at vi altid skal våge over, at der ikke bliver kødelig-

sindede, uopdragne og udsvævende mennesker af dem. 

Det sker såre let, hvis man ikke afværger det ved at føre 

flittigt tilsyn med dem. For vi ser jo af daglig erfaring, at 

ungdommen er ligesom et brændstof, der overmåde let 

fænger, hvad ondt og forargeligt er. 

 Derfor skal man med stor flid agte på, både hvad man 

er børnene og hvad man er deres engle skyldig; nemlig 

englene, at man ikke bedrøver dem; og børnene, at man 

ikke forarger dem. For her hører vi nu fremdeles, hvordan 
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den herre Kristus betragter, hvad vi i så måde gør. ”Den, 

der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. 

Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til 

fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om hal-

sen og blive sænket i havets dyb.” Her står disse to stykker 

sammen: Den, der ret alvorligt tager sig af et barn, og op-

drager det, så det lærer at kende Gud, og ikke lærer det at 

sværge, bande og stjæle, ham tilsiger jeg (siger Kristus 

her), at jeg vil regne det, som om han havde vist mig 

samme kærlighed, båret mig på sine arme og plejet mig 

med samme omhu, som den, hvormed min moder har ple-

jet mig. Dette må dog kaldes at prædike mildt og at over-

tale os venligt. 

 Hvorfor gør nu Herren dette? Alene fordi han såre vel 

véd, hvor gerne de unge lytter til utugtig snak, og hvor 

snart de er forført, samt at der altid findes onde tunger, 

som gerne vil hjælpe til her. For Gud i Himlen forbyde det, 

at man finder drenge og piger på ti, tolv år, som bander og 

sværger og bruger andre ukvemsord. Men hvem lærer de 

det af? Af ingen andre, end af dem, der skulle forbyde dem 

det, af deres egen fader og moder, og af det skammelige 
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og ugudelige tjenestefolk. For den slags tale lærer og hu-

sker de langt lettere end deres Fadervor. 

 Heri er det gamle let fængelige brændstof, vor fordær-

vede natur, skyld. Men hvilken dom vil nu derefter følge? 

”Det var bedre (siger Kristus) at de druknede i havet, hvor 

det er dybest.” Med de ord vil han antyde, at sådan synd 

og forargelse ikke blot skal straffes med den legemlige 

død, men med den evige fordømmelse. Derfor skal man 

være forsigtigere og besindigere, når der er unge menne-

sker til stede, og i deres nærværelse ikke gøre eller sige alt, 

hvad man ellers plejer at gøre og sige. Som også hednin-

gerne har sagt: For unge mennesker skal man være ekstra 

hensynsfuld. Men hvor mange er der vel, som er dette? 

Derfor står det også alle vegne så slet til i verden, at man 

næsten aldeles ingen tugt og ærbarhed, tro og troskab mere 

finder blandt mennesker. For de gamle siger og gør uden 

undseelse alt, hvad de lyster, og lader de unge se derpå. 

Og så mener de unge, at det har de også lov til, og at hvad 

de andre og især deres egne forældre gør, det må også være 

dem tilladt. Men hvor mildt Herren vor Gud ser til dette, 

kan du lære af denne vor herre Kristi prædiken. For om 

også verden indbilder sig, at man uden fare kan bande en 
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ed eller bruge et groft og skammeligt ord, og lade unge 

mennesker høre derpå, så siger derimod Kristus, at det var 

bedre for dem, at de lå midt i havet med en møllesten om 

halsen, end at de skulle forarge sådanne. 

 Altså skal man ikke forarge de unge, men tjene dem, 

ikke blot derved, at man intet ondt lader dem se, men også 

derved, at man afholder dem fra det onde, og med flid hol-

der dem til tugt og god opførsel. Således skal man, når et 

barn bander eller lader et ublu ord undslippe sig, tale det 

alvorligt til derfor, og sige: Så skam dig dog i dit inderste 

hjerte, og gør det aldrig mere! For her står jo din engel, og 

ser og hører det, og forfærdes over en sådan gruelig ed, og 

vredes på dig derfor. Men når nu din engel forfærdes og 

vredes derover, og står for Guds ansigt, mener du da ikke, 

at Gud mærker det, han, som desuden ser og véd alle ting, 

og derfor også vil vredes på dig? Så gør det da nu for Guds 

skyld aldrig mere. 

 Med sådanne og lignende ord skal man undervise de 

unge, ellers vokser de op i deres fordærvede naturs vanart, 

og lærer og gør alle slags ugudelighed. Men hvis de hver-

ken vil agte ord eller formaninger, så har forældrene den 
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befaling, at de skal slå til, og ikke tåle deres uartige børns 

onde streger. 

 Kristus ville derfor gerne lære os voksne mennesker at 

føre godt tilsyn med de unge og standse det onde, mens 

det endnu er tid; for har man forsømt at bruge den belejlige 

tid, så står skaden siden ikke til at oprette. Og hertil hører 

der så meget større flid og agtpågivenhed, som ungdom-

men, som sagt, er et brændstof, som fænger såre let. Ban-

der du, eller lader du et groft ord undslippe dig, og mener, 

at dit barn ikke har hørt det, så er det dog straks opfanget, 

og når du ikke er til stede, siger dit barn dig det efter, og 

glemmer det ikke al sin levetid. Så hurtigt kan det ske, at 

et ungt menneske bliver fordærvet, når man ikke med sær-

deles flid vogter sig for dette og tager sig vel i agt, at ingen 

forargelse sker. 

 Dette er på ingen måde at spøge med, og Herren har jo 

selv sat en stor straf derfor. Men derimod siger han, at 

hvad godt man i så måde gør et barn, vil han agte, som om 

man havde gjort det mod ham selv. Begge dele skal nu 

bevæge os til, ikke at synde herimod, men skikke os som 

kristne mennesker. For gør vi det ikke, så hedder det: Det 

var bedre, at du lå på havets bund, hvor det er dybest. Men 
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gør vi det, og forarger vi ikke de unge, men vænner vi dem 

ved vort eget eksempel til at agte på Guds ord og at være 

tugtige og blufærdige i ord og adfærd, så behager dette 

Gud vel, og så vil han lønne det med sin velsignelse; mens 

der hverken skal være lykke eller velsignelse med dem, 

som forarger de unge, og ikke skåner dem for at se og høre, 

hvad ondt er. 

 Dette være nu i al korthed talt om det ene stykke af 

dette evangelium, nemlig, at enhver skal vogte sig og se 

nøje til, at han ikke forarger unge mennesker, som på 

grund af deres umodne alder endnu ikke ret kan styre sig 

selv. For hvor stor en synd det er, giver straffen noksom 

til kende. Selv på manddrab har jo Gud ikke sat en højere 

legemlig straf, end den, at man skal henrette morderen 

med sværdet og at de skal miste deres liv. Men om dem, 

som forarger ungdommen, siger Herren her, at dem skal 

en sådan straf overgå, at de hellere måtte lade sig drukne i 

havet. Derfor er det ikke noget at spøge med; men vi skal 

alle med særdeles flid give agt på alt, hvad vi siger, gør 

eller undlader, når unge mennesker er til stede, så vi ikke 

skal forarge nogen. 
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 Efter denne undervisning og formaning siger Herren 

fremdeles, at verden ikke vil agte på denne advarsel, men 

gøre, hvad den lyster, hvad enten nogen forarges derover 

eller ikke. Men uagtet nu den onde verden ikke vil lade sig 

sige, og det er umuligt, at forargelse ikke skulle komme, 

så formaner dog Herren her de kristne og lærer dem, 

hvordan de skal skikke sig, idet han anfører en smuk lig-

nelse, og siger: Er det dog ikke sandt, at hvis ét af to skal 

vælges, og du enten måtte fare ned i Helvedes ild, men 

beholde dine fødder og hænder, eller du, hvis du ville 

komme i Himlen, måtte lade en hånd eller fod afhugge, så 

ville du dog langt hellere undvære hånden eller foden, end 

give slip på Himlen og saligheden? Ligesådan er det også 

langt bedre at miste et øje, end at beholde begge sine øjne, 

og så at måtte fare ned i Helvede. Men nu kan det jo ikke 

være andet, men er både vist og sandt, at forargelsen og 

Helvede hører sammen, og at derfor enhver der giver for-

argelse, eller lader sig forarge, har forspildt Himlen. Hvor-

dan skal da de kristne skikke sig? Verden er fuld af forar-

gelse, og derfor er det såre let sket, at man kan blive for-

ført.  
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 Her svarer og lærer Herren os alle således: Faren er 

stor (siger han); for hvor der er forargelse, er der også Hel-

vede og død. Hvis I nu vil undgå denne fare, så må I gribe 

det an, og gøre, hvad der vil smerte jer, ja gøre jer lige så 

ondt, som hvis man afhuggede en arm eller et ben. For her 

kan det nu hænde sig, at du har en god ven, som er dig så 

kær, at du mener, du hellere ville miste et øje, en fod eller 

en hånd, end at bryde med ham og lade ham fare. Men vil 

du forblive en kristen og komme til Himlen og undgå Hel-

vede, så bryd dig i dette stykke om ingen, hverken om fa-

der eller moder, husbond eller madmor, fyrste eller kejser, 

men giver nogen dig forargelse, så vogt dig for ham, og 

følg ham ikke, om også den legemlige fare, som deraf kan 

opstå, er aldrig så stor. For den åndelige fare, at den, der 

giver eller tager forargelse, fra livet må komme i døden og 

den evige fordømmelse, er dog langt større. 

 Hovedsummen af denne formaning er altså denne, at 

vi skal blive ved Guds ord, holde fast derved, og ikke 

bryde os om mennesker, hvor stor fordel vi end kan have 

deraf, eller hvor dyrt vi end må undgælde derfor, hvis vi 

modstår forargelsen; for ingen fare eller fordel kan dog 
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lignes med den, som bliver følgen, hvis vi giver forargel-

sen rum. Den, der gør det, lader sig lokke af en lille, time-

lig fordel, og giver sig derover til pris for en evig fare, som 

vi desværre ser nok af i vore dage, og det på ingen måde 

blot hos jævne folk. For hvor mange mener du ikke, der 

findes ved kongernes og fyrsternes hoffer, som meget godt 

véd, at papisternes religion er en ugrundet menneskelære, 

men som alligevel, hellere end at fortørne deres herrer, el-

ler for bekendelsens skyld, at udsætte sig for timelig fare, 

holder fast ved denne forargelse og ikke vil angribe den 

endog med det ringeste ord? De mener, at det ville koste 

dem livet eller hænder, fødder og øjne, hvis de forlod deres 

fyrste og afstod fra afguderiet. Samme forargelse er også 

meget udbredt blandt pavens præster. De véd meget godt, 

at de har uret, og at deres ugifte levned ikke kan bestå uden 

stor forargelse og synd. De véd meget vel, at man ikke skal 

besvære samvittigheden for mads og drikkes skyld, at man 

skal række menigheden hele nadveren, at man ikke skal 

påkalde de afdøde helgener osv. Men alligevel bliver de 

siddende i sådan forargelse, og agter den for intet; hvor-

imod det synes dem, at skulle de give slip på deres præste-

dømme, så var dette det samme, som at miste arme og ben. 
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Så ville de ikke kunne skaffe sig føden, så måtte de tage 

stav i hånd og gå tiggergang, ligesom halte, blinde og 

krøblinger, der ikke selv kan erhverve sig brødet. Sådan 

ulykke vil de ikke gøre sig selv; for evangeliets skyld vil 

de intet lide; og de vil derfor, som Kristus her siger, hellere 

fare ned i Helvedes ild med begge deres øjne, hænder og 

fødder, end komme til Himlen med én fod, én hånd eller 

ét øje. 

 Vor herre Kristus giver os altså her en dobbelt advarsel 

mod forargelse. Først skal du vogte dig, at ingen bliver 

forarget af dig, ” for da var du bedre tjent med at få en 

møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb.” 

Og dernæst skal du heller ikke lade dig forføre af forargel-

sen, men blive ved Guds ord, og intet gøre derimod, uan-

set, hvad andre folk siger, hvad enten de viser sig sur eller 

mild, hvad enten de kan gøre dig skade eller kan hjælpe 

dig. 

 Denne befaling vil den kære herre Kristus hermed 

have os sine kristne lagt på hjerte. For han ser, hvor usige-

lig vigtigt dette er for os, og hvor såre snart det kan ske, at 

man enten giver andre forargelse, eller selv lader sig for-

føre af forargelsen. 
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 Så bevare da Gud, den evige fader, os i nåde for Jesu 

Kristi skyld ved sin Helligånd for al forargelse! Han op-

holde os ved sit ord i den rette tro uden al forargelse, og 

gøre os evig salige! Amen. 
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Simons og Judas’ dag 
 

Joh 15, 17-25. 
v17 Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. 

 v18 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. 

v19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af 

verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. v20 

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har 

de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil 

de også holde fast ved jeres. v21 Men alt det skal de gøre mod jer på 

grund af mit navn, fordi de ikke kender ham, som har sendt mig. 

 v22 Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft 

synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd. v23 Den, der 

hader mig, hader også min fader. v24 Havde jeg ikke gjort de gerninger 

iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd; men 

nu har de set, og dog hader de både mig og min fader. v25 Men det er 

sket, for at det ord, som står skrevet i deres lov, skal gå i opfyldelse: ›De 

hadede mig uden grund.‹ 

 

 

Dette evangelium indeholder især to ting, som vi skal lære: 

For det første det bud, hvorefter de kristne skal rette deres 

levned, når de vil leve ret og gudeligt; og for det andet, 

hvad de skal trøste sig med, når det herfor går dem ilde i 
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den onde verden, og hvad de skal tænke om disse lidelser, 

så de må blive dem lette at bære og synes dem ringe. 

 Hvad det første stykke angår, skal man mærke sig, at 

Herren her sammenfatter en kristens hele liv i det eneste 

kærlighedsbud, at vi skal leve venligt sammen, og hjælpe 

hinanden med alt, hvad vi kan. For det er kærlighedens 

natur og væsen, at man intet ondt tænker eller taler om no-

gen, og desuden gør sin næste alt det gode, man formår. 

Når I, mine kristne (siger Kristus), gør dette, så har I gjort 

nok, og behøver ikke at se jer om efter nogen som helst 

større og bedre gudstjeneste; for så vil Gud være tilfreds 

med jer, og have velbehag i jeres gudstjeneste. 

 Dette er den korte og enfoldige befaling, hvorefter de 

kristne skal rette sig i alle deres handlinger. Det har vi da 

også stor årsag til, ikke blot for det eksempels skyld, som 

Gud selv giver os, idet han beviser os kærlighed og nåde; 

som vi da også i fortællingen om de to tjenere har hørt, at 

Gud har eftergivet os al vor skyld, og dertil endnu givet os 

sin søn; men også fordi vi kristne er hinandens brødre og 

Guds børn, som alle er kaldet til én evig arv, og alle har én 

og samme fjende, der står os imod, og gerne vil berøve os 

denne arv. 
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 Derfor skal vi holde des flittigere sammen, og ikke 

hjælpe den onde fjende med udførelsen af hans anslag 

mod de kristne, men tænke: Se, her er også en kristen; og 

den samme fjende, som efterstræber mig, sniger sig også 

efter ham, og pønser på hans evige fordærvelse. Hvorfor 

skulle jeg da forene mig med Djævelen om at plage og 

forfølge ham? Nej, jeg vil hjælpe ham, være venlig imod 

ham, og vise ham al mulig kærlighed og troskab. Så gør 

jeg, hvad jeg bør, og hvad vor herre Kristus har befalet 

mig, at jeg skal gøre. 

 Vi kristne har derfor ikke nødig at søge langt omkring, 

for at finde, hvad vi skal tjene Gud med, således som ver-

den gør, der ser sig om alle vegne, og forsøger og foretager 

sig alle slags gerninger, eller således som vi ser det gå til i 

pavedømmet, hvor der er så megen og så mange slags 

gudstjeneste, at næsten enhver har sin egen måde at tjene 

Gud på, men hvor der alligevel ingen sand gudstjeneste er. 

For hvad mener du vel, Gud kan være tjent med, at en 

munk går i kloster og bruger særlige spiser, klæder og an-

det lignende? Sådanne gerninger spørger Gud slet ikke ef-

ter. Han har befalet dig, flittigt at høre hans ord, lade dig 

døbe, søge syndernes forladelse hos Kristus, og modtage 
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hans hellige nadver. Har du gjort det, så har du dermed 

gjort alt, hvad Gud ham selv angående kræver af dig. Og 

dog befaler Gud os jo alt dette, fordi det er os selv gavnligt, 

og for at vi derved skal komme til den rette Gudskund-

skab, syndernes forladelse og det evige liv. Og alt dette 

koster os ikke en skilling, når alene undtages, at de, som 

heri tjener os som fromme og tro tjenere, skal have deres 

løn eller levebrød deraf; og det er jo dog kun en ringe ting. 

 Dette fraregnet har Gud selv slet ingen brug for dine 

penge og dit gods, og fordrer det heller ikke af dig. Derfor 

har det været idel unyttig bekostning, når verden har 

tænkt, at hvis man byggede og prydede kirker og oprettede 

store og herlige stiftelser, så ville Gud have velbehag deri, 

og at der dermed skete Gud en dyrkelse. Nej, med penge 

og gods kan Gud ikke være tjent; han vil ikke have dine 

penge men dit hjerte; han vil at du skal holde ham for din 

Gud, at du skal frygte ham, og sætte al din tillid til ham. 

Når du gør dette, så har du gjort nok, så begærer han for 

sin egen person ikke mere af dig. 

 Men dernæst vil han også, at du skal elske din næste, 

og hjælpe ham med dine penge og dit gods; eller når du 

ikke kan hjælpe med penge og gods, men selv er en fattig 
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og elendig stodder, at så dog dit hjerte skal være venligt 

imod næsten. Gør du dette, så vil Gud anse det, som om 

du havde gjort det imod ham selv, og modtage det og gen-

gælde dig det som en ham selv vist tjeneste. 

 Den tanke skulle nu gøre os kristne glade og velvillige, 

at Gud, når vi med vore hjerter har ydet ham den ham selv 

tilkommende dyrkelse, ikke pålægger os mere, end at vi 

skal elske hinanden. Dette er en tjeneste, som både rige og 

fattige, store og små, høje og lave kan yde Gud; ja, hvad 

mere er, de allermægtigste og største herrer trænger ligeså 

meget eller vel endog mere til denne tjeneste, end de rin-

geste og fattigste. Kejsere og konger er store herrer; men 

har de ingen, som ret elske dem, og mener dem det ærligt, 

så hjælper al deres magt og rigdom dem slet ikke. For kær-

lighed er en gudstjeneste, som alle mennesker trænger til, 

og som alle mennesker kan yde, hvis de blot vil. Pigerne 

og karlene i et hus hører til en ringe stand og har et ringe 

kald; men pigen med sin kogen og vasken og hvad hun 

ellers gør i huset, og karlen med sit arbejde, kan meget vel 

hermed tjene deres næste og vise ham kærlighed. Derfor 

ser man også, at tro tjenestefolk alle vegne elskes og agtes 

højt. På samme måde kan også børn tjene deres forældre, 
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og den ene nabo tjene den anden, når de blot har et venligt 

hjerte. Ja således kan vi allesammen altid, alle vegne og 

imod alle øve sand gudstjeneste, når vi blot vil beflitte os 

på kærlighed, og gøre, hvad der kan være vor næste til 

gavn og tjeneste. 

 Men hvor mange finder man vel, som gør dette? Kær-

ligheden til andre mennesker glemmer vi alle, og tænker 

kun på kærligheden til os selv, så at vi kun gør, hvad der 

gavner os selv. Dermed viser vi, at vi ikke er Kristi disci-

ple. Ellers ville vi vel agte hans befaling højere, og i alle 

handler, både køb og salg og andet lignende, ihukomme 

kærligheden til vor næste, og ikke blot se på vor egen for-

del. 

 Alt dette kan nu gå således hen til en tid; men der vil 

komme andet efter. På undervisning eller prædiken er der 

ingen mangel. Man siger jer tit og troligt nok, at I er Gud 

denne lydighed skyldige, og at han også i dette liv rigeligt 

vil gengælde os enhver velgerning mod de fattige og alt 

godt, vi gør mod vor næste, og at han på den yderste dag 

vil rose det, som om det alt sammen var gjort mod ham 

selv. Men hvem tager sig vel dette ret til hjerte? Hvor 
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mange tror derpå? Hvor mange retter sig derefter? For tro-

ede vi derpå, og tog vi os det ret til hjerte, så måtte der dog 

vel være mindre utroskab, gerrighed, falskhed og bedra-

geri på markederne, i kramboderne og rundt om i husene. 

 Velan, det går således hen til en tid; men hvilken dom 

der omsider vil følge efter, derom taler Kristus i Matt 25, 

hvor han siger, at han vil byde sådanne ubarmhjertige 

kristne: ”Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, 

som er bestemt for Djævelen og hans engle.” Da må de 

evig brænde deri.  

 Den herre Kristus siger ikke, at denne ild er beredt for 

mennesker; for skønt de alle er syndere og har fortjent den 

evige død, så har Gud dog villet afværge denne elendighed 

fra dem, idet han har hengivet sin søn i døden for os, og 

derefter åbenbaret os sit hellige ord, så at vi véd, hvad vi 

skal gøre, når vi vil tjene Gud og leve ham til behag. Såle-

des vil vor kære fader gerne frelse os og har altså ikke bestemt 

os til den evige ild, men til Himlen og det evige liv. 

 Men her går vi hen i vor forblindelse, og agter synder-

nes forladelse ved den herre Kristus for en ringe ting og 

mener, at havde vi blot penge og gods nok, da var det os 

langt tjenligere. På samme måde har vi heller ikke lyst til 

at gøre, hvad Gud byder os, eller til at tjene ham på den 



464 
 

måde, han i sit ord har befalet os. Men da vi så aldeles 

slægter Djævelen på, og mere følger hans vilje end Herren 

vor Guds ord, så må jo følgen blive, at vi kommer til at 

lide samme dom, som Djævelen. Og det kan vi så takke os 

selv for. Vi kunne godt have det bedre, men vi vil ikke. 

 Dette være nu nok om det første stykke, som Herren 

her ved det sidste måltid i den nat, da han skulle tages til 

fange, for næste morgen at korsfæstes, befaler sine disci-

ple, nemlig, ”at de skal elske hinanden.” Det befaler han 

dem såre alvorligt med de ord: ”Dette byder jeg jer.” Som 

ville han sige: Vil I ikke elske hinanden, da viser I mig den 

højeste ulydighed, og skal derfor komme til at lide jeres 

fortjente straf. 

 I det andet stykke trøster han os. For her hører vi, at i 

hvad de kristne end vil gøre, så vil verden hade dem, og 

være dem fjendsk. Men hvad følgen af dette had vil blive, 

véd vi, især når det er folk, som har magten og kan gøre 

os skade; for da bliver det ikke blot ved den onde vilje, 

men så følger også de onde gerninger efter, idet de skaber 

ulykke, hvor som helst de kan. Nu var det allerede strengt 

nok, om Herren havde nævnt visse personer, og sagt: Vil 

I være kristne, så vil jeres egne karle og piger, eller jeres 
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naboer, eller hele byen hade jer og gøre jer alle slags ondt. 

For vi erfarer jo daglig, hvor megen ulykke en eneste ond 

nabo eller karl eller pige kan anstifte. Men Kristus gør det 

endnu langt alvorligere, og siger: ”Verden vil hade jer.” 

For ”verden” vil jo ikke sige et enkelt menneske, en 

landsby eller en by, men alle mennesker. En kristen må 

altså vente sig, at hvor han end kommer hen, så vil han 

finde værten hjemme, nemlig Djævelen; og denne vil ikke 

tøve med at skaffe ham så mange fjender, så mange an-

fægtelser og så megen elendighed på halsen, at han hver-

ken skal vide ud eller ind. Når det nu går således til, siger 

Herren, og I gerne vil vise alle mennesker venskab og kær-

lighed, men enhver til gengæld hader jer og gerne vil til-

føje jer al mulig ulykke, så lær nu her, hvad I skal tænke, 

og hvordan I skal skikke jer i sådan modgang, for ikke at 

forarges og falde fra troen og ordet. 

 For, som der står i lignelsen om sædemanden i Matt 

13: Sådan forfølgelse er én af de ting, som især hindre sæ-

dens fremvækst og fordærver den. Derfor kan det snart 

ske, når korset og forfølgelserne indfinder sig, at man tæn-

ker: Skal jeg ikke have andet for min tro, end enhvers 

fjendskab, så vil jeg hellere lade den tro fare, så jeg kan 
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være godt lidt af folk. For ligesom der ved de store herrers 

hoffer, når herrerne ikke vil tåle evangeliet, er mange, som 

lader deres fyrsters gunst være sig kærere, end Guds ord, 

således går det også i verden. Derfor vil Herren her trøste 

sine disciple og formane dem til, ikke at gøre ligesådan, 

men holde fast ved ordet, og under sådan forfølgelse og 

lidelse trøste sig med de trøstegrunde, som vi nu skal høre. 

 Den første trøstegrund er hans eget eksempel, hvilket 

han her fremstiller for os, idet han siger: ”Når verden ha-

der jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer.” Dernæst 

siger han: ”En tjener er ikke større end sin herre. Har de 

forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved 

mit ord, vil de også holde fast ved jeres.” Som ville han 

sige: Det måtte dog være en ugudelig tjener, som, når han 

så, at hans herre måtte nøjes med tørt brød og en drik vand, 

eller med at ligge på det bare strå, ikke også ville nøjes 

hermed, men ville have det bedre. Derfor, når det går jer 

ilde, når I viser mennesker idel kærlighed, og de lønne jer 

med alt det onde, de kan og dertil hader jer bittert, så se 

her hid, og betænk, hvordan det er gået mig, jeres mester, 

hvordan verden har behandlet mig, og hvad løn jeg har hø-

stet for al min tjeneste og troskab, nemlig kors og død. Når 
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det nu går jer ligesådan, da lad ikke dette gøre jer dovne 

og lunkne, men tak Gud, fordi I skal være mig lige heri, 

og fordi det går jer, ligesom det er gået mig. Og hvis nu 

verden vil skikke sig mod jer, ligesom den har skikket sig 

mod mig, så tvivl ikke på, at min fader vil gøre mod jer, 

ligesom han har gjort mod mig, og at han vil trøste jer i 

evigheden for sådan lidelse. Det er jo dog almindelig skik 

og brug her i verden, at ingen ved hofferne skammer sig 

ved at bære sin fyrstes farve, men enhver bærer den gerne, 

og mener, at dette er ham en ære. Men nu er også jeg en 

konge og har mine hoffolk, nemlig, de kristne. Vil de nu 

skamme sig ved at bære min farve, hvilken jeg selv har 

båret her i verden, da ville dette dog være en evig spot og 

skam. 

 Derfor skal ingen kristen lade dette siges om sig, men 

de kristne skal være villige og rede hertil, og tænke: Nu 

går det mig ligesom min herre Kristus. Nu bærer også jeg 

den prydelse, som han bar her i verden. Holder verden 

dette for en skam eller en ulykke, hvad agter jeg det, når 

min kære herre Kristus i Himlen og Gud og alle hans engle 

og hellige holder det for den største og bedste prydelse og 

for den største lykke? 
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 Således læser vi også om apostlene i ApG 5, 41: ”De 

forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for vær-

dige til at blive vanæret for Jesu navns skyld.” hvorfor nu 

det? Man plejer dog ikke at le, men vel snarere at græde, 

når man er blevet pisket. Men Lukas siger: Dette gjorde 

dem glade, ”at de var blevet anset for værdige til at blive 

vanæret for Jesu navns skyld.” Og de fortsatte med hver 

dag at lære i templet og i husene, og at forkynde at Jesus 

er Kristus. Således skal det også være med os. At man pi-

skede dem, var en stor forsmædelse, ligesom det også hos 

os er en forsmædelse at blive gennempisket. Men alligevel 

var de glade, og gav selv ved deres fortsatte prædiken år-

sag til, at de måtte lide endnu mere. For de agtede denne 

lidelse ikke for en vanære eller skade, men for en stor ære 

og en kostelig ting, hvad den også i sandhed var, fordi den 

herre Kristus selv i denne prydelse indgik til sin herlighed. 

Dette er den første trøstegrund. 

 Den anden er denne, at Herren siger: ”Var I af verden, 

ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, 

men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.” 

Her gør Herren forskel på to riger. Det ene kaldes ”verdens 
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rige”, og deri er Djævelen officer. Det andet kaldes ”Him-

meriget”, og der er Kristus befalingsmanden. Disse to ri-

ger er så aldeles modstridige, at de aldrig kan enes. Men 

da verdens rige med alle sine penge og al sin rigdom og 

vælde her på jorder er mægtigere end Himmeriget, så føl-

ger heraf, at dette sidste, nemlig kristenheden, må lade sig 

plage og martre af verdens rige. 

 Dette ser nu slemt ud og volder vort kød og blod stor 

smerte. Men Jesus siger, at det er et såre godt tegn. For vist 

er det, at var I af denne verden og hørte I til Djævelens 

rige, så ville han nok lade jer med fred, og så ville verden 

elske jer. Men når nu Djævelen ikke vil lade jer i fred, og 

når nu verden hader og bespotter jer og står jer imod i alle 

jeres gode foretagender, ja tragter jer efter liv og ære, da 

er det et sikkert tegn på, at I hører til Kristi rige, som har 

den natur, at her på jorden er det fattigt og elendigt, mens 

verden er mægtig og rig. Men dens rigdom og magt bærer 

ikke længere, end her på jorden, derefter følger evig pine 

og elendighed; mens derimod de kristne her på jorden må 

lide en lille stund med den arme Lazarus, men derefter skal 

de med den herre Kristus leve og regere i al evighed. 
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 Her gør Herren altså kors og lidelse, til et sikkert ken-

detegn, hvoraf vi kan vide, at vi hører til Guds rige og det 

evige liv; mens derimod verden og fornuften holder kors 

og lidelse for et kendetegn på unåde og Guds vrede. Men 

Kristus kan ikke lyve, og han siger: ”Var I af verden, ville 

verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men 

jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.” 

 Hvem vil da nu forfærdes over lidelserne, og ikke me-

get mere opløfte hænderne, og sige med apostlene: O kære 

herre Jesus Krist! Jeg takker dig, at jeg er agtet værdig at 

lide for dit navns skyld. Du har selv båret denne prydelse; 

og jeg, som nu også bærer den, kan derpå kende, at jeg 

hører til dit rige og står under dit banner; for ellers ville 

verden behandle mig anderledes. Derfor, den, der vil 

frygte for Guds nåde, for Himlen og for den evige salig-

hed, lad ham frygte for kors og forfølgelse; men de kristne 

skal fryde sig derover og takke Gud derfor; som også Pau-

lus siger i Rom 5, 3: ”Vi er også stolte af vore trængsler.” 

 Den tredje trøstegrund er, at Herren siger: ”Alt det skal 

de gøre mod jer på grund af mit navn.” Dette er i sandhed 

ingen ringe trøst, når vi ret vil betænke hans ord. For skønt 

verden hverken har eller vil have Kristus, så kan den dog 
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ikke være fritaget for alle lidelser, men må også undertiden 

holde for her og bide i et surt æble. Men her komme da to 

store ulykker sammen; for til lidelsen, som i sig selv er 

tung at bære og smerter, kommer her også den onde sam-

vittighed, så man nødes til at sige: Se, der straffer Gud dine 

synder. Havde du været frommere, så var dette ikke over-

gået dig. Men med mine kristne (siger Herren) forholder 

det sig anderledes. Vel er også de nogle stakkels, svage og 

skrøbelige syndere, men derfor hader verden dem ikke, og 

straffer dem heller ikke derfor. Men at de kristne må lide 

dette, det sker for mit navns skyld, fordi de tror på mig, 

fordi de udbreder mit ord, bekender mig, og bygger deres 

salighed på mig. Deri véd de, at de gør ret, og at Gud har 

velbehag deri. Men da de nu må lide dette for Jesu navns 

skyld, så kan de på grund af denne lidelse ikke have en 

ond samvittighed. For de lider for en god sags skyld. 

 Dette er en såre nødvendig trøst. For vor fornuft og 

natur stopper aldrig med at ængste os; og så snart en 

ulykke viser sig, så ser vi os straks omkring og tænker: 

Hvormed har vi nu fortjent dette? Og da fyrer Djævelen 

straks til ilden, for det er ham meget om at gøre, at besnære 

vore hjerter endnu mere og gøre vore lidelser endnu større. 
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Men de kristne skal flittigt give agt på Kristi ord: ”Alt det 

skal de gøre mod jer på grund af mit navn.” Her siger han 

jo klart og tydeligt, hvad årsagen er til de kristnes forføl-

gelse. For ville man vende hans ord om, og sige: ”Dette 

skal de gøre mod jer for mit navns skyld og for jeres syn-

ders skyld,” da var det jo en selvmodsigende tale. 

 Den hellige og fromme martyr Jan Hus klager i sine 

skrifter såre meget over sine synder. Nu ser man, hvordan 

det gik ham, og hvor forsmædeligt og ynkværdigt han blev 

dømt til bålet og brændt. Havde han nu sagt: ”Det lider jeg 

for mine synders skyld”, da havde han ikke talt ret; for han 

led det for Jesu navns skyld”, og på ingen måde for sine 

synders skyld. Denne lidelse og forsmædelse skal derfor 

ikke give ham nogen ond samvittighed, men han skal (som 

han da også gjorde) med apostlene være glad og vel til 

mode: ”fordi han blev agtet værdig til at lide dette for Kri-

sti skyld.” For uagtet han var en arm synder, så forfulgte 

paven ham dog ikke derfor, men han forfulgte ham for den 

rette læres skyld. Derfor skal han nu ikke længere lade sig 

bedrøve af sine synder; for nu er han ikke i verden og i 

Djævelens rige, hvor død og synd regerer, men i den herre 
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Kristi rige, i nådens rige, hvori der er syndernes forladelse 

og idel nåde. 

 Den fjerde trøstegrund, som vi skal betænke, og som 

skal gøre os glade og frimodige under lidelsen, er denne, 

at Kristus siger: De, der forfølger de kristne, kender ikke 

Faderen. Ja hvad mere er, de hader både Faderen og Søn-

nen. Denne trøst angår især den store forargelse, som de 

kristne må lide her i verden. For hvem var vel de, som for-

fulgte apostlene, og som ikke ville tåle evangeliet? Det var 

jo ypperstepræsterne i Jerusalem, som havde Guds ord, 

den rette gudstjeneste og det rette kald og embede i kirken. 

Og hvem er vel de, som nu til dags forfølger os? Det er jo 

paven og hans kardinaler, bisper, munke og præster, som 

fører og har den herlige titel og kaldes de åndelige og den 

kristne kirke. Hvis det var løsgængere og landstrygere, 

som alverden holdt for ryggesløse og ugudelige personer, 

og som uden sky lod sig mærke med, at de hverken brød 

sig om Gud eller om hans ord, så ville vi ikke tage os det 

så nær. Men disse folk roser sig af at være Guds tjenere, 

og al deres råben går ud på, at de holder fast ved Gud og 

hans ord og den rette gudstjeneste. Derfor kan det så let 

falde en enfoldig, ja vel også en lærd kristen ind at tænke: 
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Kære ven! Det er jo lærde og fortræffelige mennesker, 

som mener det godt; hvem véd, om du også har ret? Så-

danne tanker angriber hjertet overmåde heftigt; og det 

kommer af, at de fører Guds navn i munden, og af det kald 

og embede, hvormed de pranger så herligt for verden. 

 Dette ser nu Kristus; og derfor trøster han sine disci-

ple, og siger: ”Vær frimodige, og frygt ikke!” Lad dem 

ikke gøre jeres hjerter mistrøstige og feje. Jeg siger jer, at 

om de end roser sig aldrig så højt og herligt af Guds navn 

og Guds ord, så tvivl alligevel ikke på, at når de ikke kan 

lide mig og mit ord, men raser imod det og forfølger det, 

så kender de ikke Faderen, ja hvad mere er, så hader de 

Faderen. For det bliver dog aldrig anderledes: Den, der ha-

der sønnen, hader også Faderen. Denne dom skal vi mærke 

os vel. Muslimerne og jøderne roser sig meget af Guds 

navn, og vil have en bedre tro, end vi kristne har. For, siger 

de, vi tror jo på den eneste sande Gud, som har skabt him-

mel, jord og alle ting; og dette kan jo ikke være uret, tæn-

ker de. Men Kristus siger her: ”Den, der hader mig, hader 

også min fader.” Men da nu muslimerne og jøderne hader 

Kristus, så er det vist, at de også hader den Gud, som har 

skabt himmel og jord, og at de hverken tror på ham eller 
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ærer ham. For Kristus er jo den samme eneste Gud; og 

den, der fornægter Kristus, han fornægter den sande, ene-

ste, almægtige Guds søn. Som han også selv siger: ”jeg og 

Faderen er ét”, Joh 10, 30. Og her siger han, at hans ger-

ninger vidner om, at han er Gud. Dem har de set, og dog 

har de ikke villet tro. 

 På samme måde går det også med paven. Han roser sig 

også højlig af Guds navn og ord. Han og hans skribenter 

og skrighalse roser sig også af og prædiker meget om den 

herre Kristus og hans lidelse; men når vi lærer, at Kristus 

er død for vore synder, at hans blod alene har tvættet os 

rene for alle vore synder, at vi alene ved ham kommer til 

nåden og det evige liv, og at derfor messeofferet, helgen-

dyrkelsen, afladsbrevene, fasterne, pilgrimsrejserne, og 

hvad alt det nu kaldes, ikke tjener til syndernes forladelse: 

da er dette en prædiken, som paven og hans hob hverken 

kan eller vil tåle, og for hvis skyld de forfølger både os, 

som prædiker dette, og vore tilhørere. 

 Dette, siger Herren her, skal være jer et sikkert tegn 

på, at de ikke kender Gud ret, men at de i deres hjerter er 

Guds og den herre Kristi fjender. Tvivl ikke herpå; lad 
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ikke deres prangen med Guds navn og deres store ydre an-

seelse forfærde jer: Jeg kender dem ikke, og de kender hel-

ler ikke mig. I derimod har den trøst, at fordi I elsker mit 

ord, gerne hører det, og ærer og tjener mig, så ærer og tje-

ner I også min fader; og han vil derfor heller ikke slå hån-

den af jer, sine kære børn, men lønne jer og gøre jer salige. 

Så lad derfor ikke sådan lidelse gøre jer mistrøstige, men 

tak Gud, fordi I ikke hører til dem, som ikke blot ikke ken-

der Gud, men endog er hans fjender. I kender Gud, og han 

kender jer. I elsker Gud, og Gud elsker jer. Derfor skal I 

heller ikke lade jer anfægte, selv om verden hader jer. 

Dens fjendskab vil ikke kunne gøre jer så stor skade, at jo 

Guds venskab vil hjælpe og gavne jer tusinde gange mere. 

 Dette står altså fast: Den, der vil kende, elske, tilbede 

og tjene Gud ret, han må lære at kende, elske, tilbede og 

tjene Kristus ret. Men uden Kristus er det umuligt at 

kende, elske, tilbede eller tjene Gud. Denne trøstens præ-

diken skal være os kristne kær, så vi, da korset dog viselig 

ikke vil udeblive, derved må trøste os, overvinde alt ondt 

i tålmodighed, og så endelig for Kristi skyld blive salige. 

Dette forunde Gud os alle! Amen. 
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Kirkevielsesdagen – Kyndelmisse 
 

Luk 19, 1-10. 
v1 Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. v2 Dér var der en 

mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. v3 Han ville 

gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af 

vækst. v4 Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for 

at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. v5 Da Jesus kom til 

stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag 

skal jeg være gæst i dit hus.« v6 Så skyndte han sig ned og tog glad imod 

ham. v7 Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået 

ind som gæst hos en syndig mand.« v8 Men Zakæus stod frem og sagde 

til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, 

og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt til-

bage.« v9 Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette 

hus, fordi også han er en Abrahams søn. v10 For Menneskesønnen er 

kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« 

 

 

Dette evangelium har man valgt til tekst på kirkevielses-

dagen, fordi Kristus her siger: ”I dag er der kommet frelse 

til dette hus”, skønt han slet ikke taler om sten og træ, men 

om husfaderen Zakæus og hans husfolk. Dem er frelsen 

kommet til, ikke derved at Herren har salvet huset, således 
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som pavens biskopper salver murene, men ved den herre 

Kristus selv og ved hans hellige ord. Dette er den rette sal-

velse og indvielse, hvorved hjerterne bliver helliget og ind-

viet, så de lærer Gud at kende og ved troen på Kristus får 

syndernes forladelse og den evige salighed. 

 Således skulle man have udlagt dette evangelium, og 

derved vist mennesker til frelsens evangelium og den rene 

lære. Men dette gør papisterne ikke. De driver i dets sted 

deres tåbelige abespil, og gør en særlig pragtfuld fest 

deraf, idet den ene kirke siges at være indviet til én, den 

anden til en anden helgens ihukommelse. Her er da straks 

afguderiet og Den Hellige Skrifts falske fortolkning i fuld 

gang; for alt, hvad Gud her prædiker om og forjætter sin 

levende kirke og de sande troende kristne, det udlægger 

papisterne om mure, sten og træ. 

 Med denne kirkevielse har paven villet efterabe Mo-

ses, der havde en særlig befaling om, at han skulle indvie 

eller hellige præsterne, levitterne, tabernaklet og alle de 

klæder og kar, som hørte til gudstjenesten. Og denne be-

faling gjorde denne indvielse ikke blot herlig og højtidelig, 

men også nødvendig; for når Gud har befalet noget, om 
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det så kun er at opsamle et halmstrå fra jorden, så skal en-

hver anse det for en herlig og dyrebar sag. Men hvormed 

vil nu paven og hans biskopper bevise, at Gud også har 

befalet dem sådan indvielse? At Gud havde befalet Moses 

det, må de og vi alle bekende; men hvad kommer den be-

faling dem ved? Hvorfor tager de sig deraf? Men hvis de 

vil tage sig af denne befaling, så må de jo også gøre alt det 

øvrige, som i henseende til gudstjenesten blev befalet Mo-

ses, som at slagte, at opretholde præstedømmet i Jerusa-

lem, og at gøre andet lignende. For det går ikke an, blot at 

tage sig af denne ene befaling, men at forkaste de andre. 

 Derfor er al den store og prægtige gudstjeneste, som 

de har drevet med kirkevielsen, idel mennesketant og le-

gen med dukker, for herom har de ingen befaling fået. Gud 

har ikke befalet dem det. Men kalder de det alligevel en 

gudstjeneste, så må de selv betænke, hvem, der skal lønne 

dem derfor. Og i sandhed, som gudstjenesten er, således 

er også frugten deraf, nemlig den, at, især på landet, hvor 

bønderne kommer sammen, alle krostuer er fulde, og en-

hver svirer og sværmer så længe, til det omsider, når de 

har drukket sig fulde og gale, ender med slagsmål og kniv-

stik; så det er blevet et almindeligt ordsprog: Man skal 
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blive fra bønderne, når de holder deres kirkevielsesfest. 

Dette er den smukke frugt, som denne gudstjeneste har bå-

ret. Derfor skal enhver kristen øvrighed på embeds vegne 

under streng straf afskaffe dette svælgeri og uordentligt 

levned, som et uvæsen, hvoraf der aldrig er kommet noget 

godt. 

 Men hvad nu den rette gudstjeneste og helligelse af 

kirkerne angår, nemlig, at man der skal høre Guds ord, 

komme sammen for at bede med hinanden, og uddele Her-

rens nadver, da er jo dette en højtid, som hos os holdes og 

skal holdes, hver gang de kristne forsamles. Man har der-

for ikke nogen særlig kirkevielsesdag nødig, uden alene 

for at have en belejlig dag i kirkeåret, på hvilken man kan 

prædike om dette skønne evangelium. Dette tjener til folks 

forbedring, og kan ikke blive uden god frugt, skønt kun de 

færreste tager sig det ret alvorligt til hjerte. Derfor ville vi 

nu for denne gang se, hvad trøst dette evangelium giver os. 

For om denne gudstjeneste véd vi, at Gud har velbehag 

deri, og at vi, når vi ret alvorligt yder ham den, vil blive 

forbedrede derved. 

 Evangelisten taler her om ”en mand, som hed Zakæus, 

han var overtolder, og han var rig.” Men nu véd mine kære 



481 
 

venner, hvilket hårdt ord Herren taler i Matt 19, 23-24, 

hvor han siger til sine disciple: ”Sandelig siger jeg jer: Det 

er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg 

siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et 

nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.” På 

samme måde hører I også her, hvordan disciplene selv og 

andre folk dømmer om Zakæus, og derfor er utilfredse 

med Herren, fordi han i hele byen Jeriko ikke kan finde 

nogen anden mand at tage ind hos, end denne rige åger-

karl. Alle disse holder Zakæus for en synder, som ikke blot 

ikke er værdig til at komme i Himlen, men ikke engang til 

at en from mand skal give sig af med ham. 

 Men hvad sker? Om alt dette bekymrer vor herre Jesus 

sig aldeles ikke; og mens Zakæus end ikke tør håbe på at 

kunne tale et ord med Kristus, beder Herren sig selv til 

gæst hos ham. Og da han kommer ind i hans hus, afsiger 

han en dom, der må synes dem alle aldeles urimelig, og 

siger: ”I dag er der kommet frelse til dette hus.” Som ville 

han sige: Zakæus har en nådig Gud. Og så ærer han tilmed 

Zakæus med et herligt navn, idet han kalder ham ”en 

Abrahams søn”, det vil sige, en arving til den herlige for-

jættelse, som var givet Abraham, at han ved det forjættede 
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afkom skulle blive forløst fra forbandelsen og arve den 

evige velsignelse. Og til sidst forsvarer Herren sig med et 

såre alvorligt ord, og vil ikke lade sig irettesætte af men-

nesker, fordi han modtager Zakæus. Dette er mit embede, 

siger han, at jeg skal komme til sådanne arme syndere og 

hjælpe dem fra synd og død til retfærdighed og det evige 

liv; ligesom vi også på Matthæus’ dag har hørt ham for-

svare sig på samme måde. 

 Hvad andet skal vi nu slutte af alt dette, end hvad Kri-

stus selv slutter sin tale med, idet han med sit eget eksem-

pel vidner, at han ligeså lidt vil udelukke rige folk som 

andre syndere af sit rige; men at ligesom de fattige ikke 

skal undgælde for deres fattigdom, og ligesom Gud for 

Kristi skyld vil være deres Gud og hjælpe dem til det evige 

liv, således skal de rige heller ikke undgælde for deres rig-

dom, men Gud vil antage sig dem og gøre dem salige. Det 

siger Herren også efter de hårde ord, som I hørte fra Matt 

19. For da disciplene forfærdedes over denne hårde dom 

og sagde: ”Herre, hvem kan da blive frelst?” da svarer Je-

sus dem: ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er 

alting muligt.” Som ville han sige: Sådan som mennesker 

af naturen er, kan de ikke andet end at binde deres hjerter 
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til det timelige gods og tjene mammon. Skal de komme til 

Guds rige, så må en stor forandring ske med dem derved, 

at Gud rører deres hjerter ved sit ord og at Helligånden 

virker i dem. 

 Derfor skal de rige vogte sig for den tanke, at Gud ikke 

vil have dem i sit rige, fordi de er rige. Han vil tværtimod 

gerne have dem, når de blot vil omvende sig og af hjertet 

begære hans trøst og nåde. Han har også godt brug for dem 

i sit rige, først dertil, at de, da Gud har velsignet dem så 

rigeligt, skal tage sig af kirken og komme den til hjælp, at 

dens tjeneste må blive des bedre besørget. Som der også 

står i Esajas 49, 23: ”Konger bliver dine plejefædre, deres 

dronninger dine ammer.” For da kirkeembedet er et svært 

embede, hvori man ikke ret kan tage vare på verdslig han-

del og næring, så er det, som apostlen siger, såre nødven-

digt, at sådanne personer får deres nødvendige forsørgelse, 

for at de flittigt kan varetage deres embede; og hertil skal 

nu rige folk hjælpe på bedste måde; for de fattige formår 

det ikke. At der hermed sker Gud en dyrkelse, i hvilken 

han har velbehag, derom kan der ingen tvivl være. 

 For det andet har vor herre Kristus også behov for de 

rige, at de med deres penge skal hjælpe til, at flinke unge 



484 
 

mennesker kan blive vel oplært og optugtet til gudsfrygt 

og lærdom; for det er en almindelig erfaring, at fattige 

folks børn som oftest er dygtigere til at studere, end de ri-

ges; men når de nu ikke blive hjulpet af rige folk, så nødes 

de til at opgive studeringerne og kan ikke komme frem. 

 For det tredje finder man også andre fattige og træn-

gende mennesker, som på grund af sygdom eller andet 

uheld ikke selv kan skaffe sig opholdet. Her skal de rige 

også gøre deres bedste og gerne komme de fattige til 

hjælp. For Gud har jo givet dem mere, end andre, for at de 

skal være tro husholdere og gøre et godt og gudeligt brug 

af sådan velsignelse. 

 Det første stykke, som vi skal lære af denne dags evan-

gelium, er altså dette, at vor herre Kristus ikke forskyder 

den rige Zakæus uagtet hans rigdom, men selv byder sig 

til gæst hos ham, og med så stor flid drager ham til sig, 

som om Zakæus lå ham mere på hjerte, end alle de andre. 

Da Zakæus end ikke turde drømme om, at Herren ville 

vise sig så venlig imod ham (for han havde været fornøjet, 

når han blot kunne få ham at se), så begærer vor kære herre 

Kristus at Zakæus skal modtage ham som sin gæst, som 



485 
 

var der ingen anden i Jeriko, hos hvem han kunne tage op-

hold. ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg 

være gæst i dit hus.” Som ville han sige, at han ikke kunne 

undvære Zakæus, som dog alle de andre skyede som en 

stor synder og intet ville have at gøre med. Den første lære, 

vi får her, er altså en herlig og skøn trøst især for de rige, 

nemlig, at også de skal høre til Kristi rige, og at Gud for 

sin søns Jesu Kristi skyld også vil være dem nådig og gøre 

dem salige, hvis de forbedrer sig og tror på evangeliet. 

 Det andet og endnu vigtigere stykke er Zakæus’ ek-

sempel, hvori der bliver fremholdt for alle rige mennesker 

en særlig og gavnlig lære, nemlig, hvordan de skal skikke 

sig, når de ville optages i Guds rige. Hvad man i pavedøm-

met formanede de rige til, véd vi alle. Her udråbte man fra 

alle prædikestolene, at hvis de rige ville blive salige, så 

skulle de bygge og pryde kirker, købe aflad, stifte sjæle-

messer, og gøre andet lignende. Og præsterne og munkene 

har bestemt haft stort udbytte af denne prædiken; for vi har 

jo set, hvor rigelige gaver enhver gav dem, så at de efter-

hånden trak alverdens penge og gods til sig. For enhver 

tænkte: Hvad skal jeg med pengene og det timelige gods, 

når jeg er død? Derfor anvendte de det til denne højt priste 
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gudstjeneste i det håb, at Gud ville gengælde dem det i det 

andet liv. Men dette kalder man at føre folk på glat is, og 

ikke blot bedrage dem og lyve for dem, men også føre dem 

i evig fordømmelse og fordærvelse. For her står jo i dagens 

evangelium, hvad den rette og eneste vej er, som enhver 

skal gå ad, hvis man vil blive salig, nemlig, at vi skal ef-

terfølge Zakæus’ eksempel, og ikke lade den herre Kristus 

gå os forbi i Jeriko, men løbe efter ham, og gøre os flid for 

at komme til at se ham. Det vil sige: Rige folk skal ikke så 

ivrigt tage vare på deres handel, næringsvej og erhverv, 

men frem for alle ting holde sig til ordet, tragte derefter, 

høre det flittigt, tage sig det alvorligt til hjerte, og anse det 

for deres bedste rigdom, ganske som vi her ser dette på 

Zakæus: Så snart han hører, at Jesus er i byen, lader han 

ikke længere sin handel og sit næringsbrug holde sig 

hjemme, men løber hurtigt efter ham, og vil så gerne se, 

hvad dette dog er for en mand. Men da han nu kommer til 

stedet, hvor Herren er, så må han, siger evangelisten, gå 

bort igen; for han var lille af vækst, og der var mange folk 

forsamlet om den herre Kristus. Han finder derfor på en 

udvej, løber forud, og klatrer op i et træ ved den vej, ad 
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hvilken Herren skal komme, for således at kunne se ham 

tydeligt. 

 Heraf kan vi nu allerede mærke, hvilken stor længsel 

efter den herre Kristus denne mand var besjælet af, og 

hvor alvorligt det lå ham på sinde endog blot at få ham at 

se. Men ligesom Zakæus gjorde her med Kristus, som den-

gang endnu drog synlig, omkring hernede og prædikede, 

således skal de rige også nu gøre med hans ord, anse det 

for deres bedste rigdom, og tragte efter at høre og modtage 

det; for det er den rette vej til Kristus og det evige liv. 

 Men her er nu to store hindringer i vejen for Zakæus, 

som evangelisten nævner. For det første er han for lille, og 

for det andet er der for mange folk til stede, så han ikke 

kan se over dem. Disse to store hindringer er også i vejen 

for alle andre rige folk, og hindrer dem såre meget. For 

ligesom Zakæus er lille af vækst, og derved hindres i, ret 

at kunne se Kristus, således har alle rige folk af naturen 

meget små og snævre hjerter, som binder sig til det time-

lige gods, og er så hildet i omsorg for næring, at de derover 

ikke kan se Kristus eller gribe og beholde hans ord i deres 

hjerter. Som også Herren siger det i lignelsen om den sæd, 

som faldt blandt tornene, der overgroede den, så den ikke 
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kunne komme frem, men måtte forblive lille og lade sig 

undertrykke. Derfor formaner David i Salme 62, 11 de rige 

med særdeles flid, og siger: ”Selv om rigdommen vokser, 

så regn ikke med den.” Det vil sige: Jeres hjerte skal ikke 

bekymre sig om det timelige, men om Guds ord og det 

evige. Det skal I beflitte jer på og tragte efter. Men hertil 

har, som sagt, de fleste for små og for snævre hjerter; eller 

de fortvivler og lader sig holde tilbage af deres vantro, så 

de ikke tør håbe, at de skal komme til Kristus, men tænker, 

at det nu engang er ude med dem, at de er for store syndere. 

Derfor hænger de sig ved det timelige, og vil ikke søge til 

ordet og det evige. 

 Den anden hindring er, at Zakæus ikke blot er lille af 

vækst, men at også de mange folk hindrer ham i at se Kri-

stus. Således er det også en almindelig forargelse overalt i 

verden, især hvor det gælder om penge og gods, at man 

ikke ser på Guds ord, og hvad det byder og kræver af os, 

men at man kun ser på sine nærmeste naboer. Hvad de gør, 

mener vi også at have lov til; og så bliver følgen deraf en 

snyden og bedragen, pugen og skraben sammen i det uen-

delige. Som man jo ser, hvordan gerrigheden desværre har 

taget overhånd alle vegne og i alle stænder. Det er her de 
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mange folk, som står Zakæus i vejen, så han ikke kan se 

den herre Jesus. 

 Men hvad gør nu Zakæus? Han har modtaget den 

nåde, at, da han indser, at han på dette sted ikke kan få 

Jesus at se, så bliver han ikke stående i denne menneske-

sværm, og lader sig heller ikke afskrække heraf til at vende 

hjem med uforrettet sag, som kunne han ikke komme til 

Jesus; men han løber forud til et andet sted, og stiger op i 

et morbærtræ, for således uhindret ret at kunne se og be-

tragte den herre Jesus uagtet den store menneskesværm, 

som trænger sig om ham. 

 Således skal også vi gøre. Vi skal ikke rådspørge vore 

små og svage hjerter, og heller ikke lade os holde tilbage 

af forargelserne her i verden, men rive os løs fra dens for-

argelige og onde eksempel og begive os til et højt sted, 

hvor vi kan være uhindrede af alt dette. Det vil sige: Selv 

om også andre mennesker ikke vil have med Guds ord og 

den herre Jesus at gøre, så skal dog vi derfor ikke lade os 

afholde deraf eller blive ukristne og foragte ordet, men 

tænke som så: Velan, om også hele verden vil hengive sig 

til gerrighed og foragte Guds ord, så vil dog jeg ikke gøre 

det. 
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 Dette er, med Zakæus at rive sig løs fra mennesker og 

klatre op i et træ, for at være uhindret af dem. Når du gør 

det, når du af ganske hjerte hengiver dig til ordet, og agter 

det for din højeste skat, som du i al evighed skal nyde godt 

af, da vil Kristus også se op og blive opmærksom på dig, 

ligesom han så op og blev opmærksom på Zakæus. Og da 

vil han også selv byde sig til gæst hos dig, og ved Hellig-

ånden prædike således i dit hjerte, at du bliver et andet 

menneske, end du tidligere har været. For når nogen såle-

des ret af hjertet og for alvor holder sig til ordet, da er det 

ikke muligt andet, end at Kristus ved sin Ånd vil tage bolig 

i et dette menneske og meddele det alle slags nådegaver. 

 Alt kommer derfor an på, at vi med Zakæus mener det 

alvorligt, og af hjertet begærer at se Kristus. Det vil sige, 

at vi alvorligt holder os til hans ord. For da vil også Kristus 

se til os, og med sin Ånd drage ind hos os. Som også Her-

ren siger i Es 66, 2: ”Det er den hjælpeløse, jeg ser til, den 

modløse og den, der skælver for mit ord.” Det vil sige: 

Den, der agter mit ord højt, og ikke gerne vil gøre eller 

foretage sig noget, som strider imod mit ord, han er mig 

en kær gæsteven, hos hvem jeg gerne er. Han er mit rette 
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tempel eller min rette kirke, som jeg vil helliggøre, at jeg 

kan have min bolig der. 

 Da vil heraf også følge andre kostelige frugter. For 

denne gæst kommer ikke tomhændet. Han vil bringe store, 

herlige gaver med sig og gøre aldeles nye mennesker af 

dem, til hvem han kommer; ligesom vi ser det her på Za-

kæus. Han var tidligere, før han lærte Kristus at kende, en 

gerrig købmand, som ikke gjorde andet, end at tænke på 

sin egen fordel. Men nu glemmer han sig selv og tænker 

på andre mennesker, og hvordan han kan hjælpe dem med 

sine penge og sit gods. ”Se, (siger han til Herren) halvde-

len af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige.” Hvorfra får 

han nu så pludselig et andet hjerte og andre tanker? Tidli-

gere kunne ingen fylde hans pengekister nok. Nu synes det 

ham, at hans rigdom ikke kan få ende, men at her er nok 

at give af. Tidligere kunne ingen få en hvid af ham, nu vil 

han give til enhver. Denne forvandling kommer ingen an-

dre steder fra, end fra vor herres Jesu Kristi ord, som han 

nu har modtaget i sit hjerte. 

 For vi må ikke mene, at det kun har været Herren om 

at gøre at holde måltid med Zakæus og stille sin sult hos 

ham. Han har også her haft en anden spise, ligesom den, 
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hvorom han taler til disciplene ved Jakobs brønd i Joh 4, 

32-34, og har uden al tvivl holdt Zakæus en alvorlig præ-

diken over bordet i hans eget hus, i hvilken han har vist 

ham bort fra gerrigheden og vejledet ham til den rette ly-

dighed mod Gud. Denne prædiken tager Zakæus nu sig al-

vorlig til hjerte; erkender, at han hidtil har vandret på en 

uret vej; bedrøves inderlig derover; og i stedet for at han 

hidtil har taget fra andre, og, som ågerkarle og pengepu-

gere plejer, slået og plyndret næsten, hvor han har kunnet 

komme afsted dermed, så afstår han nu ikke blot herfra, 

men vil herefter også tænke på andres nød og komme dem 

til hjælp. For her hører han af den herre Kristus, at der er 

en anden måde, hvorpå han langt bedre kan anbringe sine 

penge og bruge sit gods, end den han hidtil har brugt. 

 Hos rige folk går det nemlig i almindelighed således 

til, at de bruger deres penge og gods til pragt, til at opføre 

herlige bygninger, at klæde sig prægtigt, og at leve i vel-

levned, både hvad mad og drikke og alt andet angår. Men 

det er at gøre et såre slet brug af sine penge og sit gods; for 

det er dog idel timelige og forgængelige ting, som ingen 

varighed har - eller for at tale rettere, som vi selv ikke kan 

blive hos; for vi farer jo herfra, og lader det alt sammen 
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blive tilbage. Og da efterlader vi det ligeså ofte til dem, 

der ikke takker os derfor, og hvem vi ikke under det, som 

til dem, hvem vi gerne havde undt det. Dette ser Zakæus 

nu, og vil derfor ikke længere således misbruge penge og 

gods, men anbringe dem bedre, og købe sig en evig skat 

derfor. Som også Herren lærer os dette i Matt 6, 20, hvor 

han siger: ”Saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl el-

ler rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.” 

 Vil du nu vide, hvordan det sker, så lærer Kristus dig 

det i Lukas 16, 9, hvor han siger: ”Skaf jer venner ved 

hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper 

op, kan tage imod jer i de evige boliger.” For han siger jo 

i Matt 25, at hvad godt, vi gør mod de fattige kristne, det 

skal ikke være gjort forgæves, men det vil han selv på den 

yderste dag prise for sin Fader og alle englene, og lønne 

os for. Dette har Zakæus nu lært af den herre Kristus; der-

for tænker han, at således vil nu også han bruge sine penge 

og sit gods, og siger: ”Halvdelen af, hvad jeg ejer, giver 

jeg til de fattige.” Det må man dog kalde en fortræffelig 

og hellig mand. Sæt, at du havde ti tusinde gylden, ville du 

da ikke tro, at du måtte blive en stodder, hvis du skulle 

give de fem tusinde gylden fra dig, og uddele dem imellem 
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de fattige? Men Zakæus holder dette ikke blot ikke for et 

tab, men mener endog, at han ikke kan anbringe sine penge 

bedre, eller få større gavn af dem, end ved at hjælpe de 

fattige dermed. Og det er også den rene sandhed. For sådan 

siger Salomo i Ordsp 19, 17: ”Den, der forbarmer sig over 

den svage, giver et lån til 

Herren, og Herren gengælder ham hans gerning.” Det er 

jo en pålidelig skyldner, hos hvem vi hverken kan tvivle 

på at få kapitalen eller renterne. Og her har vi desuden den 

fordel, at vi med det timelige køber det evige. Men herpå 

tror ingen uden den lille Zakæus, og de, der med ham af 

hjertet begærer at se den herre Kristus. 

 Men nu siger Zakæus, at han vil give halvdelen, og 

ikke alt, hvad han har. Det er også ret; for Gud vil ikke, at 

du skal give således til de fattige, at du og dine derefter 

selv må tigge og falde andre folk til byrde. Han kræver 

ikke mere af dig, end at du skal give de fattige, hvad du 

uden skade kan undvære og har tilovers. Som også Paulus 

siger i 2 Kor 8, 13-14: ”Ikke, for at andre kan få det lettere 

og I få besvær. Jeres overflod må afhjælpe de andres man-

gel. Så bliver der ligevægt.” Dog skal man vogte sig for at 

følge verdens eksempel; for her er øjnene altid mere 
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umættelig, end bugen. Her kalder man det først overflod, 

når man har mangfoldige tusinde gylden; men ét, to eller 

tre tusinde gylden holder man for en ringe ting. Så højt 

skal de kristne ikke stille deres fordringer, men lade sig 

nøje med det daglige brød, og hjælpe fattigfolk med det, 

der bliver tilovers. Således lærer også Salomo i Ordsp 5, 

15: ”Drik vand fra din egen cisterne og rindende vand fra 

din egen brønd.” Det er, som Paulus siger i Ef 4, 28: ”Du 

skal slide i det og selv frembringe noget godt med sine 

hænder.” Men derefter skal du også, som Paulus siger 

samme sted: ”Give af det til den, der har behov for det.” 

Denne given skal ske med måde, og således, at du selv har 

en kilde eller brønd, som er din egen og ikke fremmedes. 

For du skal ikke give alt bort, men altid beholde så meget 

tilbage, at du kan ernære dig og dine, og have noget at give 

til andre, der har behov for det. Dette er den ene frugt, som 

vi ser her hos Zakæus, af hvem rige folk skal lære, at også 

de skal understøtte de fattige rigeligt, og at de derved tje-

ner Gud; for han har befalet os det, og vi skal nyde godt 

deraf til evig tid. 

 Den anden frugt er Zakæus’ tilbud, at hvis han har 

snydt nogen, da vil han give det fire gange igen. Det skal 
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de rige også gøre, hvis de vil være Guds børn og sande 

kristne. For med uretfærdigt gods skal man, hvis det er 

muligt, ikke gøre andet, end give det tilbage til den, som 

det tilhører. Den, der vil give almisser, skal give det af sit 

eget og ikke af fremmed gods. ”For jeg, Herren, elsker ret, 

men hader rov og uret.” Es 61, 8. 

 Her ser vi, hvor ganske forandret Zakæus’ hjerte nu er 

blevet. Tidligere mente han, at kunne han blot tjene mange 

penge, så var det ham lige meget, hvad enten han derved 

gjorde andre folk uret eller ikke. Ganske som vi desværre 

ser det gå til overalt i verden. Men nu vil han ikke blot ikke 

mere forurette nogen, men endog, hvis han tidligere har 

gjort det, ”give det firedobbelt tilbage.” Dette stykke skal 

du også lære at gøre Zakæus efter. Men da vil det vise sig, 

at mange mennesker, som nu hver dag svøber sig i zobel 

og mår, knap ville have en lærredstrøje at gå i, hvis han 

endog blot én gang skulle give tilbage, hvad han havde 

vundet ved uret. Sådanne folk følge kun Zakæus’ eksem-

pel slet. Derfor må de rige se vel til, hvordan det engang 

vil gå dem. For vi ser eksempler nok på, hvad ende det 

tager med uretfærdigt gods og skammelig gerrighed, idet 
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mange gange ikke blot sådanne folks rigdom, men også 

deres liv og sjæl går tabt. 

 Men se nu derimod her, hvilken herlig skat Zakæus har 

modtaget! Ved troen på Kristus bliver han et Abrahams 

barn, det vil sige, hans synder bliver ham forladt og han 

bliver en arving til det evige liv. Dette er det ypperste og 

bedste klenodie, han vinder. Og for det andet får han, fordi 

han så rigeligt hjælper de fattige, og afholder sig fra ure-

delige og bedrageriske handler, ikke blot en god samvit-

tighed, men også det visse håb, at Gud har velbehag i hans 

levned, og vil lade ham nyde godt deraf i evigheden. Dette 

må du dog tilstå, er en stor og herlig ting. Så lær derfor at 

gøre ligeså; og når Gud har givet dig dit gode udkomme 

og velsignet dig rigeligt, så vogt dig, at du ikke hænger dit 

hjerte ved sådanne ting, men tragter mere efter det evige 

klenodie. Derved vil Helligånden komme i dit hjerte, så at 

også du bliver et Abrahams barn, modtager den ham for-

jættede velsignelse, og frelses fra den evige forbandelse. 

Og da vil også de skønne frugter følge efter, at du herefter 

vil føre en ny livsførelse, hjælpe de fattige, og handle ær-

ligt og kristent mod alle, så at Gud vil se til dig med vel-
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behag og opholde dig ved sin timelige og evige velsig-

nelse. Dette forunde vor kære Gud os alle, for sin søns Jesu 

Kristi skyld, ved sin Helligånd! Amen. 
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Bryllup og begravelse 

Her følger en bryllupsprædiken og to begravelsesprædike-

ner som eksempler for de uerfarne sognepræster, så de kan 

se, hvorhen de kan rette deres prædikener uden fare. Det 

er ikke nødvendigt, at man følger disse prædikener til 

punkt og prikke, men det er nok, at man tager et enkelt 

stykke frem efter tiden og personerne. 

 

En bryllupsprædiken 

 

Hebr 13, 4  
Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; 

for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. 

 

Vel har ægteskabet til alle tider, også hos hedningerne, af 

alle forstandige og ærbare folk været holdt for en hæderlig 

og priselig stand. For sådanne mennesker har af naturen 

velbehag deri, når de ser et par ægtefolk leve tugtigt og 

endrægtigt sammen, opdrage deres børn i gudsfrygt og 

holde dem til tugt og ærbarhed, stå hinanden bi i alle slags 

nød, og på alle måder hjælpe hinanden med råd og dåd. 
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Hvorimod de anser det for et skammeligt og ondt levned, 

når man lever uden for ægtestanden i utugt, synd og 

skændsel, og hverken sørger for børnene eller holder dem 

til tugt og ærbarhed, men, som dette kæltringepak plejer, 

løber fra hinanden, og hverken kender sand kærlighed el-

ler sand troskab. 

 Alligevel ser man pøbelen og andre unge personer 

undgå ægtestanden som et tungt og utåleligt åg, og at 

holde mere af det frie, ubundne liv uden for ægtestanden, 

end af det stille, tugtige og priselige liv i ægtestanden, 

skønt straffen derfor er såre streng og i sin tid ikke udebli-

ver. For ikke at tale om, at disse personer besmitte sig med 

gruelige synder, og derved gør sig Gud til fjende, så kom-

mer hertil endnu andre timelige straffe, idet ikke blot 

penge og gods svinder bort herved, men et sådant utugtigt 

levned også medfører mange slags skrækkelige plager og 

sygdomme, ja undertiden endog mord og anden åbenlys 

forargelse og ulykke. 

 Sådanne eksempler er verden fuld af; og herved giver 

Gud på det alvorligste til kende, at han vil have ægtestan-

den holdt i ære, og at ægteskabet skal være rent og ube-
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smittet. Men når Gud indimellem ikke lader sådanne time-

lige straffe følge efter, men lader det gå disse syndere efter 

deres ønske, og lader dem beholde anseelse og ære, et 

sundt legeme og stor rigdom, så forestår der dem viselig 

noget endnu værre, nemlig Guds vrede, og hisset den 

evige fordømmelse. 

 Ligesom nu den unge vanvittige verden for et sådant 

frit og tøjlesløst livs skyld undgår ægtestanden, således 

finder man atter andre, hvem Djævelen har bedåret så al-

deles, at de af idel hellighed, ligesom de andre af idel fræk-

hed, foragter ægtestanden og vælger den enlige stand. Som 

allerede Paulus (1 Tim 4, 1-3) forudsagde, at nogle forfø-

reriske ånder af idel hellighed skal forbyde ægteskabet. 

Det ser vi på paven og alle hans biskopper, præster, munke 

og nonner, der forsværger ægtestanden, og på grund af de-

res ugifte levned vil roses som åndelige folk, der ikke lever 

i en kødelig stand (sådan kalder de ægtestanden), men i 

englenes eller en åndelig stand, og derfor har kaldt sig selv 

”de åndelige”; ret som om de, der lever i ægtestanden, ikke 

også kunne være åndelige. 

 Hvad der nu har givet årsag hertil, er, at man har for-

agtet ægtestanden som en i verdens øjne uanselig og ringe 
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stand. Derfor have paven og hans indviede eller åndelige 

forkastet et sådant ringe og almindeligt liv, og begyndt på 

noget særligt, som ser helligere ud, end når en borger sid-

der i sit hus med sin hustru og ved strengt arbejde opføder 

sin børneflok. For verden har nu engang den skik, at hvad 

der er almindeligt, agter den for intet; men hvad der er 

usædvanligt og sælsomt, gør den sig høje tanker om. Ingen 

agter det for noget særdeles stort, at den kære sol hver dag 

lyser for os; men da det store mulm og mørke varede så 

længe ved i Egypten, da erfarede de dog der, at solen og 

dens lys er en stor Guds gave. Ligesådan holder man det 

ikke for nogen synderlig stor nåde, når det regner; men på 

Elias’ tid, da der i tre år ingen regn faldt, da lærte man dog 

at indse, hvilken stor velgerning regnen er. Således går det 

også den hellige ægtestand hos papisterne; for da den er 

en så ringe og almindelig stand, at, enhver bonde kan ind-

træde i den, så har pavens gejstlige kastet vrag på et sådant 

almindeligt levned og begyndt på en særlig levemåde, der 

nyder større anseelse blandt folk; som også Nicolaus af 

Lyra i udlægningen af Daniel 11, 37 siger: ”Antikrist skal 

foragte kvindekærligheden, for derved at give sig et større 



503 
 

helligheds skin.” Men hvad godt der kom af det, har erfa-

ringen så tydeligt vist, at vi med rette heraf burde lære at 

holde ægtestanden for en hellig stand, fordi dens foragtere 

blive straffet med så mange gruelige synder; for i intet 

stykke har papisterne besmittet sig så ganske mod al natur 

og fornuft, som netop i dette. 

 Da nu ægtestanden undgås både af de gerningshellige 

eller hyklerne og af denne verdens frække og grove syn-

dere, og enten anses for et vanhelligt og almindeligt eller 

for et strengt og bundet liv, så er det nødvendigt, at man af 

Guds ord lærer at forstå denne sag ret, og til værn imod 

sådanne urigtige tanker lærer, hvad Gud siger om det æg-

teskabelige liv, for at de unge kan lære, for det første hvad 

de skal anse ægtestanden for, og for det andet, hvordan de 

skal forholde sig deri. Man skal altså ikke nøjes med, hvad 

verden og dens vanvittige hellige siger og mener herom; 

men agte på, hvad Gud siger og dømmer herom i sit ord. 

 Skønt nu Skriften er fuld af sprog, hvori ægtestanden 

på det herligste bliver anprist, så vil vi denne gang forblive 

ved dette sted i Hebr 13, 4: ”Ægteskabet skal holdes i ære 

af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme 

utugtige og ægteskabsbrydere.” 
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 Dette er et kort og kraftigt Skriftord, som ved siden af, 

at det taler hæderligt om ægtestanden, og strengt truer 

dem, som foragter den, tillige giver enhver at betænke, 

hvorfor Gud vil have denne stand agtet så højt, skønt den 

dog, som vi hører, i almindelighed her i verden bliver for-

agtet og skyet. Meningen af dette sprog er nemlig denne, 

at ægteskabet er en herlig, skøn og dyrebar sag for Gud; 

og at derfor alle ægtefolk skal holde det ægteskabelige liv 

for en herlig, skøn og ædel stand, og ikke lade sig føre vild 

af, hvad verden dømmer eller siger herom. 

 Nu lyder Guds dom om ægtestanden, som enhver kan 

se af dette sprog, langt anderledes, end verdens; for hvis 

verden agtede den ligeså højt, som Gud gør, så ville vel 

ikke så mange undgå den og foretrække den ugifte stand; 

men ligesom man ellers med flid trænger sig til, hvor man 

kan vente sig noget godt og dyrebart, således ville man vel 

også med lyst og kærlighed vælge ægtestanden, og ikke 

værge sig mod den med hænder og fødder, ligesom et vildt 

dyr, der forfølges af hundene. For at man ikke vil indlade 

sig på ægtestanden, men gør sig så mange slags betænke-

ligheder, er alt sammen tegn på, at man hverken kender 
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eller tror på Guds ord om ægtestanden - ellers ville man 

bære sig anderledes ad. 

 Hvad nu årsagen er til, at verden således flygter fra og 

undgår ægtestanden, har vi allerede til dels anført, nemlig, 

at ingen gerne vil lade sig binde, og at man frygter, at æg-

teskabet vil lede til fattigdom og anden ulykke. Men det er 

desuden også nødvendigt, at vi her undersøger årsagen til, 

at Den Hellige Skrift så højt priser og berømmer ægtestan-

den. Især skal vi vel betænke og overveje disse årsager, for 

at vi må kunne forsvare ægtestanden mod verdens spot, og 

selv lære at agte den højt. 

 Den første årsag er denne: Man kan af Guds ord be-

vise, at ægteskabet er indstiftet af Gud selv og af ham ind-

plantet i vor natur. Dette er klart og tydeligt tilkendegivet 

i Første Mosebog. Og i Det Nye Testamente siger Kristus 

i Matt 19, 4-6: ”Har I ikke læst, at Skaberen skabte dem 

som mand og kvinde og sagde: ›Derfor skal en mand for-

lade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal 

blive ét kød.‹” Og han tilføjer, at Gud har sammenføjet 

dem, der kommer sammen i ægteskab. 

 Dette må dog enhver tilstå, er en herlig og stor berøm-

melse for ægtestanden, at den ikke er et menneskeværk af 
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vor egen opfindelse, men et Guds værk, hvortil Gud selv 

har skabt mennesker. Altså kan et ægtepar for Guds åsyn 

med al sandhed rose sig af at leve i en stand, som Gud selv 

har indstiftet og indplantet i naturen. Men når de lever i en 

stand, som er Guds eget værk, så lever de jo også Gud til 

behag, og i sand lydighed mod Guds vilje. 

 Dette kan paven og hans tjenere ikke rose sig af; for 

de kan ingensteds påvise noget bud, hvorved Gud har be-

falet dem at leve i ugift stand. Derfor er det også klart, at 

når de undgår ægtestanden, så lever de ikke i overensstem-

melse med Guds ord, vilje, bud og velbehag, men efter de-

res eget trodsige og kødelige sind, som umuligt kan be-

hage Gud. Men når det nu efter fortjeneste går dem ilde, 

så kan de altså umulig have den trøst, som ægtefolk har, 

idet disse i alle slags anliggender og ulykker kan anråbe 

og påkalde Gud, og sige: Ak herre, nu trykker denne eller 

hin ulykke mig. Men du véd jo, at dette overgår mig i den 

stand, som du selv indstiftede i Paradis, da du skabte men-

nesker. Så hjælp os da nu i denne af dig selv indstiftede, 

skabte og bevarede stand, at vi må blive udfriet af denne 

og al anden ulykke! Med sådanne bønner tør ægtefolk 
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træde frem for Gud, mens de andre derimod lever efter de-

res egen selvopfundne andagt imod Guds ord og vilje, og 

derfor hverken kan vente sig nogen trøst, eller retteligt kan 

bede og påkalde Gud. Når derfor paven og hans åndsfor-

ladte tjenere så højlig roser deres munkelevned og ugifte 

stand, så pris du meget mere dit ægteskabelige liv, som 

bærer det herlige navn og den høje titel, at det er et gude-

ligt liv, skabt og indstiftet i Paradis af Gud selv og befalet 

i hans ord. Det vil en munk eller papistisk præst aldrig no-

gensinde kunne rose sig af i sit ugifte levned. 

 Den første og højeste årsag til, at, som teksten siger, 

”ægteskabet skal holdes i ære af alle,” er altså den, at da 

intet står over eller uden for Gud, så kan der intet bedre og 

højere findes på jorden, end hvad han har skabt og indstif-

tet; som det også hedder i 1 Mos 1, 31: ”Gud så alt, hvad 

han havde skabt, og han så, hvor godt det var.” Og til alt 

dette skabte, som er såre godt, hører også ægtestanden, 

men derimod ikke den enlige stand. Den har Djævelen ud-

tænkt - især når man, som paven gør, vil holde den for en 

gudstjeneste og tvinge folk til at leve uden for ægtestan-

den. 
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 Den anden årsag er, at Gud ikke blot har indstiftet æg-

testanden, men også har givet den sin velsignelse. Denne 

velsignelse består ikke blot deri, at Gud giver ægtefolk 

børn. For uden for ægtestanden bliver der også født børn. 

Men den består især deri, at Gud ser med glæde og velbe-

hag til ægtefolks børn og hele det ægteskabelige samliv, 

og giver os nåde til, at sådanne børn kan blive opfostret, 

bevaret og opdraget vel. Derfor anfører Salme 128 også 

dette blandt gudfrygtige ægtefolks velsignelser, at de selv 

skal nyde, hvad deres hænder frembringer. Og at de skal 

se børnebørn. Det vil sige, at gudfrygtige ægtefolk har vel-

signelse til deres næringsvej og børn, så det kan have va-

righed med deres velstand og lykke; mens derimod penge 

og gods svinder hen og alle slags ulykke følger efter, når 

man lever uden for ægtestanden. 

 Dette burde med rette give os lyst og kærlighed til 

denne stand, fordi vi således ikke blot adlyder Guds vilje, 

men tillige i ægtestanden finder alle slags velsignelser; 

mens derimod de folk bestemt kun kunne vente sig lille 

lykke og velsignelse, som foragter denne trøst og forjæt-

telse, og foretrækker det frie og ubundne liv. På samme 

måde må man også frygte, at de, som længe fremturer i 
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denne ægteskabsforagt, derved således kan opvække Guds 

vrede, at der aldrig bliver nogen lykke og velsignelse for 

dem, når de omsider alligevel indtræder i ægtestanden; 

som man da tit nok ser, at unge folk ved at leve i utugt og 

alle slags udyd før de gifter sig, selv forvolder og fortjener, 

at de kun har få gode dage i deres ægteskab, og at det går 

dem ilde både med hustru og børn. For Gud vil, som sagt, 

have ægtestanden holdt i ære og alle dem straffet, som le-

ver i utugt og giver forargelse. Derfor skal unge folk beti-

melig stræbe efter at indtræde i ægtestanden, og føre et 

gudfrygtigt, rent og tugtigt levned, for ikke selv at forhin-

dre eller udelukke sig fra den velsignelse, som Gud har 

knyttet til denne stand. 

 Den tredje årsag til, at ægtestanden skal holdes i ære 

af alle, er, at næsten alle de største hellige har tilbragt deres 

liv i denne stand, som både Det Gamle og Det Nye Testa-

mente bevidner. Vil du nu vide, hvorfor alle disse har levet 

i ægteskab, så kan jeg ikke angive dig nogen vissere eller 

bedre årsag hertil, end den, at alle gudfrygtige mennesker 

til alle tider har rettet sig efter Guds vilje. Da nu Gud selv 

har indstiftet og velsignet ægtestanden, så har de, som 
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Guds lydige og til denne stand skabte børn både af lydig-

hed mod Gud og af egen drift gerne villet indgå ægteskab, 

uanset, at den onde verden og pøbelen har foretrukket det 

frække og tøjlesløse liv uden for ægtestanden. 

 Ganske vist er det nu heller ingen ringe ros for ægte-

standen, at ægtefolk med en god samvittighed kan sige, at 

de lever i den stand, som patriarkerne, profeterne, apost-

lene og andre hellige mennesker næsten alle har levet i, 

mens det ugifte liv derimod fra først af kun var et påfund 

af nogle kættere, som derved gav sig skin af særdeles hel-

lighed, og derefter blev prist som et åndeligt levned og 

som sådant anordnet af paven, denne ophavsmand til alt 

hykleri og kætteri. 

 For med Johannes Døberen og andre sådanne, der for 

Guds riges skyld (som Kristus kalder det) har afholdt sig 

fra ægtestanden, var det en særlig sag. Her taler vi i almin-

delighed om alle dem, som vil være kristne, men ikke kan 

føre et tugtigt levned uden for ægtestanden. For dem er det 

såre trøsterigt at se så mange store helliges eksempel, der 

alle har levet i ægtestanden og været vore forgængere i 

denne hellige orden. Dette er i sandhed en stor trøst og ære 

for ægtefolkene. For hvem ville ikke hellere slutte sig til 
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denne skare af hellige mennesker, og føre samme levned, 

og være i samme stand og vilkår, som de, end til paven og 

hans tjenerskab, der i dette og så mange andre stykker 

åbenlyst lever imod Guds vilje og de helliges eksempel? 

 Den fjerde årsag, hvorfor man skal vise ægtestanden 

hæder og ære, og ikke foragte den, er denne, at vi uden for 

ægtestanden vanskelig kan leve uden synd og med en god 

samvittighed. For sådan siger Kristus selv, hvor han taler 

om dem, der afholder sig fra ægtestanden: ”Der er dem, 

der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, 

der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til 

det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Him-

merigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!” (Matt 19, 

12). Og Paulus byder i 1 Kor 7, 2: ”For at undgå utugt skal 

enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand.” 

1 Kor 7, 2. For ved arvesynden er den menneskelige natur 

blevet så skrøbelig og fordærvet, at kun få med frelst sam-

vittighed kan leve uden for ægtestanden. 

 Da nu ægteskabet er et lægemiddel (som Guds ord vi-

ser), som Gud selv har skabt og anordnet, for at vi kan be-

vare en god samvittighed og leve et tugtigt liv, hvem af os 

vil da vel være så ublu, at han med paven vil anse denne 
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stand for vanhellig? Men, som allerede sagt, papisterne har 

derfor fået løn som forskyldt. For at alle skulle holde dem 

for hellige, har de forsvoret ægtestanden, og er derved fal-

det i den allerstørste synd og skændsel, så at alverden taler 

om deres ryggesløse levned. Herved sker dem kun deres 

ret; for hvorfor vil de så frækt foragte Guds skabning og 

beskikkede orden? Men vi skal agte ægtestanden højt, 

holde den i ære, og af hjertet takke Gud for dette middel, 

der tjener til, at vi ikke besmitter os med hor og anden 

utugt, og således undgår Guds vrede og forfærdelige dom, 

hvorom mere i det følgende. 

 Den femte og sidste årsag, hvorfor ægteskabet skal vi-

ses ære af alle, er den, at det ægteskabelige liv, når man 

fører det på den rette måde, helt igennem er fuldt af gode 

gerninger. For kærligheden mellem ægtefolk er én af de 

gode gerninger, som Gud har befalet os og indplantet i vor 

natur, og som han ved sin Helligånd hjælper os at udføre. 

Derfor formaner også Paulus os til denne kærlighed, idet 

han siger: ”Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde 

mod dem.” Kol 3, 19. Ligeledes: ”Mændene bør elske de-

res hustruer som deres eget legeme.” Ef 5, 28. Derfor, den, 

der holder fast ved denne kærlighed, og ikke lader sig føre 
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bort derfra af vrede, uvilje, osv., han gør en sand god ger-

ning. For her står Guds eget ord, som byder dig, at du skal 

elske din ægtefælle. Ja, ikke blot elske, men som også Kri-

stus gentager det i evangeliet: ”En mand skal forlade sin 

far og mor og binde sig til sin hustru.” 

 Hvad siger nu papisterne hertil? De undgår det ægte-

skabelige liv som en kødelig stand, og som kunne man i 

ægteskabet ikke tjene Gud. Og så er dog, som vi hører, den 

kærlighed, uden hvilken ægtestanden ikke kan bestå, en 

stor og høj gudstjeneste, som Gud i sit ord alvorligt kræver 

af os. Det samme gælder også om forældres kærlighed og 

troskab mod deres børn, idet de forsørger dem med føde 

og klæder, opdrager dem i gudsfrygt og ærbarhed, holder 

dem til lærdom og undervisning, plejer dem i sygdom, hol-

der dem til renlighed osv. Også dette er en god og Gud 

velbehagelig gerning, som ægtefolk øver hver dag, ja hver 

time og hvert øjeblik. 

 Hvis vi nu ret ville betænke, at hele vort således førte 

ægteskabelige liv er idel gode gerninger for Gud, befalet 

os af ham selv, så måtte vi jo ikke blot derved fatte lyst og 

kærlighed til ægtestanden og blive endnu villigere til så-

danne gerninger, og gøre dem med endnu større glæde, om 
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de end koster os møje og arbejde; men så måtte vi jo også 

med endnu større tålmodighed og fortrøstning skikke os 

deri, når det undertiden går ilde til. For når ægtefolk smukt 

betænker deres kald og fører et gudfrygtigt levned, så må 

de jo hver time, de lever, have både hjertet og hænderne 

fulde af gode og hellige gerninger. 

 Men her indfinder sig nu, som forhen sagt, den ulykke, 

at fordi disse gerninger er så almindelige og uanselige, så 

agter man dem for intet. Hvorimod hvad der synes stolt og 

herligt, om det end i sig selv ikke er en bønne værd, bliver 

agtet for at være godt og priseligt; som vi ser det på pavens 

ceremonier og gudstjeneste, skønt den ringeste gerning i 

ægtestanden dog i sig selv er bedre, end al denne gudstje-

neste. For i ægtestanden forbliver man ved Guds ord og 

befaling. Han vil jo, at den ene hjertelig gerne skal tjene 

den anden. Dette sker uafbrudt i ægtestanden. Er et barn 

sygt, så er forældrene straks bedrøvet og bekymret. Er 

manden syg, så er hustruen ligeså bekymret derover, som 

om det var hendes egen sygdom og lidelse. Al flid, om-

sorg, troskab og kærlighed bliver da vist af hele hjertet. 
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Ingen opofrelse synes dem for stor. Ja, de har intet inder-

ligere ønske, end at kunne råde og hjælpe hinanden, så det 

dog kunne blive godt igen, og ulykken afhjulpet. 

 Og atter, hvilken hjertelig, ren og fuldkommen glæde 

er der ikke, når hustruen har haft fødselssmerter, og det er 

gået godt, eller når hun eller børnene lykkeligt har over-

stået anden fare og nød! Det kan ikke gå den ene godt, 

uden at den anden glæder sig hjerteligt derover og under 

ham det endnu bedre. Hvem må nu ikke tilstå, at når hjer-

terne stemmer så smukt sammen både i glæde og i sorg, så 

er dette idel kærlighedens gode gerninger. Men hos ægte-

skabsforagterne ser Gud hverken med velbehag til de gen-

vordigheder, de må bære, eller til deres kærlighed, som til-

med i sig selv er koldsindig og hvert øjeblik brister og for-

går, når der blot kommer et eneste ord i vejen, eller den 

ene ser lidt surt til den anden. 

 Disse ægtestandens gode gerninger kommer nu ikke 

længere end i hjemmet og forbliver mellem ægtefolkene 

selv og deres børn. Og nu først kommer vi til denne stands 

store og herlige frugter udadtil, idet den, ligesom en kilde, 

udsender alle slags personer, ved hvem land og folk bliver 

regeret og beskyttet, og kirken forsynet med præster og 
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andre tjenere, ja ved hvem alle embeder i hele verden og i 

vor herres Jesu Kristi rige bliver besørget. For da det især 

er i ægtestanden at børnene bliver opdraget til gudsfrygt, 

dyd og ærbarhed, så må man jo tilstå, at denne stand er 

oprindelsen eller kilden til alle disse velgerninger. Og om 

der end i ægtestanden opvokser mange slette mennesker, 

så er det dog ikke ægtestandens, men de onde, ugudelige 

folks skyld, som opfører sig slet i denne stand. For når man 

begynder sit ægteskab i Guds navn, så vil man også få held 

og lykke til børneopdragelsen såvel som til alt andet. 

 Men vil man nu sige, at der i ægtestanden findes 

mange slags bekymringer, farer, ængstelser og besværlig-

heder, som man uden for ægtestanden kan være fritaget 

for, fordi man der kun har sig selv at sørge for – velan, så 

lad dette da være sådan. Men alligevel skal denne årsag 

ikke afskrække nogen kristen fra det ægteskabelige liv. 

For det første vil du, når du forbliver ugift, ikke derved 

blive fritaget for al modgang, men er også da udsat for at 

lide skade, snart på liv og legeme, snart på ære og gods. 

Og da vil sådanne lidelser falde dig endnu meget tungere; 

hvorfor også Skriften siger: ”Ve den, der er alene! Hvis 
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han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op.” Præd 

4, 10. 

 Og for det andet skal man ikke foragte eller undgå æg-

testanden, om der endog i den findes flere farer, sorger og 

bekymringer, end uden for den; for det er os gavnligt og 

godt, ja højst nødvendigt, at Gud hjemsøger os med korset 

og prøver os på alle slags måder. Uden prøver og anfæg-

telser står vi stedse i stor fare for at falde i sikkerhed og 

blive kolde mod Guds ord og efterladne i bønnen og alle 

andre gode gerninger. Men da der nu i ægtestanden stedse 

forefalder alle slags nød og fare, snart med ægtefællen, 

snart med børnene, snart med de ansatte, næringsvejen el-

ler andre ting, så bliver ægtestanden derved for de kristne 

ligesom en skole, hvori de bliver smukt opdraget, så de 

ikke lade modet falde i anfægtelser og bryderier, men åb-

ner deres hjerter for Gud, og beder og påkalder ham om 

hjælp. 

 Bønnen kan du derfor også gerne kalde en af de gode 

gerninger, som ægtestanden såre ofte giver årsag til. For 

just fordi der i ægtestanden forefalder så megen nød og 

anfægtelse, bliver ægtefolkene, hvis de ellers er gudfryg-

tige og rette kristne, tvunget til bønnen, så de beder med 
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fuldt alvor, og sætter alt deres håb og al deres tillid til Guds 

bistand og nåde. Og når nu dette håb bliver opfyldt, så 

kommer hertil endnu en anden god og hellig gerning, idet 

man takker Gud for hans nådige hjælp, priser hans barm-

hjertighed og trøster andre folk, så de også forlader sig på 

Gud. 

 Dette er alt sammen en smuk gudstjeneste og idel dy-

rebare og gode gerninger, som ægtestanden daglig frem-

bringer; for den lader aldrig troen og bønnen hvile, men 

holder dem stedse i gang, idet snart en glæde, snart en 

sorg, snart en nød, snart en hjælp i nøden viser sig og enten 

forårsager taksigelse eller bøn. 

 Derfor siger Skriften med rette, at ægteskabet er et 

ædelt, herligt og dyrebart levned, som Gud ikke blot selv 

har anordnet, men også benådet med sin velsignelse; lige-

som også næsten alle hellige mennesker ved deres liv og 

levned har anprist og fremholdt for os ægteskabet som et 

herligt Guds værk. Men også derfor skal, som vi har hørt, 

ægteskabet prises, fordi det helt igennem er fuldt af gode 

gerninger. For intet af hvad en ægtemand og en ægtehustru 

kan udrette i huset både i husholdningen og i børneopdra-

gelsen, er så ringe, at det ikke skulle fortjene navn af en 
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hellig og Gud velbehagelig gerning, som sker ifølge Guds 

ord og anordning, og som der derfor må være lykke og 

velsignelse ved. 

 Derfor holder også Kristus ægteskabet så højt i ære, at 

han endog selv tilligemed sin kære moder og apostlene går 

til et bryllup i Kana i Galilæa, og her åbenbarer sig med en 

herlig undergerning, idet han gør vand til vin, og således 

med sine egne gerninger bevidner, at ægtestanden er ham 

kær, og at han deri allermest vil udøse sin velsignelse over 

mennesker. Denne velsignelse skal endnu stedse forblive 

hos ægtefolk, hvis de efter Salme 128, 1: ”frygter Herren 

og vandrer ad hans veje.” 

 Men hvor man foragter Guds ord, lever i vitterlige syn-

der, og ikke øver den kærlighed, som især skal finde sted 

imellem ægtefolk, men skændes, slås, og gør hinanden alt 

det onde, man kan, der er det intet under, at ulykke og 

elendighed træder i velsignelsens sted. For hvor skulle det 

gode vel komme fra, hvor der ingen gudsfrygt findes - ja 

hvor man slet ikke vil have Gud med, men selv ved mange 

slags synder lukker døren for ham og hans velsignelse? 

 Derfor lader teksten det ikke være nok med at sige, at 

ægteskabet skal være en dyrebar og hæderlig stand, men 
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den tilføjer: ”Ægtesengen skal være ubesmittet.” Hermed 

vil den skildre, hvordan ægteskabet, som den forhen har 

rost så meget, skal føres. Ja den vil hermed ganske og al-

deles have ægtesengens besmittelse forbudt blandt de 

kristne, og da især alt ”utugt og ægteskabsbrud.” For det 

er den groveste og største besmittelse af ægtesengens. 

Derved besmitter man aldeles denne hæderlige stand, op-

løser hvad Gud har sammenføjet, og giver derved årsag til 

al ulykke, her timeligt, og hisset evigt. Men derefter må 

også alt det kaldes ægtesengens besmittelse, som kan blive 

årsag til, at ægtefolks hjerter rives fra hinanden og ophid-

ses til vrede, had og andet uvenligt samliv, hvoraf som of-

test tillige den grove besmittelse, som vi nys har nævnet, 

bliver følgen. 

 Når nu ægtefolk, som det sig bør, vil holde ægtesengen 

ren og ubesmittet, så må de omhyggeligt vogte sig for alt, 

hvad der kan fremkalde vrede og uvilje, ikke give hinanden 

grove og heftige svar, ikke udlægge alt i den værste me-

ning, men overhøre og overse meget, og bære over med 

hinanden, ikke blot for at bevare venskabet, men også 

fordi man af Guds ord véd, at dette er Guds vilje. For er 
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hjerterne først forbitrede på hinanden, så har Djævelen al-

lerede fundet et hul, som han uden møje kan udvide til en 

stor kløft, og derved sønderrive ægteskabet endnu mere, 

så at også legemerne blive adskilt. 

 Derfor skal der vises den hensynsfuldhed og sømme-

lige adfærd imellem mand og kvinde, hvorom Peter taler i 

sit første brev 3, 7: ”I mænd skal være hensynsfulde i sam-

livet med kvinden som den svagere part, og I skal vise je-

res hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets 

nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.” For da 

manden er hovedet, sømmer det sig ikke for ham at regere 

tyrannisk, men sagtmodigt og forstandigt, og undertiden at 

overse og overhøre ét og andet, når han mærker, at det 

kommer af skrøbelighed (hvilket er almindeligt hos kvin-

derne) og ikke af ondskab eller ond vilje. På samme måde 

anstår det også kvinden, at hun erkender denne skrøbelig-

hed og ikke giver for meget efter for den, men med flittig 

agtpågivenhed lægger bånd på sig selv, at hun ikke skal 

vække mandens rimelige vrede ved megen og stadig selv-

rådighed. Et venligt ord og sagtmodig tavshed kan stille 

megen strid, mens der af modsigelseslyst og gensvar kun 

følger vrede og slagsmål, og dermed alt ondt. 
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 Hvor nu de to ting findes forenet, og et ægtepar både 

er kyske og tugtige, og viser en sømmelig og venlig ad-

færd i ord og handlinger mod hinanden, er ægteskabet, 

som Hebræerbrevet kalder det, et ædelt, herligt og dyre-

bart levned, hvoraf ikke blot fromme og ærbare menne-

sker, men endog Gud selv i Himlen og alle hans engle har 

lyst og glæde. Men hvor et af disse stykker mangler, og 

ægtesengen bliver besmittet enten ved ægteskabsbrud og 

utugt, eller ved uvenlig og grov adfærd, så at hjerterne 

blive usamdrægtige, der må man frygte, at Gud vil komme 

som en streng dommer og straffe sådan utugt og uskikke-

lighed. For der står skrevet: ”Utugtige og horkarle skal 

Gud dømme”. 

 Fordi Djævelen nu altid med særdeles flid pønser på, 

hvordan han kan forføre ægtefolk til hor, eller i det mind-

ste opvække uenighed og uvilje imellem dem, så skal de 

ikke blot daglig bekæmpe sådanne anfægtelser og søge 

hjælp herimod ved flittig bøn til Gud, men også med flid 

vænne sig til et sådant levned, at de ikke selv ved usøm-

melig adfærd giver årsag til, at Djævelens forehavende 

lykkes. For det er på ingen måde den ringeste del af den 
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guddommelige velsignelse over ægtestanden, når det æg-

teskabelige samliv kan blive ført i sådan stadig enighed og 

venlighed. Ægtefolkene behøver sandelig ikke selv at 

fremkalde uenighed og uvilje imellem sig ved grove ord 

og usømmelig adfærd; for der vil af sig selv ukaldet hver 

dag komme årsager nok, hvorved man kan blive fristet til 

uvilje, skælden og banden, og hvor man desuden kan have 

nok at gøre med at stå Djævelen imod ved bøn og selvfor-

nægtelse, så han ikke får sin krig frem. 

 Derfor er det en såre smuk og kristen skik, at man for 

hele kirken ønsker de ny ægtefolk Guds velsignelse, og gør 

en almindelig forbøn for dem, at de må begynde deres æg-

testand i Guds navn, og at dette foretagende må lykkes vel 

for dem. Stod sådan velsignelse til at købe for penge, så 

skulle man ikke vægre sig ved at betale, hvad det end 

skulle være. Men nu gør kirken dette uden betaling, og al-

ligevel er nogle så ryggesløse, at de agter det for intet, ja 

hellere vil være frie derfor. Sådanne folk må man lade sejle 

deres egen sø. Men de kristne vil for sådan forbøns og vel-

signelses skyld, så meget des frimodigere tiltræde deres 

ægtestand. 
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 Således er nu ægteskabet, når ægtesengen forbliver 

ubesmittet, en herlig og dyrebar stand, da Gud selv har an-

ordnet og indstiftet den og givet den sin velsignelse, og da 

næsten alle helliges eksempel viser os til denne stand, 

hvori man, som vi har hørt, hver time har lejlighed nok til 

at tjene Gud og næsten.  

 Men hvis nogen alligevel ikke ville lade sig bevæge 

hertil af denne herlige formaning og forjættelse, så skulle 

man dog i det mindste lade sig bevæge dertil af, hvad tek-

sten her med rene ord siger om dem, der uden for ægte-

standen lever i skændige lyster og anden utugt; for her står 

det: ”Utugtige og ægteskabsbrydere skal Gud dømme.” 

 Her hører du jo, at selv om intet andet menneske på 

jorden vidste om din utugt eller kunne straffe den, så skal 

du alligevel ikke kunne undløbe. For du må frem for Guds 

dom, og han vil dømme dig, som han finder dig. Ligesådan 

siger også Paulus i 1 Kor 6, 9-10: ”Far ikke vild! Hverken 

utugtige eller ægteskabsbrydere skal arve Guds rige.” Med 

disse ord straffer han den tanke, der findes hos så mange 

mennesker, at det ingen videre synd er, når de ugifte lever 

i utugt, som man ser, at verden agter for en overmåde ringe 

synd. Men vil du vide, hvad enden bliver, når du ikke vil 
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omvende dig, så hør, hvad her siges: ”da skal du ikke arve 

Guds rige.” Det vil blive Guds dom over utugtige og æg-

teskabsbrydere. Og betænk nu selv, hvad du beholder til-

bage, når du har mistet Guds rige. 

 Derfor skal enhver vogte sig vel for denne dom, idet 

han i tide forbedrer sit levned, og undgår al utugt. Hvis 

ikke, da vil, selv om ingen timelig straf følger efter, Guds 

dom ikke udeblive. For her er en dobbelt synd, dels at man 

for en ringe årsags skyld undgår ægtestanden, og dels at 

man jo længere jo værre besmitter sig med synd og uly-

dighed mod Guds vilje. Heraf må dog omsider denne Guds 

dom blive følgen. Herimod er der intet andet råd, end at 

du afstår fra dette utugtige levned, indtræder i denne stand, 

og således ikke blot i ord, men også i gerningen giver æg-

testanden pris og ære og holder ægtesengen ubesmittet så-

vel ved kyskhed som ved et kærligt og smukt samliv. 

 Dette være nu sagt til advarsel og undervisning ikke 

blot for de unge folk, som endnu er ugifte, men også for 

enhver, der allerede er indtrådt i ægtestanden, at de må 

vide, hvad de skal anse ægtestanden for, og hvordan de 

skal leve gudfrygtigt deri, for at Gud må være hos dem 
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med sin velsignelse, og de selv må bevare en god samvit-

tighed. Dette forunde vor herres Jesu Kristi fader os alle! 

Amen. 

 

En kort formaning til ægtefolkene 
Om hvordan de skal skikke sig i deres ægtestand 
I véd af Guds ord, hvorfra ægtestanden har sin oprindelse, 

og at det er én af Guds anordninger, at mand og kvinde 

skal bo sammen, og tilbringe deres liv med hinanden. 

Først for at man ved dette middel kan gøre synden og kø-

det modstand, og leve med en god samvittighed; fordi Gud 

så strengt har forbudt, og som al historie og den daglige 

erfaring viser, så grueligt straffer alt horeri og ægteskabs-

brud, og dernæst også for at kirken og Guds rige kan ved-

ligeholdes på jorden. Ikke blot derved, at Gud velsigner 

ægtestanden med børn, men også derved, at disse børn bli-

ver opdraget til gudsfrygt og efter Guds ord, for at således 

den rette Gudskundskab og Gudsdyrkelse stedse kan ned-

arves fra slægt til slægt, og mange blive delagtiggjort i 

frelsen. 
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 Fordi nu ægtestanden altså tjener til at afværge synden 

og til Guds riges udbredelse, så skal I, som indtræder i æg-

testanden, af hjertet takke Gud for den nåde, at han har 

givet jer et sådant hjerte og sindelag, at I ikke med den 

onde verden har lyst til utugt og synd, men til at fly al utugt 

og frygte Gud. For dette er en stor nåde, da vi ser så mange 

eksempler på, hvor mange snarer Djævelen søger at hilde 

menneskers hjerter i, for at få dem til at leve uden for æg-

testanden i synd og med en ond samvittighed. Men hvad 

dom der skal ramme sådanne mennesker, siger Paulus i 1 

Kor 6, 9-10: ”Hverken utugtige eller ægteskabsbrydere 

skal arve Guds rige.” Denne skrækkelige dom er I, Gud 

være lovet, nu undsluppet, hvis I efter Guds anordning 

holder trofast sammen. 

 Men endnu må I dog ikke mene jer i sikkerhed; for da 

den onde ånd ikke har kunnet forhindre jer i dette gudelige 

foretagende, så vil han nu pønse på at få indpas hos jer på 

andre måder for at sønderrive jeres ægteskabelige enighed 

og trofaste samliv, eller i det mindste gøre jer det svært og 

møjsommeligt. Og her vil især hans kunstgreb gå ud på, 

hvordan han kan drage jeres hjerter fra hinanden, og op-

vække fjendskab og uvilje imellem jer, i stedet for at I nu 
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har lyst og kærlighed til hinanden. 

 Her har nu den onde fjende især deri en stor fordel over 

os til sit forehavendes fremme, at vi fra barndommen af 

ifølge vor syndige natur er vante til, altid at ville have ret, 

altid at ville holde os selv for det klogeste hoved, og nødig 

at ville give efter for andre; hvilket ikke tjener til enighed 

men til strid. Derfor skal ægtefolk med særdeles flid vogte 

sig herfor, og ret alvorligt bede Gud om hans Helligånd, 

og om at han vil regere dem således, og forene deres hjer-

ter så nøje, at den onde fjende ikke kan få sin sæd sået og 

derved adskille deres hjerter. Det er derfor højst nødven-

digt, at ægtefolk daglig (den ene for den anden) beder den 

bøn, at Gud vil bevare dem herfor.  

 Men da kun få mennesker betænker dette, og endnu 

langt færre lever derefter og beder flittigt, så ser man den 

onde fjende drive dette sit spil så heldigt, at det kun er såre 

få ægteskaber, hvor der ikke findes kiv og splid, eder og 

skældsord, buldren og slagsmål. Men de, der lever et så-

dant liv, ser ikke, at det er Djævelen, der gerne vil have 

det således, og at det er ham, der afstedkommer sådan 

splid; for ellers ville de ikke blot bede Gud bevare dem 

derfor, men også selv gøre vreden modstand, og ikke give 
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efter for den, når den vil tilskynde dem til at skælde og 

smælde, men sky den, som en sand Djævelens indsky-

delse, der altid, når man følger den, forværrer sagen endnu 

mere, og føjer ulykke til ulykke. 

 For vist og sandt er det, at Djævelen herved omsider 

bringer det så vidt, at hjerterne adskilles og den gamle 

kærlighed til sidst ganske forsvinder. Heraf må nu den 

elendighed blive følgen, at to skulle være sammen, men 

ikke kunne være sammen - og dog er denne plage såre al-

mindelig i verden! Hvoraf kommer nu dette? Deraf, at folk 

ikke holder øje med deres fjende, Djævelen, og derfor hel-

ler ikke beder Gud beskærme dem imod ham. De véd ikke, 

at når de vredes og trodser, og når den ene ikke vil give 

efter eller vige for den anden, så giver de derved kun Djæ-

velen lejlighed til at udføre sit forehavende. Vil du nu være 

beskærmet mod denne ulykke, og ønsker du at føre et fre-

deligt, kærligt og enigt liv med din ægtefælle, så lær at 

bede den bøn til Gud, at han ved sin Helligånd vil regere 

jeres hjerter, forhindre Djævelens anslag, og bevare jer i 

sand og hjertelig enighed. 
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 Men ved siden af denne bøn skal man også selv ar-

bejde derpå med særdeles flid. Det taler og underviser Pe-

ter os om således: ”I mænd skal være hensynsfulde i sam-

livet med kvinden som den svagere part, og I skal vise je-

res hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets 

nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.” 1 Pet 3, 

7. 

 Denne befaling angår især manden, som skal gøre be-

gyndelsen og hjælpe til, at kærlighed og enighed kan blive 

bevaret i ægtestanden. Men dette sker derved, at han om-

gås sin hustru ikke med magt, men med forstand og bærer 

over med hende. For kvinden er en svag skabning og har 

ikke det faste mod som manden. Kvinderne tager sig 

straks alting så nær, og bevæges langt lettere til glæde og 

sorg, end mændene. Dette skal en mand betænke, og ikke 

være streng og hårdhjertet, men undertiden overse og 

overhøre ét og andet, og hjælpe sagen til rette med et godt 

og skånende ord. 

 Men sådan sagtmodighed anser verden som tegn på 

kvindagtighed og indbilder sig derimod, at når man vredes 

og slår til med næverne, så er dette, hvad der anstår en 

mand. Velan, Peter véd nok, hvad der anstår en mand 
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bedst, og hvad han mest skal beflitte sig på; og han byder 

dig ikke at slå til med næverne; men han siger: Brug din 

forstand! Ja hvad mere er, han byder dig at bevise kvinden 

den hende tilkommende ære, det vil sige, at skåne hende 

og bære over med hende, da hun er et skrøbeligt redskab, 

har et forsagt, svagt og blødt hjerte, og let ved et ord lader 

sig bevæge til vrede. Lær dette og skån hende. Dermed vil 

du ikke blot bevare enigheden, men også vinde hendes 

hjerte. For med gode ord udretter man altid mere hos ret-

sindige mennesker, end med det onde. Og den, som intet 

vil holde sin hustru til gode, men stedse vil bande, slå og 

deslige, han udretter dermed intet andet, end at lette Djæ-

velen hans gerning, så at hvor der skulle være fred, kær-

lighed og glæde, ender det med fjendskab, had og græm-

melse. 

 Dette er allerede i og for sig selv en stor elendighed, ja 

uden tvivl den største, som her på jorden i verdslige ting 

kan overgå os mennesker. Men hertil kommer en anden og 

endnu større ulykke, nemlig, ”at bønnen derved bliver hin-

dret.” For hvor der hersker uenighed, kan man ikke bede, 

som det sig bør. Sagen er, at Fadervor eller bønnen ikke 
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sker alene for os selv, men for hele verden. Og især inde-

slutter vi i bønnen det forsæt: ”at ville forlade vore skyld-

nere, ligesom vi ønsker, at Gud skal forlade os.” Men 

hvordan kunne uforligelige mennesker bede dette? Hvor-

dan kan de bede for hinanden, når den ene er så opbragt 

og forbitret på den anden? Men har de mistet bønnen for 

sig selv og andre, hvor vil de da søge trøst og beskærmelse, 

efter som vi dog ikke med noget som helst andet, end med 

bønnen, kan modstå og undfly Djævelen, og vi jo ingen 

anden trøst eller hjælp har at holde os til i alle slags nød, 

end bønnen? 

 Se, i sådan timelig og åndelig elendighed bringer du 

dig, når du vil være en så uforstandig dåre, og ingen sagt-

modighed bruge, men sparke og bide om dig, ligesom en 

arrig hest. Peter byder dig ikke dette, men Djævelen ser 

det gerne. Så vogt dig da herfor. Du kan jo godt alligevel 

være en mand, om du end ikke hugger og slår således om 

dig, men også en gang imellem holder din hustru et ord til 

gode. Dette skal manden gøre. Deri har Gud velbehag. 

Derved få ægtefolkene desuden selv alt godt og al velsig-

nelse i huset. 
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 Men hvad skal nu hustruen gøre? Skal hun misbruge 

denne overbærende og forstandige medfart, og altid kun 

gøre, hvad hun selv lyster? Nej, det er også at leve imod 

Guds befaling. For således prædiker Peter også for kvin-

derne: ”Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres 

mænd.” Men at underordne sig, vil jo ikke sige at regere 

og befale. Det skal en husmor gøre over sit tyende og sine 

børn. Sin mand skal hun derimod underordne sig, lade 

ham befale og være ham lydig. Men nu er det et særdeles 

vigtigt stykke, som hjælper såre meget til enighedens be-

varelse, at en hustru tager hensyn til sin mands vilje, an-

strenger sig for og gør, hvad hun véd, han gerne vil have, 

og undgår, hvad hun véd, er ham imod. Dermed vinder 

hun sin mands hjerte, så han har lyst og glæde af hendes 

virken, og er glad, når han atter skal hjem til sin hustru; 

mens derimod en mand, når konen er ulydig, herskesyg og 

selvrådig, gruer for sit eget hus, og synes, det er, som om 

han skal i krig og kommer blandt fjender, så snart han træ-

der ind i huset. 

 Men nu er det alligevel ikke muligt andet, end at man 

undertiden forser sig; for vi er alle skrøbelige, og kvin-

derne mere end mændene. Her skal da en kvinde vogte sig, 
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at hun ikke forsvarer sin uret og fremturer i sin ulydighed, 

men hun skal erkende sin forseelse, og siger: Kære mand! 

Dette eller hint ord er fløjet mig af munden i vrede; tilgiv 

mig det; jeg vil aldrig gøre det mere, osv. 

 Dette skal især kvinderne, som de skrøbeligste, gøre; 

og det ikke blot for den nyttes skyld, at de derved forebyg-

ger uenighed, men også på grund af Guds strenge befaling, 

hvorom Paulus taler i Ef 5, 22-24: ”I hustruer skal under-

ordne jeres mænd som under Herren; for en mand er sin 

hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit le-

gemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kri-

stus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres 

mænd i alt. Ligeledes: ”Hustruen skal have ærefrygt for 

sin mand.” (v. 33). 

 Her hører du, at dette er Guds egen anordning. Din 

mand skal du erkende som din herre og ære ham med frygt 

og lydighed. Og Peter siger det samme sted: ”Jeres skøn-

hed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmyk-

ker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menne-

ske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skøn-

hed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de 

hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, 
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idet de underordnede sig under deres mænd; således bø-

jede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I 

gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hen-

des børn.” (1 Pet 3, 3-6). 

 Disse ord skal kvinderne give særdeles agt på. Vel er 

det sandhed, at størstedelen af ægtestandens besværlighe-

der falder i deres lod. De mister deres frihed, og må i æg-

testanden lide megen nød og besvær med at føde, sørge for 

og opdrage børnene, for hvilket de havde været fritaget, 

hvis de var forblevet i ugift stand. Men dette (siger Peter) 

var i sin tid de hellige kvinders prydelse, at de satte deres 

håb til Gud. Det vil sige: De har ikke for sådan nøds og 

uros skyld undslået sig for at indtræde i ægtestanden, men 

gerne vovet det, De satte deres håb til Gud. De havde den 

tillid til Gud, at han ville hjælpe dem, og har derfor påkaldt 

ham og bedt ham om hjælp. Gør derfor du ligeså. Da er du 

herlig prydet og smykket for Gud og alle hans engle og 

hellige, og har ikke behov at spørge om hvilke gode ger-

ninger, du skal gøre. Vær din mand lydig, lad ham og hans 

lykke være dig magtpåliggende og se altid på, hvad han 

forlanger af dig og vil have. Så tjener du derved Gud, og 

bevarer fred og enighed i dit hus; og da vil deraf fremdeles 
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følge, at Gud vil være hos dig og din mand med sin vel-

signelse og nåde, og lade al den velsignelse overgå jer, 

som Salme 128 taler om: 

 

v1 Lykkelig hver den, der frygter Herren 

Og vandrer ad hans veje. 

v2 Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde, 

lykkelig er du, det skal gå dig vel. 

v3 Som en frugtbar vinstok 

Er din hustru i dit hus. 

Som nyplantede oliventræer 

Sidder dine sønner omkring dit bord. 

v4 Ja, sådan velsignes den mand, 

der frygter Herren. 

 Således skal også I lære at skikke jer i ægtestanden; da 

er I vel forsørget i alle måder. Fra Djævelens snare, fra 

ukyskhed uden for ægtestanden er I undsluppet og kan 

derfor have en god samvittighed for Gud. Han har jo selv 

indstiftet og anordnet det ægteskabelige liv. Og når I nu 

daglig beder Gud være hos jer med sin nåde, og I desuden 

også med flid vænner jer til at leve et stille og fredeligt liv 

med hinanden, og daglig bærer over med hinandens fejl, 
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så vil jeres samliv blive så kærligt og livsaligt, at I skal 

have jeres lyst og glæde deraf. Og om det end sker, hvad 

ikke vil udeblive, at et kors bliver lagt på jer, og at nu ét 

nu et andet går ilde til og volder jer fortræd, så kan I dog i 

sådan fælles nød opløfte jeres hænder og råbe til Gud om 

hjælp. Og her har I da den forjættelse, som Kristus forkyn-

der os i Matt 18, hvor han siger: ”Alt, hvad to af jer her på 

jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min 

himmelske fader.” Hvorfor vil du da frygte for modgang 

og nød? Hjælpen er jo tilsagt dig, hvis blot du og din æg-

tefælle som en ret og hel Guds kirke vil bede derom. Og 

desuden véd du jo, hvor nødvendigt korset er for os 

kristne, da vi uden det aldrig ret ville blive opmærksom på 

Guds nådige hjælp. 

 Så tak da nu, som jeg i begyndelsen har sagt, Gud for 

den nåde, at I er kommet i den hellige ægtestand. Bed, at 

Gud med sin nåde vil føre og regere jer deri og bevare jer 

for synd og alt ondt; og beflit jer især på, at I ikke ved 

vrede og uvilje lader Djævelen få indpas hos jer, at ikke 

jeres bøn, som er jeres højeste trøst, skal blive hindret, 

men at I under al jeres nød og modgang må råbe til Gud, 

og stedse beholde hans velsignelse, nåde og beskærmelse, 



538 
 

indtil Gud kalder jer og dem han har givet jer, til et andet 

og bedre liv. Hertil hjælpe Gud os ved den nåde, som os 

er givet i den herre Kristus! Amen. 
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Første begavelsesprædiken 
 

Hvordan de kristne skal trøste sig over den døde 
Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 15, 4, ”Alt, hvad 

der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af 

det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrif-

terne giver os, kan fastholde håbet.” Da det nu er os natur-

ligt, at vi bekymrer os om vore kære afdøde venner, bekla-

ger og begræder deres bortgang, så skal vi heri holde os til 

Den Hellige Skrift, og her søge den rette og visse trøst mod 

denne sorg og bekymring. For vel kan vi også andetsteds 

søge trøst på mange slags måder, men uden for Skriften vil 

vi ingen varig trøst finde, som ret kan stille hjertet tilfreds 

og standse sorgen. Dette formår kun Den Hellige Skrift. 

For Skriften er Helligåndens bog og Helligånden er den 

eneste rette mester til at forandre vore hjerter, og forvandle 

sorg og bekymring til trøst og glæde. 

 Derfor vil vi nu se på historien om enkens søn i Nain, 

som den herre Jesus opvakte fra de døde, og sammenholde 

denne trøsterige undergerning med Skriftens andre vid-

nesbyrd, så vi kan lære at trøste os ret, ikke alene når vi 

miste kære fortrolige venner, men også på vore egne 
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vegne, når vor time er kommet, og vi skal skilles herfra, at 

vi da vist og fast kan vide, hvad vi da skal vente os og 

håbe. 

 Denne historie, som Lukas fortæller i kapitel 7, 11-16 

lyder sådan: 

 

Luk 7, 11-16 
v11 Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en 

stor skare gik sammen med ham. v12 Men da han nærmede sig bypor-

ten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og 

hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. v13 Da Herren 

så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« v14 Og han 

gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge 

mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« v15 Da satte den døde sig op og be-

gyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. v16 Alle blev fyldt af frygt 

og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud 

har besøgt sit folk.« 

 

Dette er en såre trøsterig historie, som meget smukt og 

træffende afmaler og beskriver: først, hvad vi mennesker 

plejer at gøre med vore døde og dernæst, hvad vor kære 

herre Kristus vil gøre. 

 Af erfaringen véd vi, at når en kær person eller ven 

afgår ved døden, så kan vi, ligesom enken her, ikke gøre 
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andet end at græde og jamre os. For da synes det os, lige-

som hende, at vi ganske har mistet dette menneske, at det 

nu er forbi med ham, og at vi nu aldrig mere skal glæde os 

over hans nærvær og venlighed. Det er, som vi ser både på 

os selv og på andre mennesker, vor naturlige tænkemåde; 

mere kan og véd vi ikke af os selv. 

 Men hvad lærer vi nu herom først af denne historie, og 

dernæst helt igennem af hele Den Hellige Skrift og Guds 

ord? Er denne enkes tanker de rette? Og har hun også vir-

kelig årsag til at sørge og græmme sig så hjerteligt, som 

havde hun nu aldeles mistet sin søn? Her kommer vor kære 

herre Kristus og trøster hende. Ikke som vi plejer at trøste 

hinanden i sådan sorg, hvorved vi kun gør andre sorgfulde 

og bedrøvede med os. Vistnok har han medlidenhed med 

hende; men at hun græder, det behager ham ikke; for han 

har i sinde at hjælpe hende, og siger derfor til hende, at 

hun ikke skal græde; går derpå hen til båren, og siger: 

”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!” Da rejser den 

døde sig op, og begynder at tale; og han giver hans moder 

ham igen. 
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 Her ser vi jo, at denne enke ingen årsag havde til at 

græmme sig så meget, og at hendes tanker var aldeles urig-

tige og vildfarende, da hun mente, at hun ganske havde 

mistet sin søn. For før endnu den halve dag er gået, lever 

hendes søn atter og er sund og rask. 

 Dette er nu sket således uden for byen Nains port. En-

hver, som var nærværende, har set med sine egne legem-

lige øjne, at denne enkes søn var død, men at han ved dette 

eneste ord atter blev opvakt af døden og gjort levende af 

den herre Jesus Kristus, som havde han kun ligget og sovet 

i sin seng. Men nu vidner såvel de hellige profeters og 

apostles, som vor kære herre Kristi egne prædikener alle 

vegne, at han, Guds søn, vil gøre denne samme gerning 

med alle dem, som tror på ham, og ikke lade dem forblive 

i døden, men ved sit ord opvække dem til det evige liv. 

Som i Joh 5, 28- 29, hvor han siger: ”Den time kommer, 

da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af 

dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men 

de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.” Derfor si-

ger og bekender vi også i vor hellige kristne trosbeken-

delse: ”Jeg tror på kødets opstandelse og et evigt liv.” Vi 
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skal altså ikke blot tro, at ligesom den herre Jesus har op-

vakt enkens søn, således vil han også opvække os og alle 

andre kristne, men vi skal tro endnu mere, nemlig, at han 

vil opvække os til det evige liv, hvorimod dette unge men-

neske kun blev opvakt til dette timelige liv. Af samme 

grund lærer og formaner den hellige Paulus os også i  

Første Thessalonikerbrev således: ”Vi vil ikke, at I skal 

være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal 

sørge som de andre, der ikke har noget håb.” 1 Thess 4, 

13. 

 Med disse ord gør Paulus for det første en stor forskel 

på kristne og alle andre mennesker, idet han rent ud siger, 

at de, som ikke er kristne, det vil sige, som ikke tror på 

Kristus, ikke holder ham for deres frelser, og ikke ene og 

alene for hans døds skyld forventer sig syndernes forla-

delse og et evigt liv: ”De har ikke noget håb.” Derfor kan 

de hverken for deres egen person eller på andre menne-

skers vegne have trøst mod døden, men må forblive i den 

evige død og fordømmelse. Derfor har de selv, og andre 

med dem, god årsag til at græde og sørge over denne evige 

nød. 
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 Derimod er de kristne et særligt folk; for de er prydet 

med den herlige og dyrebare prydelse, at de har håb og kan 

være trøstige, ikke blot når andre kære mennesker dør fra 

dem, men også når de selv skal dø. Og dette håb er ikke en 

verdslig og timelig trøst, således som når man undertiden 

ser folk trøste sig over deres egen eller andres død ved den 

tanke, at de har levet her i hæder og ære, har fået deres 

børn godt i vej, efterladt dem meget gods, og deslige. Med 

dette trøster denne verdens børn sig undertiden; men det 

er en elendig, kødelig trøst, og fører intet håb med sig, som 

kan overvinde døden. 

 De kristne har derimod det håb og den trøst, at når de 

mister en kær ven, eller de selv dør, så tror de, at så sandt 

som at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre 

de hensovede sammen med ham. (1 Thess 4, 14). Dette, 

siger jeg, er den rette trøst; og den skal vi derfor indprente 

os og mærke os vel, flittigt fremholde den for os, og trøste 

vore hjerter dermed mod al sorg, mismod og bekymring 

over vore kære venners og pårørendes død. 

 For ligesom den herre Kristus opvækker denne enkes 

søn fra de døde, og giver hende ham igen, skønt hun 

mente, at hun havde mistet ham, og derfor begræd ham og 
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klagede over hans død, således hører du her om dig selv 

og alle kristne, at skønt Gud ved døden bortkalder dit kære 

barn, din kære ægtefælle eller en anden god og kær ven, 

så må du dog ikke græde og græmme dig alt for meget 

over det, heller ikke forestille dig, at du virkelig har mistet 

dem; for vist er det, at de, hvis du er og forbliver en kristen, 

atter skal gives dig tilbage. Vor kære herre Kristus vil selv 

på den yderste dag føre dem med sig, og hjælpe jer sam-

men igen, så at I derefter i al evighed ikke skal skilles ad, 

men blive sammen. Dette er vort rette håb og en sikker og 

vis trøst, som, når du ret modtager den i dit hjerte, snart 

skal bringe al din sorg til at forsvinde og alle dine klager 

til at forstumme. 

 Og om det end ikke er muligt, at kød og blod ikke 

skulle føle sorg ved denne skilsmisse, som vi også ser, at 

patriarkerne har sørget hjerteligt over deres forældres, æg-

tefællers og børns død, så gør dog dette håb en stor forskel 

imellem de kristnes og de ikke-kristnes sorg. 

 De ukristne har hverken håb eller trøst, fordi de hver-

ken har eller kender Guds ord. Hvis de tror, at sjælen dør 

sammen med legemet, så vokser derved deres sorg og 

græmmelse, fordi de da selv afskærer sig alt håb ved den 
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tro, at hvad engang er borte, det er borte, og kommer aldrig 

igen. Jo kærere et menneske har været dem, desto større 

bliver altså deres sorg. Men hvis de tror, at der er et liv 

efter dette, så kan de endnu mindre give sig tilfreds; for 

hvorpå vil de da bygge håbet om syndernes forladelse? 

Men at de trods deres synder ikke skulle have en ond sam-

vittighed, det er jo umuligt. 

 De kristne har derimod et fast håb, som umulig kan 

føre dem vild. For de véd, at den, der tror på Kristus Jesus, 

det vil sige, den, der holder ham for en frelser og trøster 

sig ved hans død, og begærer syndernes forladelse af ham, 

han er også vis på at have syndernes forladelse, og at Gud 

for sin enbårne søns skyld ikke kan være et sådant menne-

ske fjendsk. For Guds befaling er klar og tydelig: Vi skal 

tro på Jesus Kristus, modtage ham, og forlade os på ham. 

Og skønt døden kommer og bortriver et sådant troende 

menneske ligesom alle andre, så véd dog de kristne, at dø-

den ikke kan holde ham, men i sin tid på den yderste dag 

skal give ham tilbage. 

 Derfor, skønt kød og blod føler bedrøvelse over en kær 

vens bortgang, så ser dog ånden på Guds ord, og siger: 

Velan, har jeg dig ikke mere her på jorden, så skal vi dog 
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atter hisset komme sammen. Kristus vil give den bedrø-

vede enke hendes søn tilbage; og derfor skal der holdes 

måde med gråden og sorgen. 

 De kristnes gråd er altså en gråd, hvori der er et her-

ligt håb, der så langt overvejer sorgen, at denne må oplø-

ses og forsvinde. 

 Alt kommer derfor an på, at vi ret holde fast ved dette 

håb og indprente os det i vore hjerter; for da skal vi ikke 

mere græmme os således over vore kære brødres og ven-

ners død, og da skal vi på samme måde selv være ved frej-

digt mod, når også vi må følge efter dem. Men hvis vi lader 

dette håb komme os af øjne og hjerter, da er sandelig ingen 

anden skyld heri, end vi selv. For vor kære herre Kristus 

har jo ved alt, hvad han har gjort for sine kristne, arbejdet 

på at gøre dem aldeles visse i dette håb, og formaner dem 

til, altid at huske derpå og altid at øve sig i håbet. 

 For her skal du for det første se hen til din dåb: Hvorfor 

er du døbt? Hvorfor lader andre sig døbe? Hvorfor vil vi 

så gerne i al tugt og ærefrygt være nærværende, når man 

foretager dåben? Er da dåben en ting, hvorved man skal 

vinde penge, gods, magt eller andet sådant? Nej. Den hel-

lige apostel Paulus siger herom i Rom 6, 3: ”Véd I ikke, at 
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alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans 

død?” Det vil sige: dåben tjener dertil, at om vi end må dø, 

ligesom de ukristne, så skal dåben være os et pant, en be-

segling, en stadfæstelse på, at Kristus er død for os, at hans 

død skal komme os til gode, og at vi til evig tid skal leve 

med ham. Når du derfor tænker på din dåb, så tænk også 

på dette håb. Véd du, at din kære ven er døbt, og at han har 

trøstet sig med sin dåb og agtet den for et umisteligt gode, 

så hør op med at beklage og begræde ham. For ved sin død 

har han jo opnået at nyde godt af sin dåb, og ret at blive 

delagtig i Kristi død. Men så har du jo ingen grund til at 

græmme dig så meget for hans skyld, men tværtimod til at 

være glad. Og tænk så dernæst også på, hvordan du ret skal 

berede dig selv til denne salige hjemfart, hvordan du i den 

rette erkendelse, tro og bekendelse skal befale Kristus din 

ånd, og stedse have lyst til at vandre herfra og være hos 

Kristus. 

 Ligesom dåben viser os hen til dette salige håb, således 

også vor kære herres Jesu Kristi nadver. For her hører vi 

ikke blot den store, og i sig selv tilstrækkelige trøst mod 

synden og den evige død, at Kristi legeme er hengivet for 

os og at hans blod er udgydt til vore synders forladelse; 
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men her bliver dette samme offer for vore synder, nemlig 

Jesu Kristi legeme og blod, ved hans hellige ords kraft gi-

vet os i munden i brødet og vinen til en spise og drikke, for 

at (som også de hellige fædre sagde herom) vore dødelige 

legemer her på jorden kan blive næret til det evige liv med 

en udødelig spise. Derfor er det også kommet i brug hos 

de kristne, at syge mennesker lader sig styrke og bevare 

ved denne levende og evige spise og drik, for des vissere 

at kunne gribe det evige livs håb. 

 Derfor er det ikke meningen hermed, at man, som nad-

verforagterne siger, i Herrens nadver ikke modtager andet 

end brød og vin. Hvis ordet og Kristi befaling ikke stod 

der, så ville ingen her modtage mere, end brød og vin. Men 

her står vor kære herres Jesu Kristi ord klart og tydeligt; 

og derfor er det nogle usalige mennesker og fordærvelige 

forførere som udlægger hans ord anderledes, nemlig det 

ord, at han tager brødet i sine hænder, takker, og bryder 

det, det vil sige, uddeler det, og siger: ”Tag og spis; dette 

er mit legeme, som brydes for jer.” ligeledes: at han tager 

kalken, takker, rækker dem den, og siger: ”Tag og drik alle 

deraf; dette bæger er den nye pagt i mit blod, som udgydes 

for jer og mange til syndernes forladelse.” 
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 I kraft af disse ord må nødvendigvis enhver rettroende 

kristen bekende, at skønt hans mund ikke kan dømme an-

det, end at han spiser og drikker brød og vin, og hans øjne 

heller ikke kan se andet, så spiser og drikker han alligevel 

i nadveren Jesu Kristi legeme og blod - ikke med tankerne, 

således som nadversværmerne undertiden plejer at ville 

tilhylle deres vildfarelse, men i sandhed og virkelighed. 

For sådan siger den herre Kristus selv; og ham hverken bør 

eller tør vi beskylde for at lyve. 

 Men denne spisen og drikken tjener, som forhen sagt, 

til at gøre os visse i det håb, at vi skal leve til evig tid, og 

ikke skal forblive i døden, fordi vort legeme allerede her 

på jorden ikke blot er blevet bespist med forgængeligt 

brød, men også med Kristi legeme og blod. Hvis du derfor 

véd, at din kære ven i så måde har skikket sig som en kri-

sten, og ikke har foragtet, men begæret og modtaget denne 

evige, nåderige spise, så giv du dig tilfreds, og ængst dig 

ikke for hans skyld, for da skal han ikke forblive i døden. 

Kristus vil, som Paulus siger, på den yderste dag føre ham 

med sig, og gengive dig ham, ligesom han her gengav en-

ken hendes søn. 
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 Altså viser begge de hellige sakramenter, både dåben 

og nadveren, os til dette håb, for at vi skal være visse derpå 

og slet ikke tvivle. Ja hele prædikeembedet er jo dertil ind-

stiftet, at dette håb skal holdes levende i os og fra dag til 

dag blive stærkere og vissere. For hvorfor formaner Guds 

ord os til at tro på vor herre Kristus, til at sætte vort håb og 

vort hjerte til hans lidelse og død, til at elske hinanden, 

vogte os for al forargelse, kæmpe mod kødet og synden, 

og give alle mennesker et godt eksempel? Prædikes det 

ikke alt sammen, for at vi skal holde fast ved dette håb? 

For hvor der ingen tro og ingen kærlighed er, men forar-

gelse og et syndigt levned, må man frygte for Guds vrede 

og straf, og kan ikke vente sig andet. 

 Men især har Skriften en såre skøn måde at udtrykke 

sig på, når den taler om døden og afdøde mennesker. For 

når vi efter vor sprogbrug og måde at tale på, siger: Nu er 

også han død og borte; eller om en anden: Han er for længe 

siden hensmuldret i graven, så siger Skriften (dog kun om 

de kristne): ”Han er hensovet”, og kalder altså ikke døden 

en ”død”, men en ”søvn” - for derved at antyde, at skønt 

de kristne må dø, ligeså vel som de ukristne, så er deres 
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død dog en sød og blid søvn, hvorfra de atter skal opvæk-

kes. For ligeså umuligt det er, at et sundt, sovende menne-

ske ikke atter skulle vågne, ligeså umuligt er det også, at 

en kristen altid kan forblive liggende i døden, hvis han har 

troet på Kristus, bekendt denne tro, begæret at hjælpes af 

ham, og med denne tro har taget afsked fra denne verden. 

For når det er sådan, da skal Kristus på den yderste dag, 

ligesom han her opvækker enkens søn, viselig kalde ham 

frem ved sit ord, føre ham med sig til dommen over Djæ-

velen og alle ugudelige, og derefter opholde og bevare 

ham til evig tid. 

 Da nu alt dette er således, så betænk nu selv, hvad vi 

skal gøre og hvordan vi skal skikke os med hensyn til vore 

afdøde. Skal vi græmme os og græde over dem, ligesom 

vi plejer at gøre, når der tilstøder en af vore venner en eller 

anden stor ulykke? Eller tænke, at vi nu aldeles har mistet 

dem, og aldrig mere skal samles med dem? For Guds 

skyld, nej! For hvordan ville det stemme med det håb, 

hvorom vi nu har hørt, som på så mange måder bliver 

fremholdt for os, og som giver os fuld og fast vished om, 

at der intet ondt overgår de kristne, når de dør? 
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 Vi skal derfor tro og aldeles ikke tvivle på, at når de 

kristne sover hen og skilles fra denne verden, så er just den 

salige time oprundet for dem, om hvilken de al deres livs-

tid har bedt og sagt: ”Komme dit rige! Fri os fra det onde!” 

For det kan jo kun ske, når vi i Jesu Kristi navn tager af-

sked fra denne verden. Først da bliver vi ret forløst fra alt 

ondt. Da vil omsider også dette følge efter, at vi tillige med 

alle kristne ved Kristus skal opvækkes til hans evige rige. 

Der skal vi atter genfinde og komme sammen med dem, 

som her på jorden har været os kære. Ja der skal vi bo sam-

men med de kære hellige engle, patriarker, profeter, 

apostle og alle de udvalgte, glæde os med dem i Gud, og i 

sådan glæde prise og takke Gud til evig tid. 

 Men er vi da ikke nogen usle elendige mennesker, at 

vi sørger og græmmer os så heftigt, når vor ægtefælle, vort 

barn, vor broder, søster eller en anden god og fortrolig ven 

dør fra os, skønt vi dog højt regnet kun havde kunnet håbe 

at leve med dem her i ti eller tyve år endnu? Denne korte 

tid tager du dig så heftigt til hjerte, og vil hverken lade dig 

trøste med eller glæde dig over, at du i stedet for denne 

korte tid skal bo hos dem og leve sammen med dem til 

evig tid i al glæde og lyksalighed; mens der derimod her 
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på jorden ikke kan være andet end uro, sorg og kummer, 

som vi daglig erfarer både i vor husholdning og hos vore 

kæreste og nærmeste venner, idet snart, det ene, snart det 

andet går os imod, eller den ene bliver syg, eller den anden 

kommer til skade på andre måder. 

 Alt dette er de døde befriet fra, og ligger i deres grave 

ligesom i deres seng i en sød og stille søvn, forventende 

den stund, da vor herre Kristus vil komme og banke på 

sovekammerdøren og kalde dem frem, for at de sammen 

med alle gudfrygtige skal leve i al evighed med Gud og 

hans kære engle. Hvem vil vel nu sørge herover? Sådanne 

afdøde mennesker skal vi jo netop have vor glæde over, 

og takke Gud af hjertet, fordi de er kommet så nær til deres 

håbs opfyldelse, mens derimod vi, som endnu er tilbage 

her på jorden, har så langt til målet, og endnu skal udstå så 

mange farer og overvinde så mange hindringer, før vi kan 

nå det. 

 Så lad os nu lære dette; for det vil ikke passe sig for 

os, som er kristne og har dette visse og salige håb, at ville 

sørge så heftigt og græde og klynke så jammerligt, som 

denne enke i evangeliet. Hun mener, at det er ude med 

hendes søn; for hun véd ikke, hvilken mægtig gæst, der 
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her kommer til hende, og at han kun behøver at sige et ord, 

for at hendes søn igen skal blive levende og frisk. Havde 

hun kunnet vide eller håbe dette, så havde hun næppe 

grædt så bitterligt. 

 Men vi véd det; og os er, som I har hørt, dette håb på 

så mange måder forkyndt og gjort så vist og sikkert, at det 

ikke sømmer sig for os at græde så bitterligt over dem, som 

er hensovet i Herren, og at græmme os ligeså heftigt, som 

hedningerne, der intet håb har. For det er vist, at de, der er 

hensovet i Herren, ikke skal forblive i døden, men genop-

stå til det evige liv. Og der skal vi, hvis vi holder fast ved 

troen, atter komme til dem og leve evigt med dem - ja ikke 

blot med dem, men med alle de kære hellige engle, patri-

arker, profeter, apostle og alle Guds hellige. 

 Havde vi nu dette håb fast og vist i os, mener du da 

ikke, at vi så ville glemme alle bekymringer og hjerteligt 

længes efter, at den kære Gud også snart skulle komme og 

bortkalde os fra denne jammerdal og føre os til denne her-

lige forsamling. Men kød og blod beholder sin natur. Det 

ser ikke hint evige gode; og derfor sætter vi ikke vore hjer-

ter dertil, og længes ikke derefter, men holder både med 
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hænder og fødder fast ved dette timelige. Det behager os. 

Det kan vi aldrig glemme. 

 Derfor gøres det behov, at man meget og ofte formaner 

os med ordet og dets prædiken, så vi ikke må glemme dette 

håb, men bestandig, jo længere vi lever, må indprente os 

det fastere og stærkere i vore hjerter, og ikke blot frigøre 

os for al bekymring for vore kære afdøde venner, hvem, 

der jo intet ondt overgår, når de dør, men også selv med 

glæde og længsel må se vor død i møde, at også vi må 

komme til samme salighed og nåde. 

 Dette forunde Gud os alle for sin kære søns Jesu Kristi 

skyld! Amen. 
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Anden begravelsesprædiken 
 

Om hvilke tanker de kristne skal have ved en begra-
velse; samt om nogle særlige omstændigheder, og 
hvordan vi deri skal trøste os. 
Mine kære venner har nu hørt, at det på grund af vort 

kristne håb på ingen måde sømmer sig for kristne at jamre 

sig over deres afdøde, og at være ligeså utrøstelige, som 

hedningerne. For ligesom Kristus ved et ord opvakte en-

kens søn af døden, således vil han også på den yderste dag 

opvække sine kristne, og derefter i al evighed lade dem 

leve med os, hvis også vi er kristne. Vore hjerter skal der-

for ikke tænke sig deres bortgang anderledes, end som om 

de kun nogen tid forud er rejst bort fra vor by og vort land 

til et andet land, hvorhen også vi i sin tid skal følge dem, 

og således atter tilbringe vort liv sammen med dem. At føle 

sorg over en sådan skilsmisse er naturligt, men i denne 

sorg holder dog hjertet sig bestandig til den trøst, at det 

kun er om en kort tid at gøre, og at man så atter skal sam-

les. Således skal man også gøre; for da vil for dette håbs 

skyld sorgen og smerten snart tabe sig. Men den, der nu 

ikke således vil eller kan lade sorgen fare, han kan også 
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dermed forbinde andre og nyttigere tanker, der stemme 

smukt overens med dette håb, og tillige tjener til vor for-

bedring; ligesom også Skriften selv, som I nu skal høre, 

viser os til sådanne tanker. 

 Når du er, hvor nogen ligger død, eller du følger en 

afdød til graven, så har du stor årsag til, i dit hjerte og med 

fuldt alvor at ihukomme, at også du er et menneske, og at 

ligesom det nu er gået denne din ven, bekendt eller slægt-

ning, således skal det også en af dagene gå dig selv. Da 

skal Gud også kalde dig bort fra dette liv. 

 Indbild dig derfor ikke, at du er i sikkerhed, og fremtur 

ikke i vitterlige synder; men tænk på Guds dom, og bered 

dig til denne rejse, at du ikke uventet skal blive indhentet 

af Guds retfærdige, men skrækkelige dom over de ubod-

færdige syndere. Lader du disse tanker ret alvorligt gå dig 

til hjerte, så vil du derved få så meget at gøre med dig selv, 

at du derover vil glemme at begræde de afdøde. Da vil du 

prise dem salige, og derimod græde hjerteligt over dig 

selv, fordi du endnu sidder i al denne syndens elendighed 

og fare. Denne gråd er dig gavnlig og nødvendig, for den 

fører forbedring med sig, mens den anden gråd derimod er 
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forargelig og unyttig, for den berøver os det håb, som vi 

på grund af Kristus skal have og trøste os med. 

 Derfor siger den vise mand i Prædikerens Bog 7, 2-4: 

”Hellere gå til sorgens hus end til festens hus, for i sorgens 

hus ender alle mennesker, og det skal den levende lægge 

sig på sinde. Hellere græmmelse end latter, for hjertet kan 

være glad, selv om ansigtet er mismodigt. Den vise har sit 

hjerte i sorgens hus, tåben har sit hjerte i glædens hus.” 

Dette Skriftord skal du mærke dig vel, og deraf lære, hvad 

dine tanker skal være, når du følger et lig til graven. Du 

skal ikke gøre dig bekymring for hans skyld, som nu har 

overstået al nød, og er hensovet i den rette bekendelse og 

tro på Guds søn; men du skal være bekymret over dig selv 

og betænke, at også du skal samme vej. 

 Men hvordan bereder du dig nu til denne rejse? Se, der 

ligger du i utugt, fylderi, drukkenskab, åger, gerrighed el-

ler åbenlyst had og fjendskab mod din næste, som du med 

vidende og vilje har tilføjet skade, og dog hverken har bedt 

om tilgivelse eller erstattet skaden. Alt dette er jo sikre 

kendetegn på, at du ikke bekymrer dig om døden. Men 

sæt, at den nu pludselig kom og overraskede dig, som det 

jo sker med så mange, hvordan vil du vel da bestå for Guds 
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dom? Omvend dig derfor i tide, og opfør dig som en kri-

sten, at Gud dog i det mindste, uagtet al den skrøbelighed, 

som hænger ved os, fordi dette liv og denne verden er så 

onde, må finde en god vilje og et godt forsæt hos dig. 

 Men hvad sker? Vi går til begravelse, og ser, hvordan 

i dag denne, i morgen hin farer herfra, med hvem vi hver 

dag har haft vor omgang. Ja vi véd, at døden aldrig har 

sprunget nogen over eller skånet nogen, og at ingen kom-

mer tilbage: og så går vi alligevel her, ganske som de 

blinde, der ligeså lidt kan se ved højlys dag, som når det 

er bælgmørk nat, og tager os ikke disse eksempler til 

hjerte, betænker ikke, at i dag eller i morgen kan turen 

komme til os, beholder derfor vore gamle slette vaner, og 

er ligeså stædige og halsstarrige, som de gamle heste. Men 

når vi nu således daglig bliver advaret på så mange måder, 

og dog slet ikke vil agte på advarslerne eller benytte dem 

til vor forbedring, så står vi sandelig i stor fare for at for-

tabes. 

 Derimod bliver de kristne såvel heraf som af andet på-

mindet om, at skønt det er smerteligt for kød og blod at 

måtte miste kære venner, så har de kristne dog det salige 

håb og den glade vished, at de på ingen måde har mistet 
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dem, men at Gud kun for en tid har skjult dem og taget 

dem i god forvaring. Derefter vil han, hvis vi forbliver 

sande kristne, atter føre dem og os frem ved og med Kri-

stus, og gengive os dem. Derfor giver de kristne sig tilfreds 

med hensyn til de hensovede, men betænker derimod al-

vorligt, hvordan det står til med dem selv, og hvordan Gud 

skal finde dem, når de selv skal dø. Disse tanker er gode 

og gavnlige, og vil viselig virke forbedring. 

 Den vise mand formaner os derfor med god grund til, 

gerne at indfinde os i et sørgehus. For der ser vi for vore 

øjne, hvor såre snart og uventet det også kan være forbi 

med os. Dårerne derimod, det vil sige, de, som hverken 

bekymrer sig om Guds ord eller frygter Gud, de holder sig 

borte fra sådanne steder, og hverken vil eller kan være til 

stede hos døende mennesker, men indfinder sig hellere i 

festlokaler, for der at søge forlystelse og tidsfordriv. Men 

hvad bliver så omsider enden? Da de i deres velmagts dage 

ikke har villet se eller tænke på den kommende nød, men 

alene har bekymret sig om denne verden og dens lyst, så 

kommer til sidst døden og Guds dom så pludseligt over 

dem, at de hverken véd ud eller ind, men bliver aldeles 

utrøstelige. 
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 Dette overgår ikke de vise og gudfrygtige. De vil gerne 

være hos døende mennesker, hvor man ikke ler og er ly-

stig, men hvor der grædes og sørges; for ved at være hos 

de døende bliver de forbedret og mindet om, ligeledes at 

berede sig til denne hjemfart, så de lever gudfrygtigt, og 

alle dage forventer deres salige afskedsstund. Derfor bli-

ver de ikke trygge og sikre, således som den store rygges-

løse hob; og når Gud da kommer og kalder dem bort fra 

denne elendighed, så finder han dem ikke sovende, således 

som de andre, men lysvågne og vel beredt, som de, der 

véd, hvad der sker dem, og hvorhen de skal. Hvorimod de 

andre er ligesom et menneske, der bliver overfaldet midt i 

den dybeste søvn, og hverken véd ud eller ind, eller hvad 

der sker ham. 

 Dernæst skal vi også åbne vor mund og vort hjerte for 

Gud, bekende vore synder, og bede ham om syndernes for-

ladelse, og om at han ved Helligåndens hjælp vil regere 

vore hjerter, styrke vor tro, antænde kærligheden, op-

vække det evige livs håb for Kristi skyld, og undertrykke 

og udrense synden, at ikke kød og blod og den giftige Djæ-

vel atter skal få os i deres snarer, forføre os til ulydighed, 
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og således drage os bort fra nåden og Guds rige. For Djæ-

velen pønser idelig på at drive vort kød og blod til oprør 

mod Guds ord og vilje. Derfor er det umuligt at holde 

stand mod denne fjende, når Helligånden ikke kommer til 

os og hjælper os at bekæmpe ham. 

 Se, her finder du også tanker, som er såre tjenlige til at 

forbedre dig, idet de drager dig bort fra sorgen over den 

afdøde, der nu hviler i Herren, men peger på dig selv, og 

lærer dig, hvordan du ret skal udruste og berede dig til 

denne rejse. 

 Det lærer også den hellige profet Moses os i Salme 90, 

11-12, hvor han, efter en lang klage over, hvor jammerligt 

det står til med os mennesker, som her på jorden må bære 

al slags nød og elendighed, og dertil endnu for vore syn-

ders skyld må frygte Guds vrede og den evige død, udbry-

der: ”Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så 

han kan frygte dig? Lær os at holde tal på vore dage, så vi 

får visdom i hjertet.” 

 Hvad er nu dette for en bøn? Skal nu Herren vor Gud 

først lære os dette? Ser vi da ikke daglig for vore øjne, ja 

mærker vi ikke hver time, at vi uden ophør nærmer os gra-

ven? Hvorfor beder Moses da Herren, at han vil lære ham 
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og os alle dette? Svar: Sandt er det, at vi alle hver dag ser 

dette for vore øjne, men det går os ikke alle til hjerte, vi 

betænker ikke alvorligt, at det samme hvert øjeblik også 

kan overgå os; for ellers ville vi vel føre vort liv ganske 

anderledes, og ikke tragte så ivrigt efter at rive timelig ære 

og rigdom til os, og endnu meget mindre for disse tings 

skyld besvære os med synder og pådrage os Guds vrede. 

Nej så måtte vi jo være villige til, gerne at tjene og hjælpe 

enhver, aldrig leve i uvenskab med nogen eller gøre ham 

skade, men altid agte på Guds ord, og bede Gud holde os 

fast ved ordet og skænke os et saligt endeligt. Dette kalder 

Moses, at få visdom i hjertet. Derimod gør vi os skyldige 

i den største dårskab, når vi ikke tænker på Gud, på Guds 

dom, på Guds vrede og på de evige goder, men bekymret 

os langt mere om dette timelige, som vi dog til sidst må 

lade blive tilbage her alt sammen. 

 Ligesom nu Moses her beder, og ved sit eksempel for-

maner os alle til ikke at glemme vor sidste time, men altid 

at bede Gud være hos os med sin nåde, holde os til sit ord, 

bevare os i den rette tro og trøste os med Helligånden, så-

ledes lærer og byder vor kære herre Kristus os også at bede 

herom i vort Fadervor, hvor vi siger: ”Fri os fra det onde!” 
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For det kan hverken ske før eller på nogen anden måde, 

end når Gud i nåde tager os til sig fra denne onde verden, 

og gør en ende på dette timelige liv. 

 Men når du alvorligt vil betænke, hvor let det kan ske, 

at Djævelen kan bedåre os og kaste os i synd, så vil du her 

viselig også tage den sjette bøn med, og ikke blot bede om 

forløsning fra alt ondt, men også bede, at Gud ikke vil føre 

os i fristelse, det vil sige, at han vil være hos os i alle slags 

anfægtelser og fristelser, og ved sit ord og sin Helligånd 

atter føre os ud deraf, så vi ikke bliver siddende deri og 

fortabes. Se, på denne måde vil du, såfremt du vil skikke 

dig ret hos en afdød, få så meget at gøre med dig selv, at 

du kunne have god grund til, ganske at glemme den afdøde 

og kun sørge og græde over dig selv. 

 For det tredje må hertil endnu komme dette, at når du 

er, hvor en afdød kristen ligger død, eller du følger ham til 

graven, du da af hjertet takker Gud, først på den afdødes 

og dernæst på dine egne vegne, fordi han har ladet jer 

begge komme til hans hellige ords erkendelse og indtil en-

den har bevaret din kære ven i denne bekendelse. For dette 

er den største nåde og højeste velgerning; og herfor skal vi 

give Gud æren, og sætte den faste tillid til ham, at han også 
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vil forunde os en salig afskedsstund, og at han ikke blot, 

som vi håber, vil bevare vore i den rette tro og bekendelse 

hensovede, kære brødre og søstre indtil den yderste dag, 

men også atter føre os sammen med dem, og derefter til 

evig tid lade os leve sammen. 

 Vil man nu skikke sig ret og kristent ved en begra-

velse, så skal man altså ikke blot holde måde med klagen 

og gråden, men også trøste sig med det håb, at de afdøde 

så vel som vi selv for Kristi skyld skal arve det evige liv 

og til evig tid leve sammen hos Gud med de kære engle, 

patriarker, profeter, apostle og alle Guds hellige, som no-

gensinde har vandret her på jorden. For ligesom Kristus 

her ved sit ord opvækker enkens søn af døden, således vil 

han også på den yderste dag opvække alle dem til det evige 

liv, som tror på ham, det vil sige, som glade og frimodige 

forlader sig på hans lidelse, død og opstandelse, og trøster 

sig dermed. Dette er den trøst, som vi skal have hos vore 

kære hensovede brødre og søstre, der er draget herfra i Kri-

sti og hans ords bekendelse. 

 Men nu finder man også ryggesløse mennesker, som i 

deres velmagtsdage ikke agter på Guds ord og ikke går til 

den højværdige nadver, men ligger i synder og vitterlige 
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forargelser; og selv om de bliver syge og sengeliggende, 

og man mod deres vilje får dem til at lade en kirkens tjener 

kalde, for at han skal meddele dem nadveren, så er det al-

ligevel ikke deres alvor, men de gør det mere, fordi det er 

skik og brug, og for ikke at anses for ukristne, end for der-

ved at trøste deres samvittighed. Derfor sker det ofte, at de 

i deres dødsnød ikke bekymrer sig om Gud, men om 

penge, gods og deslige. For sådanne mennesker skal man 

derfor, mens de endnu er i live, bede alvorligt til Gud, at 

han vil oplyse deres hjerter og i nåde omvende dem til hans 

ord. For med dem står det såre farligt til. 

 Undertiden vil Gud også ved disse eksempler advare 

andre mennesker, for at de i tide må afstå fra deres synder, 

holde sig til ordet og blive gudfrygtige. For man ser un-

dertiden mange tegn, hvoraf man med alt for god grund 

må frygte, at sådanne mennesker får en ond død og forta-

bes. 

 Skønt nu såvel slægtskabets bånd som især de åben-

bare kendetegn på, at Guds vrede hviler over sådanne per-

soner, må gå en sand kristen hårdt til hjerte og gøre ham 

inderlig bedrøvet (for her er det håb ikke til stede, hvorom 

vi hidtil har talt), så skal man dog betænke, at Gud som en 
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retfærdig dommer ikke kan lade nogen synd og især ikke 

nogen ringeagt for hans hellige ord gå ustraffet hen, samt 

at verden trænger til sådanne advarende eksempler for des 

alvorligere og des snarere at lære at holde sig til Guds ord 

og at beflitte sig på et kristent levned. Og dernæst skal man 

også af sådanne eksempler bevæges til, på sine egne vegne 

at takke Gud, fordi han har givet os et andet hjerte, og så 

befale Gud deres sag, som dør hen uden lys og kors, det 

vil sige, uden erkendelse og bekendelse af Guds søn, den 

korsfæstede, for vi véd jo, at Gud er retfærdig og barm-

hjertig, og at han altså ikke gør noget menneske uret. 

 Men dernæst gør man sig meget ofte de tanker, at 

denne eller hin har haft en brat afsked fra dette liv, som 

når man undertiden finder et menneske død i sengen, eller 

når nogen på andre måder bortkaldes ved en brat død. Her 

gør man sig da straks de tanker: Hvem véd, om han i denne 

nød også har tænkt på Gud, påkaldt ham og begæret hans 

hjælp? Havde han dog blot ligget syg og en eneste time 

haft et menneske hos sig, som kunne have undervist ham 

med Guds ord og styrket ham med den hellige nadver, så 



569 
 

var der dog mere håb om, at han havde haft et saligt ende-

ligt; for han var os kær, og vi vil ikke gerne, at det skal gå 

ham ilde! 

 På samme måde sker det ofte, især under pest og anden 

epidemi, at mennesker bliver så heftigt angrebet af syg-

dommen, at de bliver forvirrede i hovedet, og forbliver i 

denne tilstand lige til enden. Her er det forgæves og hjæl-

per ikke, selv om man aldrig så længe fremsiger dem styk-

ker af Guds hellige ord. Det synes også at være en farlig 

død, som der kun er lidt håb og lille trøst ved. 

 I sådanne tilfælde skal vi især agte på to ting, og så slå 

alle andre tanker af sinde; for disse to ting kan ikke slå fejl. 

 For det første skal man se på, hvad levned sådanne 

mennesker har ført i deres velmagtsdage, og mens de 

endnu var ved fornuftens fulde brug. Finder du da, at de 

har elsket Guds ord, flittigt holdt sig dertil, ikke foragtet 

den hellige nadver, men bekendt den herre Kristus, haft 

ham kær og stolet på ham, så giv dig tilfreds, selv om de 

pludselig er blevet bortkaldt. For har der end været nogen 

skrøbelighed og synd hos dem, så har der dog også været 

tro og tillid til den herre Kristus; og denne tro og tillid er 
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den rette brændende ild, som fortærer al synd og renser for 

al besmittelse. 

 Og for det andet skal vi også styrke os i dette håb der-

ved, at vi ikke fratager Herren vor Gud hans navn, men 

lader vor herre Jesus Kristus beholde sit embede uhindret. 

Hvad er nu Herren vor Guds navn? Han kaldes, barmhjer-

tig og nådig, og denne sin barmhjertighed og nåde har han 

stadfæstet ved sin dyrebareste skat, sin enbårne søn, hvem 

han for alle synderes skyld har ladet blive menneske og dø 

på korset. Dette er Guds hellige navn og vilje. Men betænk 

desuden også, hvad Guds søns, vor herres Jesu Kristi 

egentlige embede er, nemlig, at han skal opsøge de arme 

syndere, erhverve dem nåde, frelse dem fra deres synder, 

og gøre dem salige. Men hvordan kan det da være muligt, 

at Gud skulle lade sig dette navn fratage, fordi et menne-

ske dør pludselig eller i vanvid? Skulle Gud derfor ophøre 

at være barmhjertig? Skulle han derfor undslå sig for at 

hjælpe? 

 Nej, jo større og højere nøden og faren bliver, des fa-

stere skal du tro på, at Gud i kraft af sit hellige navn ved 

sin Helligånd har været hos dette menneske, uanset, at han, 

på grund af denne ulykke, i dødsøjeblikket ikke mere har 
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fundet ham som et levende og bevidst, men som et halv-

dødt eller sin forstands brug berøvet menneske. Nej, en så-

dan tyran vil Gud ikke være. Han vil ikke dømme os efter 

hvad vi er blevet i vor største svaghed og elendighed. Han 

agter meget mere på, om du, mens du endnu var i din vel-

magt, offentlig har bekendt og sat din tillid til hans søn og 

elsket hans ord, end på hvad synd og skrøbelighed der al-

ligevel kan have været hos dig. For hans godhed, nåde, 

barmhjertighed og langmodighed er usigelig store. 

 Ligeledes: Hvordan kunne det vel være muligt, at 

Guds søn just i sådan nød skulle lade sit embede fare, og 

ikke med sin nåde opsøge og hjælpe en sådan ulykkelig 

synder og stå ham bi med sin Helligånd just nu, da nøden 

er størst, og han allermest trænger dertil? Det var jo at for-

håne denne fromme og nådige herre på det allerskamme-

ligste, når nogen ville tro ham unådig, netop når nåden gø-

res allermest behov. Han siger: Jeg vil ingen dømme; men 

mit ord skal dømme dem, som ikke tror, Joh 12, 47-48. 

Men dette er ikke talt om dem, som er berøvet deres for-

nuft, og ikke længere er rette mennesker, men om dem, der 

har deres fornuft, og som kan bruge deres øjne, ører og 
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andre lemmer efter deres vilje. Når disse går bort forag-

tende nadveren og uden at bekymre sig om ordet, så har 

de allerede fået deres dom; for da de ikke begærer nåde, så 

står de ikke til at hjælpe; et andet Guds ord og en anden 

Kristus vil de ikke finde. 

 Men de, der dør en brat død, eller som i en sygdom 

mister forstandens brug, med dem har det ingen fare, når 

man véd, at de i deres velmagtsdage har elsket Guds ord, 

ikke foragtet nadveren og for øvrigt ført et kristent levned. 

For vel kan ingen bringe det til, at være ganske uden al 

synd, så han for sine synders skyld ingen ond samvittighed 

skulle have; men for denne onde samvittighed hjælper 

troen på Kristus; for hvor denne tro er, der er nåde og syn-

dernes forladelse. Ja, Kristus siger jo selv, at han er syn-

deres læge, og ikke kan findes andetsteds, end hos syn-

derne. 

 Derfor skal enhver kristen i sådanne tilfælde sige: Se, 

der er to ting, som jeg skal betænke: For det første, at jeg 

skal dø, og efter denne død blive evig salig for Kristi skyld. 

Og for det andet, at det er mig ubekendt, når, hvor eller 

hvordan jeg skal dø, eller hvad Gud i så måde har beskik-

ket over mig. Det første stykke, nemlig, at jeg skal dø og 
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blive salig, det véd jeg, Gud være lovet, med fuldkommen 

vished, og det skal hverken Djævelen eller Helvedes porte 

fratage mig. For Kristus er jo vor frelser. Han har betalt 

for min og hele verdens synd, forligt mig og alle troende 

med den kære herre Gud, overvundet døden, og åbnet os 

indgangen til det evige liv; for han er opstandelsen og li-

vet. Dette er vist; og det menneske, som lader sig denne 

vished fratage, han er usalig og fordømt. 

 Men da nu dette er vist, så skal vi ikke bekymre os om 

det andet stykke, som er uvist, nemlig, hvordan Gud vil 

kalde os bort fra dette liv. Vil den kære Gud, at jeg skal dø 

i min seng, så vil jeg forlade mig på hans barmhjertighed, 

og desuden daglig bede ham, at han af faderlig nåde vil 

bevare mig indtil enden i den rette tro på hans ord, der er 

Guds kraft, der gør alle de troende levende og salige. Men 

vil han pludselig kalde mig bort herfra, så er også det godt; 

for jeg har jo ligefuldt en frelser, som har tilsagt mig det 

evige liv efter dette liv, skønt han ikke har sagt mig, hvor-

dan han vil lade mig dø. Det står i hans hånd: ”Hvad enten 

vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren.” Rom. 14, 8. 

Derfor skal vi ikke bekymre os herom, men dag og nat 

takke ham for hans nåde, og fordi vi véd os vel forsørget 
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efter dette liv. Dog skal vi desuden, da det er os ubekendt, 

når, hvor og hvordan Gud vil kalde os herfra, stedse ar-

bejde på at have en god samvittighed og vogte os for al 

vitterlig synd og forargelse. Vistnok kan vi aldrig leve her 

på jorden ganske uden synd, men der er alligevel en stor 

forskel mellem kristne og ukristne. For de kristne beken-

der og fortryder deres synd, afstår derfra, og beder Gud 

være dem nådig for Kristi skyld; men det gør de ukristne 

ikke, og lever derfor også i meget stor fare. 

 Når du nu altså har mærket på din kære ven, at han 

ikke med vidende og forsæt har villet begå uret mod no-

gen, og at han desuden flittigt har holdt sig til Guds ord, 

søgt trøst deri, formanet sig dermed, og med flid stræbt at 

rette sig derefter, så lad du den kære Gud råde. For det er 

et velført liv, når man lever i troen og efter Guds ord; og 

på et sådant velført liv må også følge en salig død. For vi 

har jo en nådig og barmhjertig Gud, og véd, at vor kære 

herre Kristus ikke vil lade sig fratage sit embede hos de 

arme syndere; og da nøden er størst, når man pludselig og 

uventet enten i sin seng eller andetsteds bliver overrasket 

af døden, eller dør, når man i en sygdom har mistet sans 

og samling, så tvivl ikke på, at den rette læge for synd og 



575 
 

død nok vil være nærværende, og at den nådige og barm-

hjertige Gud ikke vil dømme sådanne mennesker, som han 

finder dem i deres store elendighed, men som han forhen 

har fundet dem, da de var friske og vel og ved sans og 

samling, gerne hørte Guds ord, glædede og trøstede sig 

derved, og holdt fast ved den rette tro og bekendelse. 

 En sådan død er derfor ikke en forfærdelig død. Men 

forfærdelig er deres død, der lever i eller bliver bortrevet i 

åbenlys gudsbespottelser, således som det er gået adskil-

lige ugudelige præster i Berlin, Leipzig, Merseburg og an-

detsteds, idet de, mens de endnu stod på prædikestolene 

og bespottede Gud og hans ord, pludselig styrtede ned, og 

døde ligesom kvæget. 

 Og forfærdelig er deres død, der lever i vitterlige for-

argelser, foragter ordet og sakramenterne, dag og nat lever 

i sus og dus, fylderi, drukkenskab, utugt og andre grove 

synder, og hverken vil afstå derfra eller forbedre sig. 

 Når sådanne mennesker pludselig bortrives, da er dette 

en skrækkelig død, hvorefter den evige fordømmelse vise-

lig må følge. For Gud vil ikke tåle sådan ringeagt for hans 

ord, heller ikke lade den gå ustraffet hen. Som også apost-
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len Paulus siger i Gal. 5, 19-21: ”Kødets gerninger er vel-

kendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trold-

dom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, 

splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme 

slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, 

der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.” 

Derfor skal enhver i tide afstå fra dette, og forbedre sig, 

før Guds vrede og dom indhenter ham. 

 Dette være for denne gang nok til undervisning om, 

hvordan man skal forholde sig hos afdøde kristne. Den al-

mægtige evige Fader i Himlen bevare os i nåde for sin søns 

Jesu Kristi skyld ved sin Helligånd, at vi må holde fast ved 

hans hellige ord, og forunde os, når vor time kommer, et 

blidt og saligt endeligt! Amen. 

 Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånden, den eneste, 

evige Gud, være evig lovet og æret for denne gavnlige 

lære og alle sine velgerninger! 

Amen. 
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En anvisning til, hvordan menigheden 
efter prædikenens slutning skal for-
manes til fælles bøn 
 

Mine kære venner! 

 Fordi vi nu her i vor herres Jesu Kristi navn er forsam-

let og da vi har modtaget den guddommelige befaling, at 

vi skal bede og den forjættelse, at hvad som helst vi beder 

om i Jesu Kristi navn, det vil vor nådige Fader i Himlen 

gerne give os: 

 Så lad os nu først betænke hele kristenhedens nød, og 

bede Gud, at han vil bevare sit ord purt og rent for alle 

kætterier og al falsk lære, og nådigt beskærme sin arme 

kristenhed mod alle Djævelens og tyrannernes angreb. 

 Lad os dernæst bede for dette timelige liv, at Gud i 

nåde vil velsigne os med fred og frugtbart vejrlig, bevare 

os for dyrtid, krig og pest, og især for sit hellige navns 

skyld stå muslimernes og alle sit ords og sin kirkes andre 

fjender imod. 

 Bed dernæst for al lovlig øvrighed i hele kristenheden, 

at Gud med sit ord og sin Ånd således vil oplyse deres 
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hjerter, at hans ord og ære af dem må blive forøget og ikke 

forhindret, og vi derved nyde des mere fred under deres 

regimente. 

 Bed desuden især for vor landsherre, under hvis ly og 

beskyttelse Gud har stillet os, at Herren vor Gud vil være 

med hans regimente, og give ham lykke og velsignelse 

dertil, så at Guds ord og ære og al ærbarhed kan blive 

fremmet, al forargelse, hvoraf der endnu er meget tilbage, 

forhindret, og det almindelige bedste fremmet under et 

godt og fredeligt regimente. 

 Bed dernæst også for alle andre fyrster og stænder, 

som hidtil har bekendt Guds ord, at Gud nådig vil opholde 

dem i sådan bekendelse, stedse lade flere og flere komme 

til, og vogte dem for al forargelse. Derimod forhindre de-

res anslag, som i deres hjerters ondskab har forfulgt og 

endnu forfølger hans ord, men nådigt forsvare sin kirke 

imod sådanne. 

 Men især er vi, fordi nu om stunder så mange kristne 

rundt omkring i alle egne for det guddommelige ords skyld 

bliver forfulgt, fordrevet, kastet i fængsel, og på det ynk-

værdigste pint og slået ihjel, pligtige at bede til Gud for 

dem, at han med sin Helligånd vil trøste og styrke deres 
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hjerter, bevare dem urokkelige i den rette læres og trosbe-

kendelse, hjælpe dem både på sjæl og legeme, og gøre dem 

evig salige. 

 Bed dernæst også for vore arme brødre og søstre rundt 

omkring i hele verden, hvor der enten hersker svære syg-

domme eller andre store anfægtelser, at Gud i nåde vil for-

løse dem af sådan nød. 

 Især begæres en kristen forbøn af jer for N. N. - - - 

 Bed til slut også for de arme mennesker, som i pave-

dømmet endnu ligger i vildfarelse og en ond samvittighed, 

og ikke, således som vi, har det guddommelige ords salige 

erkendelse, at Gud også vil føre dem til dette sin nådes lys, 

og ved den rette tro på Kristus gøre dem sammen med os 

evig salige. 

 Og nu, for at vi må opnå alt dette, bed med andagt og 

tro et Fadervor! 

 Vor herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Hel-

ligåndens samfund være med jer alle! Amen. 

 

Ende på huspostillen 
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