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Anden Søndag i Advent. 
 

Prædiken over Epistelen. 
 

Rom 15,4-13  
 
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved 

det tålmod og den trøst som skriftene gir. Men tålmodets og trøstens Gud gi eder å ha 
ett sinn innbyrdes efter Kristi Jesu forbillede, så at I enige, med én munn, kan prise Gud 
og vår Herre Jesu Kristi Fader! Derfor ta eder av hverandre, likesom og Kristus tok sig 
av eder til Guds ære! Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds 
sanndruhets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene, men hedningene skal prise Gud 
for miskunnhet, som skrevet er: Derfor vil jeg prise dig iblandt hedninger og lovsynge 
ditt navn. Og atter sier Skriften: Gled eder, I hedninger, sammen med hans folk! Og 
atter: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk! Og atter sier Esaias: Det skal 
komme det Isais rotskudd, han som reiser sig for å herske over hedninger; på ham skal 
hedningene håpe. Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan 
være rike på håp ved den Hellige Ånds kraft! 

 
Det ser rett ut til at den som har tatt ut denne epistel, ikke har forstått mye av Paulus. 

Han begynner både for høyt og for lavt. Den første del, nemmelig de ord: For alt som før er 
skrevet, osv., hører til den foregående tekst. Han skulle ha begynt med de ord: Men 
tålmodets og trøstens Gud etc. Derfor, for at vi ordentlig og tydelig må forstå denne epistel, 
skulle vi vite, at romerne, som St. Paulus her skriver til, dels var jøder som var omvendte til 
Kristus, og dels omvendt hedninger, for på den tid var der i alle land, også i Roma, en mengde 
jøder, slik som Apg. 17 viser. 

Etter at apostelen nå i hele brevet på en rett måte har undervist dem om troen og gode 
gjerninger, gir han dem her ved slutten av brevet noen formaninger, for at han kan bevare dem 
enhetlig i troen og gode gjerninger. Han søker å fjerne de årsaker, som kunne fremkalle 
uenighet og oppløse åndens enhet, og av dem er der to, som også nå til dags og til en hver tid 
sterkt arbeider mot Åndens enhet, mot troen og gode gjerninger, som vi derfor må betrakte og 
vel merke oss. 

Den første var denne, at noen av de omvendte jødene, som uten hensyn til at de vel 
hørte, at i det Nye testamentet tider er frihet (Vs 38) med hensyn til alle slags mat, dager, klær, 
kar, personer, steder og fakter, og at troen alene gjør rettferdig for Gud, samt at loven om å 
spise kjøtt og fisk, om fester og klær, om steder og kar var ganske avskaffet: så var likevel 
deres svake samvittighet og ufullkomne tro ennå så besnæret ved den lange vane, at de ikke 
turte benytte denne frihet, og var redd for, at de syndet, når de handlet annerledes, enn de var 
vante til. 

Noen slike både av hedninger og jøder turte av den samme svakhet ikke spise av det 
brød og det kjøtt, som var ofret avgudene av de vantro, om det enn var fritt ”til fals” på torvet 
og solgtes der. De mente at, at når man spiste av det, beviste man avgudene en ære ved det, 
og hadde fornektet Kristus, da det i virkeligheten ikke betydde noe. For all mat er ren og Guds 
gode skapning, hva enten den nu finnes hos kristne eller hos hedninger, hva enten den ofres 
Gud eller djevelen. 

De andre derimot, som viste dette og hadde en sterkere tro, brydde seg ikke om de 
svake, men brukte sin frihet friskt vekk, og idet de foraktet de svake, åt og drakk de uten 
forskjell, hva som ble satt fram, som også var rett, men det var urett av dem, at de ikke unnså 
seg for de svake, men forvirret dem. For når de svake så, at disse for så dristig av sted, kunne 
de verken følge med eller bli tilbake. Skulle de følge, så sto deres svake samvittighet i veien 
og sa: Det er synd! Gjør det ikke! Skulle de ikke følge, så stod den atter i veien og sa: Du er 
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ingen kristen, for du gjør ikke, som de andre kristne gjør; din tro kan ikke være rett. Se slik 
kunne de verken komme frem eller tilbake; hvordan de bar seg ad, så støter de an mot sin 
samvittighet. Men nu er det, å handle mot troen og forsynde seg grovt. 

Paulus lærer nu her, at man skal tåle og bære over med slike svake og ikke fare så 
barskt av sted med dem, men en tid lang overholde, hva de overholder, og bli svak med dem, 
og ikke la det bli en slik uenighet i troen for mat og drikkes skyld, og hva det nu kan være av 
timelige ting, inntil de også blir sterkere i troen og lærer å erkjenne sin frihet. 

Likevel gjør apostelen en forskjell i sin fremgangsmåte i denne henseende og lærer 
andre det samme, nemlig slik, at det er to slags mennesker å ta hensyn til i dette stykket, 
noen, som er svake i troen, som det nettopp er talt om, og som Paulus kun taler om på dette 
sted. Det er gode, fromme, enfoldige folk, som gjerne gjorde det bedre, dersom de bare viste 
og kunne det. De er ikke halsstarrige i sinn; det mangler dem ikke annet, enn at deres 
samvittighet og tro er svak, så at de ikke kunne oppgi en inngrodd lære og vane. 

Så er der andre, som er halsstarrige, som ikke er til freds med, at de selv bruker en slik 
adferd, men de driver også derpå, lærer og fører andre til det samme. De påstår, at det er rett 
så og må så være, vil heller ikke høre den rette sannhet om den kristelige frihet, men strider i 
mot den. Det er de, som er årsak i, at hine er svake; for med denne deres lære sårer de de 
svake samvittigheter og besnærer dem, så at de mener, det må så være. De setter en glede i 
slik å bringe de enfoldige samvittigheter under seg og gjøre dem underdanige. Om disse taler 
ikke st. Paulus på dette sted; ja, han lære annensteds, at slike skal man med all flid sette seg 
opp i mot og gjøre nettopp det motsatte av, hva de gjør (Tit. 1, 10 flg.). 

Derfor er der i denne sak ingen bedre regel enn kjærligheten. Og du må i din (V s 39) 
fremgangsmåte gjøre en slik forskjell i mellom disse to slags mennesker som du gjør mellom 
ulv og får. Når ulven har bitt fåret halvdødt, og du da for til, ble vred på fåret og sa, at det var 
uriktig, at det hadde sår, det skulle være friskt og raskt, og du tvang det med makt til å følge de 
andre friske får i mark og stall, da du ikke ville gjøre noen unntakelse med det: Hvem ville da 
ikke si at du var avsindig? Fåret ville si: Kanskje er det uriktig, at jeg er såret, og jeg burde vel 
være frisk, men la din vrede gå ut over dem, som har gjort det, og hjelp meg å bli frisk. 

 Se slik skulle romerne også gjøre. De skulle med fullt alvor stå i mot de falske lærere og 
ulver, men de svake og ved slik lære sårede samvittigheter skulle de ta seg av, ikke drive på 
dem og fare hardt av sted med dem, men med tid og anledning helbrede dem og etter hånden 
utdrive slik lære. Imidlertid skulle de la dem overholde, det de overholder, og ikke forvirre dem. 

Uten hensyn til at dette for lengst har opphørt å være til, som Paulus her taler om, idet 
Mose lov om mat, drikke, klær og steder etc. nu er avskaffet, så er der dog i dens sted kommet 
mer for forargeligere ting, så at denne lære nu er meget nødvendigere enn den var på den tid. 
For nu er der ved paven og den geistlige stand i all verden avstedkommet slikt uvesen med 
menneskebud om mat og drikke, klær og steder, dager og tider, personer og stender, fakter og 
gjerninger, at snart ingen kan spise en bit eller drikke en dråpe, ja lukke øynene opp, uten at 
der er gjort en lov om det, og friheten tatt i fra en, især i stiftelser og klostre. De påstår alle 
sammen, at man må kle seg så og så, oppføre seg så eller så, ikke spise den eller den mat, 
ikke drikke den eller den drikk etc., ellers er det synd og ulydighet. Og de har opphøyet denne 
lydighet mot menneskebud slik, at man ikke kan akte noen ting høyere enn denne lydighet. Og 
munker og nonner holder denne lydighet for deres åndelighets grunnvoll og hjørnestein. 

Her vil ingen lukke øynene opp og se, at det er idel menneskedikt og lærdom, som 
besnærer sjelene, gjør svake samvittigheter, forstyrrer den kristelige frihet og den kristelige tro 
og kun fyller helvete. O ulver! og Ulver! Hvilken forskrekkelig og gruelig myrding og dreping og 
fordervelse anretter ikke dette uvesen trint omkring i verden! Man er aldri kommet så vidt i 
dette stykket, at man er blitt var de svake samvittigheter; for ingen prekte i mot, eller gjorde 
noe som de svake kunne forarget seg over, men den som er trådt ut, har man fordømt og 
skjelt ham ut for en frafallen, forløpen munk, for en kristendommens fornekter, og slik med 
makt ikke bare gjort fårene svake, men drevet dem inn i gapet på ulvene. O hvor forferdelig 
må den guddommelige majestets vrede være over slikt! Hvor stor hans forbitrelse! Hvor stort 
hans mishag! 
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Se når nu Gud har gitt nåde til, at alt slikt blir erkjent å være, hva det er, idel 
menneskefrekkhet, vold og urett, som Gud ingenlunde har påbudt, og noen begynner å bruke 
messer, bønner, klær eller mat på en annen måte, enn man hittil var vant, og holder seg til den 
kristelige frihet etter evangeliet: da kommer også to slags mennesker til å forarge seg derover. 

Det første slags er Papistene, som støyer og raser, skriker og skråler; man må 
overholde disse ting; den som ikke overholder det, han er en kjetter, en hedning, (V s 40) en jøde 
og er ulydig mot kirken. Denne lydighet mot kirken oppstiller de kun for å holde 
samvittighetene fanget i snare og død, som mener, at det er, som de påstår, lydighet mot 
kirken, da det dog ikke er annet enn deres skarnstykker og djevelspill, hvorved også mange 
hellige er blitt forførte og bedratte, som f. eks. st. Fransiscus*) og hans like. 

*) Frans av Assisi, født 1182, stifter av Franciscanernes berømte munkeorden. Overs. Anm. 

Det annet slags er de svake, som hører dette skrål og er fra før vante til disse skikker, de 
blir forvirret, og vet ikke hvem de skulle holde med; var dog i deres hjertets enfoldighet mest 
tilbøyelig til å følge den rette vei; men hvor de vil hen, møter de sin samvittighet. Ville de følge 
deg, så står deres tilvante skikk og Papistenes skrål i veien for dem og holder deres 
samvittighet fanget, så de ikke tør tre ut, men er redd for, at de handler mot Guds vilje. På den 
andre siden, om de ikke følger deg, så er de igjen bekymret for, at de gjør Gud i mot, slik som 
du forholder dem og prediker. Hvor skal nu en slik stakkars svak samvittighet hen, som Kristus 
og djevelen slik strides om? 

Her kommer nu denne st. Paulus lære rett til pas. Djevelen og hans Papisters lære er 
uten all barmhjertighet og medlidenhet, den trenger og driver på og larmer med all makt: Man 
skal snarest avstå fra hin lære; den forbander, fordømmer og forkaster deg fire tusen mil 
bakenfor helvete, hvis du ikke øyeblikkelig vender deg bort derfra og kaster fra deg hver 
bokstav like til den minste prikk. Av slik støy så vel som av dens frukter erkjenner man, hvem 
som er mester for en slik lære. 

Men Kristi lære gjør ikke så; den forkaster deg ikke så straks, om du ikke i så snart lar 
deg bøye, ikke så hurtig lar deg overvinne, uten hensyn til at den nok hadde større årsak til 
det; men den ser hen til, at du er såret og svak, tar seg vennlig av deg, lærer deg den rette 
sannhet og frihet fra alle menneskelige lover; den tåler og bærer over med deg, om du ikke så 
straks avstår fra dem og forkaster dem, og gir deg tid til å lære å gjøre deg fri fra det. Imidlertid 
lar han deg handle, som du er i stand til, eller som du har vært vant til, inntil du blir sunn og 
erkjenner sannheten rent og klart. 

Derfor skal en kristen i dette stykket også ta vare på to slags mennesker. De svake skal 
han vennlig undervise og saktmodig tåle. Men de støyende og skrålende skal han med alvor 
vise tilbake, kun gjøre alt, hva som er i mot dem, og som de ikke liker, la være og tie med alt, 
som er dem kjært, og driv spott og gjekk med deres bannlysning. 

Alt dette lærer vi smukt av den kristelige kjærlighet. En hver ønsket jo, at man skulle ha 
handlet slik mot han selv, for det er ingen av oss, som, når han var i villrede på grunn av en 
svak samvittighet, ikke ønsket, at man gav han tid, og ikke plutselig rev han bort fra det han 
var vant til, men vennlig underviste og en tid tålte ham og stred mot ulvene for ham. Derfor 
gjør Kristus også slik mot oss og vil, at en hver skal gjøre slik mot sin neste. 

Den andre årsak til uenighet, som st. Paulus vil rydde bort, er den, at der til alle tider 
blant Kristi folk er og blir også en annen slags svakhet og sykdom, nemmelig med hensyn til 
gode gjerninger, likesom hine er svake og skrøpelige i troen, så at det altså iblant de kristne til 
en hver tid finnes begge slags sykdom, noen innvortes, med hensyn til tro og samvittighet, (V s 

41) noen utvortes med hensyn til gjerninger og god vandel. Ingen av disse vil Kristus, at man 
skal forkaste, men han vil, at man skal ta seg av alle, for at den kristelige kjærlighet ved det 
kan ha rikelig anledning til å øve seg og gjøre godt, til å helbrede og holde ut med sin nesten 
både utvortes og innvortes, både i tro og i vandel. Men disse svake er de, som man kaller 
underlige hoder og særlinger, slike som lett blir oppbrakte, eller har en annen mangel, som 
gjør dem vanskelig å omgåes med, slik som det især kan være tilfelle mellom mann og kvinne, 
herre og tjener, øvrighet og undersåtter. 
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Dersom nu denne st. Pauli kristelige lære i slike tilfeller mangler, da går det så til, at en 
hver forglemmer bjelken i sitt eget øye, og ser kun på splinten i sin nestes øye, og vil ikke tåle 
noe av den andres mangel, men en hver fordrer av den andre, at han skal være fullkommen. 
Da tenker de kun å komme bort fra hverandre; den ene vil ut på en vei, den andre på en 
annen, for at de kan få fred og ro for hverandre og bli kvitt denne kjedsommelighet. Den som 
da kan, han skiller seg av med den andre og støter ham fra seg, han gjør det av 
rettferdighetskjærlighet, han vil ikke vite av dårlige personer. hos seg eller omkring seg, men 
kun ha gode og fromme mennesker, likesom han selv er. 

Denne slemme feil er især rådende hos dem, som har et fortrinn fremfor andre og fører 
er ærbart liv, samt har mottatt større nådens gaver enn andre; de blærer og brisker seg; det 
som ikke ligner dem, det lukter for dem, det dømmer de, det forakter de og ville alene være 
den fornemste høne i kurven. På den andre side de, som ligner dem, som vandrer ærbart, ak 
ja! Det er fromme folk, det er gode venner; til dem holder de seg og vet ikke annet, enn at de 
handler fullkomment riktig heri, da de ikke elsker noe annet enn denne fromhet og de fromme, 
og på den andre siden ikke hater noe annet enn ondskapen og de onde. De ser imidlertid ikke 
den djevelske hovmod, som ligger skjult på deres hjertets bunn, og som gjør, at de på en så 
stolt og beklagelsesverdig måte forakter sin neste for hans feils skyld. 

Nu kan dyden elskes og lasten hates på dobbelt vis, en hedensk og en kristelig. For 
Kristus er også fiendtlig sinnet mot synden og en venn av rettferdigheten, som Salme 45.8, 
sier om ham: Du elsker rettferdighet og hater ugudelighet, men dog slik, at det til og med 
står fast, som Moses sier om ham i 5 Mos. 33,3: Dilexit popilos han elsker folkene. 

Hedensk kjærlighet og hat er derimot en ufornuftig ”so”, som slenger hen og rapser til 
seg uten forskjell mennesket selv sammen med dets last og dyd. Ja i grunnen elsker den 
ingen uten seg selv alene. Det merker man derav, at for så vidt og så lenge som et menneske 
er smykket med dyd, elsker den mennesket og drar det til seg, med hvor det mangler dyd, eller 
hvor den falmer, der støter den også mennesket fra seg. 

Men et kristelig hat til synden er slik beskaffent, at det skjelner mellom lasten og 
mennesket selv, tenker bare på å tilintetgjøre lasten og å bevare mennesket. Derfor verken flyr 
eller skyr, verken forkaster eller forakter den kristne noe menneske, men tar seg av det mye 
mer, omgås gjerne med det og bærer seg slik ad med det, at han hjelper det ut av lasten, 
refser det, underviser det, ber for det, tåler og bærer over med det, gjør ikke noe annet, enn 
hva han (V s 42) ønsker, at man skulle gjøre med ham, om han var beheftet med en lignende 
feil. 

For et kristent menneske lever kun for å være andre folk til nytte, og ikke for å utrydde 
menneskene, men bare deres laster. Dette kan han ikke utrette, når han ikke vil bære over 
med noen som er skrøpelig eller ha med noen som er skrøpelig å bestille. Det var en narraktig 
barmhjertighetsøvelse, om du ville bespise de sultne, gi de tørstige å drikke, kle de nakne, 
besøke de syke, og du dog ikke ville tåle, at de sultne, tørstige, nakne og syke kom til deg eller 
var nær deg. Slik også, om du ikke ville tåle noe ondt eller skrøpelig menneske i din nærhet; 
det ville være nettopp det samme som, om du ikke ville være noen til gagn eller hjelpe noen til 
å bli from. 

Derfor la oss lære her av denne epistel, at kristelig vandel og kristelig kjærlighet ikke 
består i, at den finner fromme, rettferdige og hellige mennesker, men deri at den gjør fromme, 
rettferdige og hellige mennesker. Og la det være dens arbeid og øvelse her på jorden, at den 
kan frembringe slikt folk, det være nu ved å refse, be, tåle, eller på hva måte den kan. Like så 
lite lever et kristent-menneske for, at han kan finne rike, sterke og sunne mennesker, men 
derfor at han av fattige, svake og syke kan gjøre rike o.s.v. 

Slik formaner nu denne epistel oss til disse to stykker av kristelig kjærlighet og store 
gjerninger, at vi skulle så vel med hensyn på nestens tro som med hensyn på hans gode 
gjerninger ikke bare tåle, men også ta oss av hans åndelige feil for å lege og fordrive dem, for 
de, som ikke gjør det, de gjør opprør, stifter sekter og splittelser, like som i fordums dager de 
kjetterske Donatister og Novationer *) og mange andre, som skiller seg ut fra menigheten, fordi 
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de ikke ville tåle syndere og skrøpelige i blant seg. For det kan ikke løpe av (eller gå til) uten 
sekter og kjetterier der, hvor man ikke overholder denne lære. 

*) Novatianerne og Donatisterne var to partier, det første i midten av det 3die århundre, det annet i begynnelsen av det 
4de, hvis felles hovedverk var dette, at de ville fremstille en fullkommen ren kirke eller menighet. Overs. Anm. 

Derfor sier også Augustin til Gal. 6: Der er intet hvorpå man bedre kjenner en åndelig 
mann, enn på hvorledes han omgås med en annens synder, da det er ham mer 
maktpåliggende å frelse enn å spotte, mer å hjelpe enn å utskjelle ånden. Om det sier Paulus 
Gal. 6.1 flg.: Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til 
rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet! 
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov! (som er kjærlighet); som om han 
ville si: Byrder og hva som er vanskelig å bære hos deres neste, de skulle dere ta dere av og 
ikke støte ham bort. Ikke skulle dere søke deres fordel hos ham, men bære hans byrde; for å 
søke egen fordel, det er ikke å bære, men å bli båret. Det hører hjemme hos englene i hint liv. 

Dog skal man også her gjøre forskjell mellom de overnevnte to slags mennesker, så at 
man flyr dem som hedninger, som halsstarrig forsvarer deres synder og ikke vil motta noen 
bedring, slik som Kristus lærer i Matt. 18. Denne lære taler kun om de skrøpelige, som 
erkjenner, hva som er uriktig, men dog snubler, når deres sykdom kommer over dem. 

La oss nu gå over til epistelen. 
Apostelen begynner med det 15de kap. og underviser der om ovenfor omtalte stykke av 

kjærligheten, som skal øves med hensyn (V s 43) til vår nestes skrøpelighet i vandel likesom han 
i det 14de kap. har undervist om kjærligheten med hensyn på vår nestes skrøpelighet i troen, 
og taler således: 

Men vi, som klarer det, er skyldige å bære over med de svakes skrøpelighet, og ikke 
behage oss selv. Hver av oss være sin neste til behag i det gode, til oppbyggelse. For også 
Kristus levde ikke seg selv til behag; men som det står skrevet: Spotten fra dem som spottet 
Deg, falt på Meg. For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, etc. 

Det er de ord, hvori Paulus lærer dette stykket av kjærligheten, og det er i sannhet 
kraftige ord, 

For det første sier han: Vi skylder å gjøre det. Hvorfra kommer denne skyldighet? 
Ganske visst av kjærligheten og av loven, Matt 7,12: Derfor, alt det dere vil at 
menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem, for dette er loven og 
profetene. Nå er det ingen av oss, som ikke*** ønsker, at man skal tåle hans brist og hjelpe 
ham til forbedring. Derfor skylder vi igjen å gjøre det mot en hver annen, og den som klarer 
det, har plikt til å bære over med og å søke å forbedre, den som klarer lite. 

*** Ut fra teksten og sammenhengen ser det ut til at ordet - ikke - mangler her ved en trykkfeil. 

For det andre sier han: Vi skulle ikke være til behag for oss selv, det er, vi skulle ikke 
synes godt om oss selv, fordi vi klarer (får til) noe, som vår neste ikke klarer; for det er det 
samme som å finne behag i at vår neste vandrer i synd og fordervelse, for at han ikke skal bli 
lik oss eller bedre enn vi. Da unner vi ham også hans dårlige tilstand, for at vi kan (synes) å 
ha noe fortrinnfor ham. Det er stikk i mot kjærligheten. Slik handler fariseeren i evangeliet, 
han takker Gud, at han ikke er som andre mennesker; han synes så godt om seg selv, 
finner så godt behag i seg selv, at det rimeligvis hadde gjort ham ondt, om noen ved hans 
side hadde vært uten synd. 

Se nu: er det ikke heslige mennesker, som ikke unner andre folk nåde og salighet, som 
har lyst og glede i deres synd og fordervelse? Ville gjerne holdes for fromme og hellige, for 
store fiender av synden og venner av fromheten. Men hva lærer st. Paulus? Ikke, ikke så! 
Ingen skal synes godt om seg selv eller behage seg selv. Hvem da? Andre skulle vi behage, 
og skikke oss så, at enhver behager sin neste, at vi bærer hans brist med tålmod og 
saktmodighet, og handler slik, at han får lyst og kjærlighet til oss, - ikke bære seg så barskt 
og gromt ad med ham, at han frykter for oss, ikke venter noe godt av oss og blir bare verre. 

Ja, sier du, skulle jeg gjøre det som behager ham, så måtte jeg la ham få sin vilje, så at 
han ble den samme som han er? Ikke så! Sier Paulus, derfor legger jeg også til: i det gode, 
så at en hver skikker seg slik, at Han er sin neste til behag, men bare i det som er godt, til 
hans oppbyggelse. Man kan godt handle slik mot han at han, ikke får sin vilje, og likevel 
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beholde et velvillig sinnelag mot oss. Men er han så ryggesløs, at det ikke hjelper hva man 
gjør med ham, så la ham gå. Du har dog gjort så mye, at du med rette burde ha vert ham til 
behag i det gode, til oppbyggelse. Du kan ikke dra ham etter håret, slik at han liker, det du 
gjør for å behage han; Paulus krever heller ikke mer, enn at du er ham til behag, i det gode, 
til oppbyggelse. Det behager jo ikke engang verden, at Gud har gitt sin egen sønn i døden, 
for verden. 

Derfor, når Paulus sier: Hver av (V s 44) oss være sin neste til behag i det gode, så er det 
ikke hans mening, at vi skulle bevirke at det blir til vår nestes behag, for det står ikke til oss; 
men han vil, at vi, skulle gjøre så mye, drevet av kjærligheten, at det med rutte burde behage 
ham, og at det ikke er vår feil, om det ikke behager ham. Slik sier han også i 1 Kor 10,32 flg. 
Vær ikke til anstøt, - slik jeg også er til behag for alle mennesker i alle ting. Hvordan 
kunne Paulus behage alle, siden både jøder og hedninger var hans dødsfiender? Han gjorde 
alt, som var godt og nyttig for dem, og det som med rette burde ha behaget dem. 

For det tredje, for at denne lære må finne desto større inngang, holder han Kristi 
eksempel frem for oss og sier: Kristus levde ikke seg selv til behag. Hvordan det? Jo! Om 
han enn var hellig og full av nåde, så forsmådde han oss ikke, syntes heller ikke godt om seg 
selv, slik som fariseeren, fordi han hadde noe som ikke vi hadde; han syntes heller ikke godt 
om, at vi ikke hadde noe, mens han hadde alt, slik han kunne ha gjort. Men tvert i mot, det 
gjorde ham ondt at vi hadde ingen ting. Han satte derfor i gang å finne ut av, hvordan han 
skulle omgås oss, for at vi skulle bli like som han, og også ha det som han hadde, og bli fri 
fra vår synd. Siden det ikke kunne skje på noen annen måte, våget han alt som han var og 
hadde, tok vår synd på seg og utslettet den. Slik skikker han seg mot oss for å være til behag 
for oss, og gjøre det som er kjært for oss. Og slik er det utsagn oppfylt, som står skrevet i Sal 
69,10: og spotten fra dem som spotter Deg, har falt på meg. Våre synder spotter og 
vanærer Gud, akkurat som vår gode livsførsel er hans pris og ære. Derfor kaller profeten 
dem (våre synder) Guds spott og vanære; alle er de falt på Kristus, for at vi måtte bli fri for dem. 
Hvis han nu hadde villet oppføre seg mot oss slik som fariseeren mot tolleren, og de 
hofferdige hellige mot de dårlige syndere, hvem ville da blitt frigjort? 

Nettopp dette eksempel fremstiller han også Fil 2,5 flg. Hvor han sier: Kjære brødre! (i 
følge Luthers oversettelse, og videre. Jf. King James bibeloversettelsen.) La dette sinn være i* dere, som også 
var i Kristus Jesus. * iblant. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet 
gode å være lik Gud, men Han uttømte* Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og 
kom i menneskers likhet**. Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, 
fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. * gresk: ekenosen: Han 

avstod fra å bruke Sine guddommelige egenskaper til bestemte tider. ** lignelse. 
Slik skulle vi også omgås med vår nestes synder, ikke dømme, ikke baktale, ikke 

forakte, men kun i all enfoldighet etterstrebe, at vi kunne hjelpe han ut av synden, om det så 
koster oss liv, gods og ære, og alt det vi eier. Den som handler annerledes med dem, han 
skal vite, at han allerede har tapt Kristus og er en hedensk hellig. 

Herpå følger nu dagens epistel: 

 
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved 

det tålmod og den trøst som skriftene gir. 
 
Dette sier Paulus av følgende grunn: Han har anført dette utsagnet fra salmene, om 

Kristus; for at ingen skulle tenke: hvordan passer dette utsagn her, eller hva angår det oss, 
fordi det er sagt om Kristus og oppfylt ved ham? – så kommer han med dette utsagn og gir en 
alminnelig regel om skriftens lesning, i det han sier, at ikke bare dette utsagn, men også hele 
skriften er skrevet oss til lærdom. Vel er det sant at det i skriften er skrevet om Kristus og om 
mange hellige, (V s 45) så som om Adam, Abel, Noa, Abraham, Isak og Jakob; men det er ikke 
skrevet for deres skyld, for det er skrevet lenge etter deres tid, og de har ennå ikke sett det. 
Så, om det enn er skrevet mye om Kristus, så er det likevel ikke skrevet for hans skyld - for 
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han trenger det ikke -, men for vår skyld. Om Kristus er det skrevet hva han har gjort og 
utrettet, til lærdom for oss, for at også vi skulle gjøre som han. 

På samme måte taler han også i 1 Kor 9,9, hvor han sier: For det er skrevet i 
Moseloven: Du skal ikke binde mulen på en okse som tråkker* ut kornet. Er det oksene 
Gud har omsorg for? <* eller: tresker.> <** 5 Mos 25, 4> Eller sier Han det egentlig for vår 
skyld? Uten tvil er det for vår skyld at dette er skrevet: Som om han ville si: Gud bekymrer 
seg ikke om oksene, men om oss, ikke slik å forstå, at han ikke styrer og sørger for alle ting; 
men slik, at han, når han skriver og taler, ikke bekymrer seg om dem; hva skulle han skrive og 
tale til oksene? Til menneskene skriver og taler han. Slik også her, om det enn er sagt om 
Kristus, så er det likevel ikke sagt til (lærdom for) Kristus, men til vår lærdom, for at vi også skulle 
gjøre, hva vi hører at Skriften sier at Kristus og alle de andre hellige har gjort. Men merk nå her 
hvilken bok apostelen legger frem for at de kristne skal lese og studere, nemlig Den Hellige 
Skrift alene, og sier, at denne inneholder vår Lærdom. Når da Skriften inneholder vår Lærdom 
så skulle vi med all rimelighet ikke lete etter den andre steder, men alle kristne skulle daglig 
bruke denne bok. Men se dog hva djevelen har fått til ved papistene? For dem har det ikke 
vær nok å slenge denne bok under benken og gjøre den så sjelden, at ganske få doktorer i 
Den hellige Skrift har den, enn si leser den, men for at ingen skal ta den frem, så setter de en 
klikk-lås på den, spotter Gud og sier: den er mørk, man må følge menneskeutleggelser og ikke 
den blotte og bare Skrift. Å tale slik, hva er det annet enn å beskylde Paulus for løgn, når han 
her sier at den er vår Lærebok? – og de sier at den er vår forførelsesbok og er mørk. 

Hva lønn skulle Gud gi slike spottere og Skriftmordere? Om han hadde tatt meg med på 
råd, så ville jeg gitt han dette, at siden de utskjeller hans hellige Skrift for mørk og farlig, og 
derfor kaster den under benken, bort fra alle menneskers hjerter og øyne, så skulle han i 
stedet gi dem Aristoteles og Averhoes *), og der nest Pavens uendelige lover og gloser, og 
deretter la dem bli rasende, så de måtte studerte Aristoteles i hele sin levetid, og dog ikke 
lærte noe, så at de like fullt lot Æslet krone **), og gjorde seg til mester i de frie kunster og 
doktorer i Den Hellige Skrift.  

*) Eller Averhoes, en arabisk fortolker av Aristoteles’ skrifter, død i slutten av det 12te århundre. **) Sikter formodentlig til 
den såkalte Æselsfest, som katolikkene i middelalderen på mange steder feiret til ære for det Æsel, som Kristus dro inn i 
Jerusalem på. Ved denne festlige anledning førtes et pyntet Æsel inn i kirken o.s.v. 

Men hva skal jeg si? Det er i så høy grad beklagelig, at det ikke kan fattes i ord eller 
tanker. Den onde ånd har satt i gjennom sin vilje og undertrykket denne Bok, og i dens sted 
skaffet så mange bøker med menneskelig lærdom til veie, at man vel kan kalle det en syndflod 
av bøker, og det er dog bare villfarelse, løgn, mørke, gift, død, fordervelse, helvete  og 
djevelskap. Det har vår store utakknemmelighet fortjent.  

Men la oss igjen komme tilbake til Paulus. Han viser oss her, hva vi skulle lese, og hvor 
vi skulle søke vår Lærdom. (V s 46) Var der en annen bok som vi burde lese, så hadde han også 
angitt den for oss. I tillegg viser han, hva slags frukt slik lesing gir, og sier: vi skal ha håp ved 
den tålmodighet og trøst som Skriftene gir. La da alle lærde tre opp, la alle bøker bære 
frem, og se til om de klarer så mye at de er i stand til å trøste en sjel i den aller minste 
engstelse. Det er jo ikke mulig å trøste en sjel, hvis den ikke høre sin Guds ord; men hvor 
finnes Guds ord i noen bok uten om i Skriften? Hva gjør vi da, når vi leser andre bøker og lar 
denne ligge? Plage og drepe oss kunne de vel, men trøste oss kan ingen bok uten om den 
hellige Skrift. Den tittel har den alene, som Paulus her gir den, den er en Trøstebok, som kan 
holde sjelene oppe i all bedrøvelse, så at den ikke skyver bort, men holder fast på håpet; for 
når sjelen griper Guds Ord, så lærer den hans nådige vilje å kjenne, henger fast ved den, og 
blir bestående i liv og død. Men den som ikke kjenner Guds vilje, han må leve i tvil; for han vet 
ikke hvordan han står seg til Gud. 

Men se hvor nett st. Paulus stiller sine ord. Han setter begge ting sammen: 
Tålmodigheten og Skriftenes trøst. Skriftene tar ikke bort plager, lidelser og død, ja den 
forkynner ikke noe uten det hellige kors, så st. Paulus kaller den et Korsets Ord. Derfor må 
tålmodigheten komme til; men den virkes av Skriften. Mitt i lidelsen trøster og styrker den, så 
at tålmodigheten ikke sprekker, men trenger gjennom og vinner. Det gjør sjelen såre trøstig, 
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kjekk og frimodig til å lide, når den hører et trøstig ord fra sin Gud, hører at han er med den og 
holder sin hånd over den. 

Siden dette liv nu ikke er annet enn dødelse av den gamle Adam, som tilintetgjøres, så 
skal der tålmodighet til. På den annen side, siden det tilkommende livs salighet ikke 
fornemmes her, så er det nødvendig, at sjelen har noe som den i tålmodighet kan holde seg til 
og på en måte fatte det tilkommende liv og henge fast ved det. Det er Guds ord, ved det 
henger sjelen fast og blir i det, og farer også ved det over fra dette liv til det tilkommende, 
akkurat som i et sikkert skip, og blir på denne måten bestående i sitt håp. 

Se det er Skriftenes rette bruk, at den trøster de lidende, sørgende og døende 
mennesker. Av det følger at den som ikke har forsøkt lidelse eller død, kan heller ikke kjenne 
noe til Skriftenes trøst. Deres trøst vil ikke bli smakt og følt med ord, men med erfaring. For st. 
Paulus setter først tålmodigheten, deretter Skriftenes trøst; for at vi skulle vite, at den, som 
ikke vil lide, men søke trøst andre steder, han vil ikke smake denne trøst. Skriften vil være 
alene om trøsten, derfor må den først finne tålmodighet; den er ”iversyk” og kresen, tåler ikke 
menneskelig trøst og hjelp ved siden av seg, for derved oppheves tålmodigheten og lidelsen. 

Men nu er det ikke dårlig av tålmodigheten og korset å bære nestens dårligheter og 
synder. For enkelte er jo dette så tungt, at de av den grunn ønsker døden for seg eller også for 
sin neste. For at deres tålmodighet må bli stående under denne lidelse, så må de trøste seg 
med Skriften, som fremstiller Kristus som eksempel for dem, at de må bli sterke og villige til å 
lide, når de ser på hvordan Kristus for deres skyld har gjort mye mer og i deres synder tatt 
langt tyngre byrder på seg for å forløse dem derfra. 

Se Skriftenes trøst i denne tålmodighet gir da et godt håp til Kristus om, at de skulle bli 
ham like, siden de er sikre på at han har gjort så og fremdeles vil gjøre slik for dem. (V s 47). 
Men den som sender dette eksempel og Skriften ut av sinnet, han får en dårlig trøst og 
tålmodighet, selv om man vil trøste ham på det beste med fornuftsgrunner. De har likevel 
ingen kraft, trenger heller ikke til hjertegrunnen, det blir kun en innbilt tålmodighet og trøst. 

 
Må så tålmodighetens og trøstens Gud gi dere å ha det samme sinnelag 

innbyrdes, i samsvar med det som er i Kristus Jesus, 
 
Dette går på begge slags svakhet, både på troens og vandelens, dog mest på den 

første, nemmelig troens svakhet, som vi snart skulle se, og det er en bønn, som st. Paulus 
slutter sin epistel med, etter at han har endt sin preken og undervisning. Han viser ved denne 
bønn, at ingen må driste seg til å ville skaffe seg tålmodighet og skriftenes trøst av egen kraft, 
men at det er Guds gave, som man må få ved bønn. Ennå mindre står det i vår makt å bære 
en annens dårlighet og å være ens sinnet med en annen i troen. 

Derfor sier han: Tålmodighetens og Trøstens Gud, det er, han er en mester her, han kan 
gi denne tålmodighet og trøst. Akkurat som han er himmelens og jordens Gud, slik er han 
også Tålmodighetens og Trøstens Gud. Det er alt sammen hans gave og skapning; han gir 
dere det (ser han), for dere har det ikke av dere selv; han gir det, så det er ikke natur, men 
nåde og gave. 

For når han ikke inngir i hjertet et utsagn som passer anledningen, så finner hjertet det 
aldri. Ja, hvis han ikke gir det, så lar man Skriften ligge, og løper etter menneskelærdommer, 
som det også er skjedd i pavedømmet. Men hvor han gir nåde til at Skriften blir trukket frem, 
der gir han også tålmodighet og trøst. 

Derfor er det ingen større Guds straffedom enn at han på denne måte lar sitt ord og 
Skriften bli tatt bort, så at apostelen ikke uten grunn ber om, at det ikke må skje. På den andre 
siden er det ingen større nåde, enn at han lar sitt ord komme frem og leses, så at vi alle burde 
be denne bønn med apostelen. 

At dere har et sinn innbyrdes. Hva er det? Hvordan kunne de svake ha samme 
sinnelag som de sterke? Å ha samme sinnelag (ett sinn) er slik å forstå, at en hver skal la den 
andre beholde sitt godttykke, sitt forgodtbefinnende og la seg behage av det som den andre synes 
godt om. For dette egettykke, det å synes best om sitt eget behag, er hodet for alle partier, sekter, 
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uenigheter og kjetterier; som man også sier: En hver synes allerbest om sin maner, se, derfor 
landet fullt av narrer er etc. 

Dette egettykke og eget behag vil Paulus her oppheve. For det gis heller ingen verre og 
skadeligere ting for den kristelige tro og kirken, enn dette egettykke. Det kan ikke la være, det 
må handle på sin egen måte og tråkke utenfor den alminnelige væremåte, slik at det oppretter 
noe eget, som det kan behage seg selv i. Av dette er det oppstått så mange partier, så mye 
krus og kråd i stiftelser og klostre i verden, hvor intet er ens sinnet med det andre, men en 
hver synes best om sin måte og forakter de andres. 

Så ønsker apostelen nå her, at de må ha et sinn og en mening, og at en hver må behage 
sin neste, nemmelig slik: de svake samvittigheter skulle holde det for det beste som de sterke i 
troen, og de sunne samvittigheter og meninger må være ens, og for at deres tro, samvittighet 
og mening må være ens, og for at de ikke skulle trette med hverandre om formeninger, så at 
en holder dette for rett, og en annen noe annet, men det utsagn står fast som står skrevet Sal 
133,1: Se hvor godt og herlig (V s 48) det er for brødre å bo sammen i enhet! Som for 
eksempel når en svak i troen ser, at den sterke spiser kjøtt eller drikker, eller gjør noe annet 
som han synes ikke er rett, eller er synd, så skal han la sin mening fare om hvordan den 
sterke spiser, drikker eller handler, om han enn selv ikke vil eller ser seg i stand til det samme. 
Han skal tenke, som Paulus sier om det i Rom 14,5: Enhver av dem må bare være fullt 
overbevist i sitt eget sinn! For på denne måte at ondskap, dømming og forakt må bli borte, 
og enighet i hjerte og sinn må bli bevart. 

På den andre side, når de svake i troen ikke er i stand til å følge med, så skulle de sterke 
i troen ikke presse dem eller forakte dem, men la dem spise, drikke og forholde seg på den 
måten som de liker, og som de synes godt om, slik som han sier i Rom 14,1 Dere skal ta dere 
av* <* ta imot.> den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over 
forskjellige meninger. Det er, at dere ikke skulle presse dem og si: dette er rett, og det er 
urett, men saktmodig lede dem, inntil de også blir sterke. 

Alle kunne jo heller ikke ha samme ha samme håndverk; en er smed en annen skredder, 
likevel står hjertets og troens enighet fast, enhver lar den andre drive sin utvortes gjerning. Når 
nå en narr vil stå fram å og lære, at smedens håndverk var ugudelig, så ville han forvirre 
samvittigheten og svekke hans tro. Slik er det også her: Alle slags utvortes ting, mat, klær, 
steder må man fritt bruke eller ikke bruke som du vil, og når du vil. Den som nå kommer og 
lærer deg noe annet, at du ikke skal bruke det, slik Paven og hans geistlige gjør, han forviller 
deg. På den andre side, når en annen kommer og sier: Du må vel bruke det, han forviller deg 
også; men den som holder middelvegen mellom disse og lærer deg, at det står deg fritt å la 
det være og å bruke det, og dessuten lar deg fortsette på din måte og ikke fordømmer deg, 
inntil du selv finner ut av det (hvorved han skarpt angriper ulvene, som har drevet deg til å ta 
denne skikk, som om det ikke var en fri sak, men måtte overhodes nøye), han lærer deg rett. 

Men den er å klandre, som farer til med sin lære her og vil være dommer, forstyrrer slik 
enighet og sier: Du gjør rett og bør fortsette slik, hin (han andre) gjør urett og bør ikke gjøre det. 
En slik er djevelens apostel, og hans lære er satans lære; slikt gjør paven og papistene, slikt 
sømmer det seg ikke for noen hyrde å preke, men for ulvene. Derav følger nødvendigvis 
oppløsning av den kristelige enighet. Derved oppstår mye dømming; du er en kjetter, du er en 
ulydig mot kirken og gjør ikke rett osv. Det er som djevelen vi ha det. 

Dette taler jeg imidlertid kun om de ting, som er frie, at man i disse ting skal forholde seg 
slik og slå Paven i hodet som en ulv med hans frekke og avsindige lover, og på den andre 
siden la de svake i troen vandre på sitt vis en tid lang, og med tiden hjelpe dem ut så de ikke 
alt for snart blir støt bort fra det tilvante og alt for hurtig blir drevet til det nye, til skade for deres 
samvittighet.  

Men i de ting, som ikke er frie, men enten er påbudt eller forbudt av Kristus, der er det 
ikke mye å diskutere om. Hva enten det møter en sterk eller en svak samvittighet, så er enhver 
i slikt tilfelle pliktig til å stå i mot paven, den største med den minste. Når han slik med alle sine 
lærer, at man skal holde nattverden for et offer og en god gjerning, da er dette den aller 
fæleste vederstyggelighet, som noen sinne er kommet opp (V s 49) på jorden, som hans styre 
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med alle sine stiftelser og klostre er grunnet på; da er ingen unnskyldt, hva enten han er svak 
eller sterk. For Kristus har innstiftet nattverden til et sakrament og testamente, som ikke kan 
selges, meddeles eller gis til noen, men som enhver, akkurat som dåpen selv må ta i mot for 
sin egen person. Ennå større vederstyggelig finnes i pavens hellige rett. Og hvor grunnvollen 
er slik, der forstår man lett hva bygningen er. Det er djevelens ondskap alt, hva som finnes i 
Pavedømmet fra issen til fotsålen. 

Apostelen legger nemmelig til, at vi skulle ha et sinn etter Jesus Kristus, at vi skulle 
være kristelig ens-sinnet; for de vantro er også ens-sinnet, ikke etter Kristus, men etter kjødet 
og verden og djevelen. Jødene var også ens-sinnet i mot Gud og hans salvede (Kristus), 
som Salm 2 sier. Kristelig ens-sinnethet strider mot synden og alt, som er ukristelig, og gjør 
eller tilsteder ikke noe synd. Det er derfor den kristelige ens-sinnethetens art, at den gjør alle 
kristne enige, for det første i troen, siden i seder og vandel. 

Men dersom noen er svak i troen, eller dårlig i vandel, gi da ikke inntrykk av at det skal 
være slik, gå heller ikke fra slike, og ennå mindre krangle med dem eller forkaste og fordømme 
dem, men en skal ta seg av dem, og behandle dem som en vil at andre skal gjøre mot en selv, 
og slik Kristus har gjort i mot en i lignende og viktigere tilfeller. Derved skjer det at enhver gjør, 
det som er ens neste til behag, og møter den andres tanker, og slik blir de begge ens-sinnete. 

Med de egensindige er det annerledes, blant dem forsømmer, forakter og fordømmer 
den ene den andre, tar seg ikke av ham, farer sin egen vei etter sitt forgodtbefinnende, slik 
som nå pavens og alle andre sekter gjør. 

 
Så at I enige, med én munn, kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader! 
 
Alt det gode vi er i stand til å gjøre Gud, består i lov og takk, som også er den rette, 

eneste gudstjeneste, som han selv sier Sal 50,23 Den som ofrer takkesang, ærer Meg. Og 
den som følger den rette veien, skal Jeg la se Guds frelse. Alle andre goder mottar vi av 
ham, for at vi skulle gi et slikt lovoffer, og hvis man setter frem for deg noen annen måte å 
tjene Gud på, så vit at det er villfarelse og bedrageri. Når verden hittil slik har vært så 
avsindig å forordne til gudstjeneste; hus, kirker, klostrer, alle slags klær av gull og silke og 
slikt, sølvfat og bilder, klokker, orgler, lys og lamper, og man slik har villet gi Gud de ting som 
man skulle tjene vår neste med; når man mumler og hyler dag og natt i kirkene, men ved 
siden av dette i hele verden fortier Guds pris og ære, som ikke er bunnet til sted og person, 
og man dikter opp (som prester og munker påstår), at deres uvesen er gudstjeneste -, så er 
dette alt sammen forførelse og gjøgleverk. 

Gudstjeneste består i Guds pris, den vil være fri, ved bordet, i kamrene, i kjelleren, på 
loftet, i huset, på marken, på alle steder, hos alle personer, til alle tider. Den, som sier til deg 
noe annet, han lyver like mye som paven og selve djevelen. 

Men hvordan skal Guds lov og pris være den rette gudstjeneste hos oss, når vi ikke har 
ham kjær og ikke tar i mot hans goder? Men hvordan skulle (V s 50) vi erkjenne ham og hans 
goder, når man ikke preker om dem og lar evangeliene ligge under benken? For hvor 
evangeliet ikke er, der er det umulig, at Gud kan bli erkjent, der er det følgelig også umulig, 
at der kan være noen gudstjeneste. Men denne gudstjeneste lar seg ikke opprette ved 
skattepålegg, lar seg heller ikke anordne ved lover og statutter, vet heller ikke noe om store 
eller små fester, men den (gudstjenesten) kommer av evangeliet, og det likeså snart hos den 
fattige gjetergutt som hos den mektige biskop. 

Herav ser du også hvem de er som har forstyrret gudstjenesten og ennå daglig 
undertrykker den. Det gjør ingen uten det tapte parti, paven og hans kameler, biskoper og 
prester, munker og nonner, som mest roser seg av sin gudstjeneste og lar seg betitle 
åndelige* (*det tyske ordet geistlig betyr åndelig på norsk), samt river til seg all verdens gods og ære med 
sitt gjøgleverk og lever i overdådighet. De påstår dog at de ved deres narreverk kan hjelpe 
andre folk til himmelen, tier stille med evangeliet, ja forfølger og fordømmer det i tillegg, så at 
st. Peter nok har årsak til å kalle dem forbannelsens barn. 
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Nå sier st. Paulus, at denne gudstjeneste skal skje enige (i enighet) og med én munn. 
Det skjer, når vi har ett sinn og erkjenner, at vi alle er like og har mottatt de samme goder i 
Kristus, så at ingen kan opphøye seg over de andre, ingen stille opp noe eget fortrinn. Spør 
du, hvordan dette går til, så er svaret: det går slik til: Alt, hva som er utenfor Kristus, det er 
fordømt; den ene trenger til Kristus like mye som den andre. Men når vi blir omvent, så 
mottar enhver den samme dåp, det samme sakrament, den samme tro, det samme 
evangelium, kort sakt den samme Gud, som den andre; og blir himmelbrødet utdelt likt her i 
denne ørken, hvordan er det da mulig, at det kan være rett, at en åndelig opphøyer seg over 
den andre, en prest over den andre? Hva kan han ha, som er bedre enn Kristus; men nå har 
enhver kristen ham (Kristus), og Kristus tar seg også av en hver helt og holdent. 

Det er nok så, at en holder fastere på Kristus enn andre, når han elsker ham høyere og 
har en sterkere tro; men han har ikke derfor mer enn den andre. Kristus er bare en Kristus, 
og seg selv lik i de ting, som hører til salighet; derfor er han også egentlig en Kristus. 

Siden nå de svake og de friske i troen, de sterke og de dårlige i vandel har ett felles 
gode, så skal ingen holde sin neste dårligere enn seg selv, heller ikke forakte ham, men 
slutte seg til ham i enighet og med ett sinn fullkomme hans pris, så at det klinger helt likt som 
om det kom fra ett hjerte og en munn, etter som en hver priser Gud for det samme, og 
nettopp har det samme i hjerte og munn, som hans neste. For gjenstanden for alles 
erkjennelse og takk er Kristus og det de har fra ham, slik som det forut er forkynt i Sal 72,15 
… og for Ham skal det alltid stige opp bønner, og hver dag skal Han lovprises. Men om 
noen lover Gud for selvgjorte goder, han skiller seg med sinn og munn fra de ens-sinnede og 
hører ikke med i det hellige samfunn, slik som papistenes partier gjør, i blant hvilke vi man 
aldri hører om noen pris for Kristus, men kun om gjerninger. 

Men at han (Paulus) byr å prise Jesu Kristi Fader, og ikke lar det bli med Kristus, skulle vi 
også vel merke oss, især i mot det fæle avguderi, som vi har drevet med de avdøde 
helgener, idet vi har satt vår lit til dem og ventet det av dem, som vi bare skulle vente av 
Gud, siden også Kristus selv i hele evangeliet viser oss til Faderen, og til og med er kommet 
fordi at vi skulle komme til Faderen. (Vs 51) Nå er det, å komme til Faderen, ikke å løpe til 
Roma på sine føtter, eller å svinge seg opp til himmelen med vinger; men det er med 
hjertelig tillit å forlate seg på ham, slik som på en nådig far, slik som det heter i begynnelsen 
av Fader vår. Jo mer en slik tillit øker i våre hjerter, desto nærmere kommer vi Faderen. 

 Derfor sier også st. Peter 1 Pet 1,18. 19. og 21: For dere vet at det ikke var med 
forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra 
fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. - slik 
at deres tro og deres håp er rettet mot Gud.; og Paulus Rom 5,2 Ved Ham har vi også 
ved troen fått adgang til denne nåde … 

Likesom nu Kristus er vårt alles felles gode, som vi har hørt, slik skulle vi heller ikke 
tilskrive noen andre dette gode enn Faderen alene, som ved det - på det aller lifligste har 
bevist oss sin nåde, for at han kunne dra våre hjerter til seg. Derfor skulle vi også med full 
tillit elske ham for slikt overvettes gode, for at våre hjerter kunne venne seg til å stole på ham 
og vente alt godt av ham i liv og død, dog ved Kristus og ikke ved oss selv. For han er 
nettopp gitt oss, for at vi ved han skulle komme til Faderen med en slik tillit, som det heter i 
Joh 14,6 … Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. 

Og selv om Kristus selv er sann Gud, og det er tilstrekkelig, om man satte sin tillit til 
ham, så fører han oss likevel her til Faderen, for at ikke noen skal bli hengende ved hans 
menneskelige natur, slik som disiplene gjorde før hans lidelse, og ikke tenkte hen over hans 
menneskelige natur til hans guddommelige. For vi må holde Kristus etter hans menneskelige 
natur for en vei, et tegn, et Guds verk, som vi kommer til Gud ved, og sette all vår tillit til ham 
og til ham alene, og endelig se til at vi ikke setter vår lit til Jomfru Maria eller en annen helgen 
ved siden av, og slik oppreiser en avgud i våre hjerter. 

 
Derfor, ta eder av hverandre, likesom og Kristus tok sig av eder til Guds ære! 
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Hvorfor? Eller hva er det for et Derfor? Der er to årsaker, sier han, til at dere skulle ta 
dere av hverandre; den første er, som dere hører, den, at Skriften fremstiller Kristus for oss 
som et slikt eksempel, som spotten fra dem som spotter Gud, har falt på, det er, våre synder 
(som er denne spott). Og han har dog ikke foraktet eller forkastet oss eller skammet seg over oss, 
men tatt seg av oss for å forløse oss fra dette. Derfor er det mer enn rimelig at vi gjør likeså. 

Den andre årsak er den, at et slikt eksempel er til Guds pris og ære; for Gud blir priset 
og æret ved dette på den måte: Da Kristus vitner overalt, at alt, som han gjør, er hans Faders 
vilje, og at han kun er kommet for å gjøre sin Faders vilje, så er det sikkert at han også har 
båret våre synders vannære, kun fordi det var hans Faders vilje. Av dette ser vi hvor enormt 
barmhjertig Faderens vilje, som råder over oss, er, at han pålegger sin kjæreste, eneste sønn 
å bære vår synd og skam, slik at han ikke skal fordømme oss for den. Hvor nu denne Guds 
vilje blir rett erkjent; der følger kjærlighet og takk til Gud av hjertens grunn, og der blir hans 
barmhjertighet priset. For mennesket får derved en glad, frimodig samvittighet overfor Gud, og 
kan ikke la være, han må ære og prise Gud for slike rike gaver. (Vs52) 

Se, det kaller st. Paulus, at Guds ære er blitt fremmet ved Kristus, nemmelig ved, at han 
har tatt seg av oss og båret og utslettet vår synd. Slik skulle vi også ta vår nestes, byrder og 
svakheter på oss, tåle, forbedre og hjelpe ham. Når synderne, eller de skrøpelige hører eller 
fornemmer dette, så blir deres hjerter vel sinnet (vennlig stemt) mot Gud, og de må utbryte: Å! det 
må likevel være en god og nådig Gud og en rett Fader, som har et slikt folk og vil at de ikke 
skal dømme, ikke fordømme, ikke forakte, men ta seg av og hjelpe oss arme syndere og 
skrøpelige og behandle oss som om våre synder og skrøpeligheter var deres egne. Hvem ville 
ikke elske, love, prise og ære en slik Gud, og av hjertets grunn fortro seg til ham i alle ting? 
Hva må han selv være, når han vil, at hans folk skal være slik? 

Se, slik vil Gud æres ved oss, ved at vi tar oss av hverandre, og at en hver lar sin nestes 
sak være sin egen. Derved blir menneskene lokket til troen, og de, som allerede tror, blir 
styrket i troen. Men hvor finner vi nu i verden et slikt eksempel? 

 
Jeg mener: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sanndruhets skyld, 

for å stadfeste løftene til fedrene, men hedningene skal prise Gud for miskunnhet, 
 
Da han nå har satt frem sin mening, at enhver skal ta seg av sin neste til Guds ære, etter 

Kristi eksempel, og har opphevet all forskjell hos Kristi folk, både mellom hellige og syndere, 
både mellom sterke og svake, både mellom rike og fattige, siden de alle har den samme 
gjenstand, de samme goder i Kristus, som virker ett hjerte, et mot, ett sinn, en munn, og gjør 
alle goder felles, de være åndelige eller timelige, hvor mangfoldige de enn her må være, - så 
tar han seg nå fore og begrunner det med sterke utsagn fra Skriften og fjerner slik en hver 
årsak til uenighet, stiller seg mellom jøder og hedninger som en voldgiftsmann og formidler. 
Som om han ville si: Dere jøder kunne ikke forkaste hedningene, om de ikke i mat og drikke 
retter seg etter dere og deres skikker, for de har akkurat den samme Kristus, som dere har, 
slik skriften har forkynt tidligere. På den andre siden: Dere hedninger kunne ikke forakte 
jødene, fordi de eter og drikker etter sin skikk og bruk, for de har også den samme Kristus, som 
er lovet dem i Skriften. Da nu Skriften gjør Kristus felles for alle og samler både jøder og 
hedninger under ham, og da ingen har noe utenom Kristus, men en hver har alle ting i ham, 
hvorfor ville dere da krangle, dømme hverandre og splittes ad? Hvorfor tar dere ikke dere mer 
vennlig av hverandre, slik Kristus har tatt seg av dere? Ingen har likevel noe frem for sin neste, 
likeså lite så noen har mindre enn sin neste. Hvorfor ville dere da trettes og tvistes med 
hverandre om mat, drikke, klær, dager, steder og fakter, og slike ting som det ikke ligger noen 
vekt på, siden det er timelige ting, utenfor Kristus, som ikke gjør noe til saken? Derfor la hvem 
som vil være fri i dette. Men er noen ennå svak i troen og ennå ikke fri, så tål og bær ham, til 
han blir sterk, idet dere ser hen til at dere jo ikke taper noe ved det, dere har likevel Kristus helt 
og holden. 

For at vi nå skulle forstå disse st. Paulus’ ord, så må vi vite, at st. Pulus bruker å kalle 
det jødiske folk Omskjærelsen (her ovenfor ”de omskårne”), fordi de var omskårne og derved (Vs 
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53) som et kjennetegn ble atskilt og kjent fra andre folk. Slik pleier man og å benevne andre ting 
etter visse tegn eller eiendommeligheter ved dem. Man sier for eksempel om kvinnene: 
Skjørtene eller de lokkede hoder forårsaker mye ulykke i verden; og om messeprestene: hvem 
er gjerrige enn de rakede skaller? Og rytterne benevner man etter sporene eller stigbøylene. 
Nettopp på samme måte benevner st. Paulus jødene etter deres kjennetegn, omskjærelsen, 
og hedningene etter deres, forhuden, slik som i Gal 2,7 flg.: De så, at meg var betroet at 
prædike Evangelium for Forhuden (det er for hedningene som ennå har deres forhud 
uomskåret), likesom Peter for Omskjærelsen, det er for jødene. (Her er Luther inne på oversettelsen av 

den greske grunntekst til Tysk, og jeg har derfor benyttet postillens tekst uoversatt. Grunnteksten på Gresk nytter disse 
betegnelser. Og vi finner de i norsk/danske bibler trykket etter Christiani Qvarti versjon, men senere utgaver fra slutten av 1800-

tallet er disse begreper endret til uomskårne og omskårne og senere brukes også hedninger og jøder.) Likeså Ephes. 2, 
11.: Kommer i hu, I som forhen var Hedninger efter Kjødet og bleve kaldte Forhud av 
den såkaldte Omskjærelse etc. Slik også her: Jeg siger, at Jesus Kristus er bleven 
Omskjærelsens Tjener, det vil si: Jødenes eller det jødiske folks tjener. 

På samme måte kaller han Kristus en tjener etter sin sedvane, siden han kaller alle 
predikanter og apostler for tjenere, 1 Kor 3,5 Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi 
ikke tjenere som dere kom til tro ved, Altså er det med disse ord: Jesus Kristus er blitt 
Omskjærelsens tjener, sakt så mye som, at han er en predikant, en apostel, et sendebud, 
sendt fra Gud til det jødiske folk. For Kristus har aldri preket for hedningene, er heller ikke 
sendt til dem, men alene til jødene. 

Men dette er skjedd, ikke for deres fortjenestes skyld, men for, som han sier, for Guds 
sannferdighets skyld. Hvordan er det å forstå? Gud hadde lovet Abraham, Isak og Jakob, at 
Kristus skulle fødes av deres sed. For at nå Gud skulle bli funnet sannferdig i sitt løfte, er 
Kristus kommet i følge det samme løftet. Og slik er Guds sannferdighet bevist ved, at han har 
holdt, hva han har sagt. For denne sannferdighets skyld, at Gud måtte bestå som en 
sannferdig(het), og ikke på grunn av noens fortjeneste, er Kristus blitt omskjærelsens apostel og 
tjener. Dette gir de følgende ord til kjenne, når han sier: For å stadfeste løftene til fedrene. 

Se her, hva for en sannferdighet han mener, nemmelig den, som har vist seg i, at det 
guddommelige løfte om Kristus, som er gitt patriarkene, er stadfestet og oppfylt. I hvor vel det 
nu er sant, at Kristus er felles både for jøder og hedninger, så er han dog ikke lovet 
hedningene, slik som han sier i Rom. 3, 2.: Guds ord er betrodd jødene, og Rom 9,4.: 
Paktene og lovgivningen tilhører Israelittene. Slik er han også alene kommet til dem, som 
han selv sier Mat. 15, 24.: Matt 15,24 Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av 
Israels hus. 

Altså har jødene den fordel, at Kristus var lovet dem, at de kunne vente ham. Men for 
hedningene har ikke noe vært lovet, derfor har de heller ikke kunnet vente noe, og i dette 
ligner også jødene på hedningene, at Kristus likeså vel av bare nåde er lovet dem, slik han er 
gitt til hedningene. Dog, etter at han var lovet dem, har de hatt virkelig årsak til også å vente 
ham, som den som skulle bli gitt dem. 

Derfor har jødene Kristus ikke bare av løftets nåde, men også i følge Guds 
sannferdighet, som skulle sørge for oppfyllelsen av hans løfte Men hedningene har verken 
løftets nåde eller sannferdighetens oppfyllelse å holde seg til, men den blotte og bare 
uventede uforutsette (Vs 54) barmhjertighet, som gir dem Kristus, uten all forpliktelse for Guds 
sannferdighet til å oppfylle noe løfte. Dog, siden Skriften har forkynt, at hedningene, uten alle 
løfter, uten all formodning og all forventning, skulle få del i Kristus, så måtte jo Skriften bli 
oppfylt også i dette stykket. Og slik har ingen av partene noe fremfor den andre, men Kristus 
er gitt jødene i følge guddommelig løfte og sannferdighet, hedningene av bare, uventet 
barmhjertighet. 

Siden nå Skriften inneholder begge deler, i det den lover for jødene og forkynner om 
hedningene, så består nå enigheten i, at alle har Kristus tilfelles, og at den ene derfor skal ta 
seg av den andre som sin meddelaktige i det felles gode. 

Jødene skulle ikke forakte hedningene, siden Skriften sier om disse, at de skulle prise 
Gud for hans barmhjertighets skyld. Hvordan turte de å forakte dem, som har til oppgave å 
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prise Guds barmhjertighet? Og de kunne jo ikke prise den, når de ikke hadde den. –å den 
andre side skulle hedningene ikke forakte jødene; for Kristus er lovet dem, og er i følge løftet 
blitt deres tjener og predikant, for at Guds sannferdighet måtte stå fast, og hans løfte 
stadfestes. 

Se det er meningen med disse Paulus’ ord: Jeg sier, at Kristus er blitt omskjærelsens 
tjener for Guds sannferdighets skyld, til å stadfeste løftene til fedrene. Hvorfor sier du 
det? Helt sikkert, for at ingen skal forakte jødene, men ta seg av dem og ikke forakte dem, ja 
enn også blitt lovet til dem, bevist og gitt dem som deres egen predikant, tjener og apostel. 
Hva sier du da om hedningene? Jeg sier ikke, at noe er lovet dem, men det sier jeg, de priser 
og har Guds barmhjertighet, som er gitt dem uten løfte, slik som Skriften melder. Derfor skal 
ingen forakte dem, men ta seg av dem, siden Gud har tatt seg av dem og ikke foraktet dem. 

På samme måte som nu Kristus er blitt felles for alle, for jøder og hedninger, i hvor vel 
(enn skjønt?) på en annen måte og av forskjellige årsaker, slik skulle også vi bli felles for 
hverandre, en hver ta seg av sin neste, bære hans byrder og tåle hans skrøpelighet, uten all 
forskjell på utvortes personer, navn, stand og hva det kan være. 

 
Derfor vil jeg bekjenne deg blant hedninger og lovsynge ditt navn. 
 
Her begynner han å anføre noen utsagn fra Skriften, som forkynner om hedningene, at 

de skulle prise Gud for hans barmhjertighets skyld. Dette første utsagn finnes i Salm 18 (v50) 
og 108 (v 4) og er talt av profeten i Kristi navn, som begge salmene viser. Skulle nå dette 
skriftspråk bli sant, så måtte Kristus være blant hedningene, og det ikke legemlig, men åndelig; 
for hvor Kristus ikke er tilstede åndelig, der er ingen lovprisning; men hvor han bekjenner Gud 
og lovsynger hans navn, der er han åndelig til stede. Slik viser dette utsagn med 
nødvendighet, at hedningene skulle tro på Kristus og ha ham, hvilket er det samme som å ha 
Guds barmhjertighet. Dog blir ikke noe lovet hedningene, men det blir rett og slett forkynt om 
hedningene, hva de skulle komme til å gjøre. 

Der er ovenfor talt om den rette Gudstjeneste. Det er den som profeten her kaller å 
bekjenne og lovsynge Guds navn, og slik betegnes den også av hele Skriften. Nå er det, å 
lovprise, (Vs 55) ikke annet enn å erkjenne de mottatte goder. Derfor svarer også det hebraiske 

apostel-ordet til confitebor, jeg vil bekjenne deg, det er, takke og love deg og si, at jeg har 
alt dette fra deg. 

 
Og atter sier han: Fryd eder i hedninger! Med hans folk. 
 
Dette utsagn er hentet fra 5 Mos 32,43 Pris, I hedninger, hans folk! Men etter det 

hebraiske kan det lyde slik: Fryd dere, dere hedninger, med ham (nemmelig med hans folk). 
Og i denne mening, synes det meg at apostelen anfører dette utsagn. Likevel, la det lyde slik 
eller slik, så er det åpenbart, at ingen verken priser Guds folk eller gleder seg med det, uten at 
han er delaktig i dets goder og har den samme Gud; for den som ikke har det, han er fiendtlig 
mot Guds folk, forbanner og forfølger det, som Gud sier i 1 Mos 12,3 Og jeg vil velsigne dem 
som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; Her ser du, at de er 
delaktig i velsignelsen, som velsigner Guds folk. Derfor viser også dette utsagn, med 
nødvendighet at hedningene skulle bli kristne. 

 
Og atter: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk! 
 
Dette er fra den 117de Salme (v 1) og taler om den rette Gudstjeneste. Derfor viser også 

dette med nødvendighet, at hedningene skulle bli Guds folk, siden ingen tjener (det er: priser 
og ærer) Gud, uten bare hans folk. 

 
Og atter sier Esaias: Det skal komme det Isais rotskudd, han som reiser sig for å 

herske over hedninger; på ham skal hedningene håpe. 
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Dette utsagn står hos Esaias 11, 10 og lyder etter det hebraiske slik: Og det skal skje 

på den samme dag: Isai’ rot, som står - til et banner for folkene, etter ham skulle 
hedningene spørre; og hans rolighet skal være herlig. Meningen med dette utsagn er klart 
den, at hedningene skulle ha Kristus og være underdanige overfor ham. Men Paulus forandrer 
ordene en smule og følger de gamle fortolkere, som i fordums dager har oversatt Bibelen i det 
greske språk. Meningen er likevel den samme. 

Med Isai’ rot skal her ikke forståes Isai’ stamme, slik som malerne pleier å male Isai, 
Davids far, som et tre med mange grener, og som man også synger om Jomfru Maria: 

germainavit radix Jesse, Isai’ stamme er spiret op. Som alle, er en voldelig framtvunget 

uttydning. Kristus selv, og ellers ingen, er denne stamme eller rot, slik det tydelig følger av 
dette utsagnet til Esaias når han sier: Hedningene skulle håpe på Isai’ stamme eller rot, som 
skal regjere over hedningene etc. Det kan ikke bli tilegnet den naturlige Isai, eller Jomfru 
Maria. Men Kristus skal kalles Isai’ rot fordi han er kommet av Isai’ slekt gjennom David; men i 
ham er den legemlige fødsel opphørt. Han er etter sin lidelse begravet i jorden, og som en 
uanselig rot skjult i dens skjød, og av ham er det vokset frem det skjønne tre, den kristelige 
kirke, som er utbredt i all verden. Det var å male Isai’ rot på den rette måte, om man malte 
Kristi Lidelser og fruktene av dem. 

Men at Paulus sier: han som reiser sig for å herske over hedninger, det er så meget 
som, det som etter grunnteksten heter: Som står til et banner for folkene. For med dette er 
Kristi styresett betegnet som et åndelig styresett. Han er ved evangeliet oppreist i all verden til 
et banner, som man må se hen til, og holde seg til ved troen. Man ser ham (Vs 56) ikke på 
legemlig vis, men kun i banneret, i evangelium, og slik regjerer han også folkene ved 
evangelium, ved sitt banner eller tegn, og ikke i legemlig tilstedeværelse. 

Men han sier: på ham skal hedningene håpe. Det er ikke noe annet enn hva den 
hebraiske tekst uttrykker med de ord: Etter ham skulle hedningene spørre, det er, de skulle 
se på ham og bare henge fast ved ham og sette all sin fortrøstning, alt sitt håp og all sin tillit til 
ham, skulle ikke spørre ette noe annet ikke trakte etter noe annet enn bare ham. 

Men når vår tekst sier: og hans rolighet skal være herlig, hvilke ord apostelsen 
utelater, så har st. Hieronimus ikke fortolket rett, når han mener, at Esaias har talt om Kristi 
grav. Esaias har villet si, at hans rolighet skal være ære, det er, hans død skal ikke være som 
andre menneskers død, som har sin ære mens de lever. Når de er døde så har de intet; men 
denne Isai’ rots ære er først begynt i døden. For etter sin død er han først opphøyet til sitt rette 
liv, den rette makt, pris og ære, til et banner og en regent for hedningene, ja satt til en herre 
over alle ting ved Guds høyre hånd. 

 
Men håpets Gud fylle eder med all glede og fred i eders tro, så I kan være rike på 

håp ved den Hellige Ånds kraft! 
 
Han slutter denne epistel med en vakker bønn, ønsker dem full glede og fred og sier: 

Håpets Gud, det er, han som alene skjenker håpet ved Kristus og i Kristus. Men hvordan 
dette skjer er sagt ovenfor, nemlig, når vi erkjenner Guds vilje, hvordan han har gitt Kristus hen 
til å bære våre synder, og hvordan vi skulle vandre i hans forspor. Jo dypere vi erkjenner 
denne Guds vilje, desto sterkere blir troen, håpet og kjærligheten. Derfor må man her predike 
om dette, høre om dette, tenke på det, for det skjer ikke ved noe annet middel enn ved 
evangelium. 

Derfor er apostelens mening denne: Gud som virker håp ved evangeliet, han gir dere 
nåde til, på en rett måte, å drive på og tro dette evangelium; for av det skulle dere på det aller 
grundigste lære Kristus å kjenne, derav skulle dere like som av et felles gode ha all glede og 
en god samvittighet, samt også innbyrdes fred. 

For dette er en glede og fred, ikke slik som verden gir gjennom følelse og fornemmelse, 
men den som kommer ved troen, for dere ser ikke og føler ikke ham som er deres gode, som 
dere har glede og fred av. I verden skulle dere derimot ha ufred og sorg; men dersom dere 
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lærer Kristus å kjenne, at han er felles for enhver og den samme for alle, så har dere god fred, 
for da er der ikke noe som den ene kan missunne den andre, etter som dere aller er like rike. 
Se, dette forståes ved glede og fred i eders tro, eller ved troen. 

Derav følger da videre: rike på håp, det er, et håp som vokser her. Og lidelsene og 
forfølgelsene hjelper til; for håpet øker ikke i samme mon som plagene avtar; disse blir heller 
forøket, for at håpet ikke skal bygges på vår makt, men bestå ved den Hellige Ånds kraft, som 
står oss bi og styrker vårt håp, så vi ikke flykter fra eller frykter for verdens plager, men blir 
bestående like inn i døden og overvinne alt ondt så at det må flykte for oss og opphøre. 

Det heter håp, ikke i menneskelig svakhet, men i den Hellige Ånds kraft, og det virker 
alt sammen ved evangeliets middel, slik som han har sagt ovenfor: Ved tålmodigheten og 
skriftenes trøst har vi håp. For hvor ikke evangelium er, der er verken håp, trøst, fred, glede, 
Kristus, Gud eller noe (Vs 57) godt, slik som vi ser for våre øyne i den elendige såkalte geistlige 
eller åndelige, men i grunnen åndløse kjødelige stand, som dog ber mye og holder mange 
messer, som håpets og tålmodigheten og trøstens Gud må bevare oss for i nåde, Amen! 

 
- 
 


