23
gives tre Hovedclafler af lavere Lidenfkaber: Nydelfesfygerne,
Befiddelfesfygerne og de, der ere Yttringer af en reen Jeghedsfyge. Hvorfor de kaldes Syger, og i hvilke deres Sygelighed
vifer fig, blev derpaa fat ud fra hinanden.

Den historiske Classe.
Af Hs. Hoiærværdighed Bitkop Munter, Storkors af Dannebrogen, have vi erholdt en Afhandling, hvori Beflemmelfeii
for Chrifii Födfelsaar oplyfes af afironomitke Grunde. Det er
bekiendt nok, at Spörgsmaalet om Chrifti Födfelsaar igiennem
flere Aarhundreder liar været Gienftand for de .Lærdes Skarpfin—
dighed, og at de næften alle deri komme overeens, at den almindeligen antagne Tidsregning, fom torer Navn af den Dionyfitke, paa ingen Maade lader fig forene med de Tiders Hiflorie,
i hvilken Clirifti Födfel falder. Man er ikke enig om Aaret da
Cyrenius eller Qvirinus holdt den i Skriften omtalte Betkrivning
til Skat, og ligefaalidet om Aaret hvori Herodis, under hvis Re
giering Chriflus födtes, endte fit Liv. Nogle antage hans Död at
Være indtruffen i Roms Aar j5i andre 760, dog har det lidfte
Aarstal de flefle Stemmer for fig.
Mærkværdigt er det, at man
ikke har fögt at hæve denne Tvivl ved en Underfögelfe over de
Vifes Stierne, fom Mattheus i det andet Capitel omtaler, og tom
ligeledes omtales i det apokryphilke Jacobs Evangelium, og af Cal—
cidias, en platonitk Philofoph, i et Commentar over Platos Timæus,
faavel fom af Forfatteren til Hermippus’s Dialoger over Aerolo
gien. Uagtet denne Stjerne i den hellige Skrift kaldes
for
modede dog ForE allerede længe, at hermed ikke meentes en
enkelt Stierne, men den Conjunction af Planeter, fom etter Jo
dernes Aflrologie holdtes for at være et Tegn for Meffias^ thi i
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det Grætke fættes ofte
og a<rt>ov, ligefom i det latinfke Stella
og Sidu.s i hinandens Sted, og i det Hebraitke betyder ogfaa
begge Dele.
Samme Mening har ogfaa den berömte
Kepler allerede for to Aarhundrede fielen, i det Mindfle til
Deels antaget.
Da han nemlig i Aaret i6o4 anftillede Iagttagelfer over den Aftronomerne ubekiendte Stierne, fom vifte fig i
Slangeholderens Fod, og etter 12 Maaneder atter unddrog fig
Aftronomeriies Iagttagelfer, og paa famme Tid henvendte fin Opmærkfonihed paa den flore Conjunction af Jupiter og Saturn, fom
tillige fandt Sted i famme Stjernebillede, og ikke for efter 800 Aar
tkulde gjentage fig, fandt ham ved videre Beregninger, at tamme Con
junction maatte have fundet Sted i det julianfke Aar 5g, eller Roms Aar
747. Men han vifte at denne Conjunction havde taget fin Begyndelfe
henved den 22 Juli i Fifkene, hvorpaa i det folgende Aars Fe
bruar og Mai’ts Planeten Mars kom til i famme Pilkenes Tegn,
og tiden, efter Mars, Solen, Venus og Mercurius kom til i Væ
derens Tegn, i Lobet af Marts, April og Mai. Da lian nu troede
at den nye Stierne var den famine, fom de Vife havde feet, faa
fat han i Folge difle Betragtninger Chrifli Födfel i Aaret 748 efter
Roms Opbyggelfe. Men uagtet difle den flore Mands Beregninger
ret vel flemme overeens med Tiden hvorpaa Chriflus maae være
fodt, faa kunde man dog uden Tvivl endnu fordre, at der med
liifloritke Vidnesbyrd godtgiordes, at Jodernes faa længe nærede
Ilaab paa Meffias, i hiin Tid var forbundet med Forventningen
om en Stiernes Tilfynekomft; hvilket endog de Vifes egne
Ord hos Matthæus: ”vi have feet hans Stjerne” fynes at antyde.
Ældgamle jödifke Böger tale ogfaa om en Stjerne, der tkulde
lomme til Syne ved Meffiæ Ankomft; men da de herom ikkun
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tale i almindelige Udtryk, og intet beflemnier om Tiden naar den
Ikal vife fig? rore diffe endnu ikke Hovedfagen.
Derimod har Forf. fundet i Abarbanels Commentar over
Daniel, at Saturns og Jupiters flore Conjunction i Fifkenes Tegn
af Joderne anfaaes for meget betydningsfuldt, og at den havde
funden Sted i Verdensaaret 2365, eller 3 Aar for Moses's Födfel, og hayde Været Forbudet paa Ifraels Borns Udfrielfe af det
ægyptilke Fangenfkab. Men da den næile lignende Conjunction,
fom paa hans Tid ventedes, fkulde vorde hiin ganfke lüg, faa
holdt han for at den Jikkert lovede Joderne deres Messiahs
Ankomft

At den jodilke Lærde forbiegik de tre Conjunctione? ? fom
Vare forefaldne fra Mofes's Tid til hans, begriber man let,
da efter hans Lære Frelferen endnu ei Ikulde være kommen«
Ligefaa lidet bör vor OyerbeVÜsning om den aftrologifke Menin
gers Falfkhed holde os fra at underkafle de egentlige Kjendsgiæringer, fom oplyfe denne Sag, en noiagtig Underfogelle. Uagtet
de mange famnienflödende Bekræftelfer for hans Mening, anfeer
Forf. dog ikke Underfögelfen for endnu at være fluttet; men op
fordrer deels Aflronomerne til en fkarp Beregning af Tiden hyorpaa den omhandlede Conjunction indtraf, deels andre Lærde til
at opföge om man ikke finder den Menings at Jupiters og Saturns
Conjunction i Fifkenes Tegn flculde være et Forbud paa Meffias,
hos ældre rabbinifke Skribenter end Abarbanel, fom levede i den
fidfte Halvdeel af det 15de Aarhundrede. At de Ældres Taushed
dog ikke kunde være et Beviis mod Meningens Ælde er i övrigt
aabenbart, da man i faa höi Grad holdt flige myflilke Videnlkaber hemmelige*
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