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Forklaring
Wsk CABBALW KkNge
over en

forfattet
af
Marcus Wöldike.

crrvcerende Jodiste Cabbaiiflt^e Penge, font er fundet udi
sal. D.Peder Terpagers Stervboe,Og ñfhñNs Son Mag. Lau
rids Terpager Sogneprcest til Mæhrn og Provst for Baarfe
Herred til mig forceret, beder jeg allerunderdanigst atmaatte allernaadigft forundes Stcrd i Hans Kongel. Majestcrts Mynte«
Cabinet, omendstiont ikke i Henseende til sin Vcrrdi, dog til sin Ratitæt og den oyensynlige Prove, som den giver paa Jodernes Forfald
til Afguderi, med at scrtte deres Tilliid til Sol, Maane og alt Him
melens Har.
NicoL Toinard har forfattet en Beskrivelse over en Penge af det
te flags, fom var giort af Solv, og var funden ved Orleans i en Be
gravelse. Dert Bestridelse er trykt til Pariis an. 1685. Jeg kand
saasom jeg ikke har feet Skriftet selv, men ikkun et Udtog deraf fom
findes i Tentzelii Monahtliche Unterredungen an. 1691. pag. 1OZ5.
hverken sige em det i allemaader har vcrreten Penge af samme Bestaffenhed som denne, ey heller om Toinard har vcrret lykkelig i at
forklare den, eller ikke:
Denne Penge er giort afKaabber, maastee med noget andet Me
tals Beblandelse, saasom den synes at vcrre noget tungere endsom et
ligesaastort Stykke reent Kaabber kunde vcrre.
Det Ore som er stobt eller smedet dertil , for at stikke et Baand
igiennem, hvori den kunde bcrres, saavel som ogsaa Myntens egen
Tegning, som er fuld af Overtro, viser at samme maa have vcrret
giort, til at hcrnge omkring Halsen, for derved at tilveye bringe den
som har baaret den megen Lykke og afvcrrge allehaande Ulykke:
I hvilken Henseende mange vrangtroende Folk af alleflags Religioner
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stedse have brugt, og endnu bruge saadanne amuleta at hamge paa
paa sig , hvis Kraft de have tilskrevet deels den Materie fom de vare
giorte af/ deels den Tiid paa hvilken de vare giorte / deels de Bogstaver og Tegn som vare satte derpaa, deels ogsaa dens som samme stull
le bcere Tro oq Tilliid dertil.
Joderne have ogsaa allereede for langTiid siden brugt dem/ og
bruge dem endnu/ dem kalde de vor Kamea; de meene endogsaa at
Sabbathen ikke vanhelliges ved at bcrre saadanne Ting z naar de
ikkun ere giordte af gode Mesterez somtrende gange ved flige amuleta
har helbredet Syge Folk / og dermed givet Prove paa, ar deres Kunst
har giort sin Virkning.
Paa hver Side af denne Penge ere der fire Circuler inden for
hinanden.

Paa den forste Side,
inden for den yderste Circul staaer disse Ord og Tegn:
‘■»ros
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Det forste Ord iblant disse nemlig a£u holdes afJoderne for at vcere
et gudomnreligt Navn, og er samlet af de forste Bogstaver i disse Ord:
vin

nbiyb *105

hfn

Du HErre est mcegtig evmdcligen.
Hvilket Joderne ogsaa ved mange andre Leiligheder misbrugt/ som
naar der er Ild los i et Husi/ saa strive de dette Ord Agla paa et
Stykke Brod, og kaste det i Ilden, hvorved de meene at Ilden stull
de dcempes og flukkes, dog er dette Middel ofte bleven brugt af dem
forgicrves.
Paa det Ord Agla folger i denne Circul efterfolgende
Tegn og Navne:
2». Raphaël <? Schabbatai W Michael R| Gabriel,

? Sammaël Z Zidkiel b Anaël.
Disse Navne ere ikke Planeternes, hvis Tegne staar for ved dem/
egentlige Navne; mentillegges Englene/ fom meenes at drive dem
omkring / og at have Magt over deres influenser. Thi Planeterne
selv have paa Hebraist andre Navne.
Udaf
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Udaf disse Engle ere Michaël, Gabriel, Raphaël, Zidkiel gobe
Engle / maaffee Schabbatai ogsññ , Anaël kiender jeg ikke uden af
denne Penge; men Sammaël er iblant de onde Engle den attervcerfte;
dog har hand ogsaa her faaet Sted som Advocat.
Thi hand har to
stridige Forretninger/ at hand nemlig ellers det heele Aar igiennem
er det Iodiffe Folkes Anklagere / men paa Forsonings Festen er deres
Forbedere.
Hverken disse Englers Navne , ey heller Planeternes
Tegn / ere satte i den Orden, som disse have paa Himlen efter Ptolemæi
Syftema, men maaffee efter den Orden som de have havt i Zodiaco
da denne Penge er bleven giort/ og paa den Situation pleyer Folk som
giore og bcere Amuleta meeft at see. Thi Maanen staaer her imel
lem Solen og Venerem, Jupiter haver den forste Plads/ og Satur
nus staaer allersidst.

Planeternes Tegne ere ogsaa ikke satte til de Englers Navne/som
man meener at de Planeter hvilke Tegnene horer til drives af. Saasom Martis Tegn <? er sat til det Navn Schabbatai, som ufeilbarligen
er Saturni Engel/ saasom hand har sit Navn af Sabbathsdagen fom
er dies Saturni det er Loverdag. For ved Michaëls Navn er sat So
lens Tegn o, og forved Gabriels Navn er satt Maanens Tegn r\,
hvortil ogsaa ikke lettelig kand siges Aarfag, saasom Gabriel holdes for
at verre Fyrste over Ilden og dens Kraft, da nu Solen er Ildens
egentligste og besynderligste Så, synes det at hans Navn ffulde
staaet ved Solens Tegn; og at derimod Michaëls Navn ffulde staaet
ved Maanens Tegn, saasom Michaël holdes for at vcere Fyrste over
Vandet og dets Krast, og der baade hos Phiiofophos og gemeen
Mand ansees for noget vissr, at Maanen har stor Virkning udi Ha
vet, Soer, Floder, og hvad der er udi, saa og, i Vcrdfferne som ere i
Memiffers og Dyrs Legemer.
Saa er det og uventeligt at ved Ve
neris Tegn ? er sat Sammaëls Navn/ da dog afalle Joder Sammaël
holdcs for at vcere Srcelen udi den Planere Mars, og det Romerske
Riges Formand: man kundr vel ogsaa tilregne Veneri det Romerffe
Riges Oprindelse, ja endogsaa sige at Veneris Egenskaber tilkommer
Sammaël, saavnt som hans Virkning er den onde Begierlighed ; men
da dette ikkun er Gißninger, og det fom jeg har meldet om disse Engle,
ikke kand va're nogen lcerd Iode ubekiendt, og derfor denne Foran
dring
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dring oqsaa formodenttigen ikke er ffeet af Vankundighed, meHêd
visse Forstet og Henseende, veed jeg derom ikke ar skrive andet endsom
det jeg her har meldet- Saa Bemerkelsen deraf bliver, at den som bcerer denne Penge, stal vare lykkelig hver Dag i Ugen, og have hvad
Lykke der dependent af hver Planet.

Inden for den anden Circul staaer disse Ord udaf den XLVI.
Psalmers 8-vers,
ribo 3
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d. e. DerrHErre Zebaoth er med os, Jacobs Gud er vor
Oph^yelfe. Sela.

Disse deilige Ord, om hvilke med storste Foye siges i Talmud Jeruf.
Berachoth cap. 5. Lad aldrig dette Vers savnes af din Mund,
misbruges af Joderne i mange Maader, faa og paa denne Penge til
Overtro.
Inden for den tredie Circul staar disse Ord: som ere tagne af
Deut. XXVIII. 6.
•pasa rtMN 71131 1N133 HIN *p13

det er: Velsignet eft du naar du gaaer ind, og velsignet
est du naar du gaaer ud.
Ved diste Ords Kraft, har den som har baaret dette Amuletum, for
modet at finde god Lykke paa sine Reiser og i sine Forretninger/ at ud
rette sine Mrinder efter Onffe, og naar hand kom hiem igien, ogsaa
at finde alting i sitHuus at staae vel til.

Den fierde og inderste Circul indbefatter disse Ord af Gen.
XXIII. 20.
bsw min bn

det er: Den starke Gud er Israels Gud.
Joderne forklare dette Vers paa den Maade/ at Gud har kaldet Ja
cob eller Israël Gud paa Jorden, ligesom hand selv cr Gud iHimmemelen.
Her sorstaae de ved Ifrael den samme betatron, som nrel
des
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des om i den inderste Deel af den anden Side, og opleser Ordet
ifrael til disse tvende Ord rtf Sang som her stal sigte til Streng«
beds Egenftab, og hn Gud fsm ftal sigte til Mildheds Egenftab,
faa at ifrael haver famine Egenskaber fom Gud; Hvilken Forklaring
ligesaalidet kand komnle overeens med Theologien fom med Gram
matiken.

Paa den anden Side
sindes iligemaade sire Circuler inden for
hinanden.

Inden for den yderste Circul staaer disse Ord / og imellem dem,
eller ved Siden af dem satte Tegn paa de tolv Signa Zodiaci :
m
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Det ferste af disse Ord hvorved Vaderens Tegn v staar, er Schaddai den almcegtige, som er eet af Guds hellige og herlige Navne,
som Gud selv siger Gen. XVII. i. Exod.Vl.3. hvilket Navn Joderne
ogsaa meene at tilkomme Metatron, saasom det befatter samme Tall
nemlig 314.
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Derpaa
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Derpaa folger det trostelige Sprog krov.111.26. Thi HErren stal
vare dit Haab f og hand skal bevare din Fod at den ikke ffal farp
ges: saaledis at ved hvert Ord ftaacr et af Tegnene fom horer tit
Zodiacum, nemlig: Taurus, Gemini, Cancer, Leo, virgo, libra,
fcorpius-, men eftersom Ordene i dette Sprog ikke ere (aa mangesom
disse Himmels Tegn / saa staae de ovrige fire Tegn Sagittarius, Ca
pricornus , Aqvarius, Pifces, imellem de tre folgende Ord / til at
bemerke at den som barer denne Penge ffal vare lykkelig i alle Maaneder og have hcele Zodiaci gode Influentz. Bemelte teende Ord ere
tagne af den Velsignelse som Presterne i det Gamle Testamente fful
de / og endnu i det Ny Testamente skulle lyse over Guds Folk af
Num.VI. Det forste Ord: Hand velsigne/ diger Begyndelsen af
det 24. vers. Det andet: Hand lade lyse/ er Begyndelsen af det
25de vers : og det tredie: Hand opløfte / er af det 26. vers. Udi
hvilke tre hellige Ord vi Christne visseligen finde , men Joderne forgraves soge store Hemmeliaheder/ nemlig diffe tre Sephiroth eller
Egenskaber: OLisdorn, Forstand og den som sarnler det hoyre og
venstre/ det overste og nederste / nemlig Herlighed/ som i denne
overste Samling kaldes Aundffab: saa at enten tisse tre Ord felv/
eller deres Bemerkelff/ eller og det i disse Versiklcr tre gange fore
kommende Navn Jehova er det af Joderne saa meget omtalte NavN/
som bestaaer af tolv Bogstaver, thi Dagefch i Sin kand ogsaa regnes
for eet Bogstav: og deraf at disse tre Ords forste Bogstav er Jod,
er taget den Skik/ som i lang Tiid har varet brugelig hos Joderne/
at ffrive Guds Navn Jehova i Abbreviatur med tre Jodim, saaleedis
V eller
hvilket nu kommer af Brug, fordi Christne tager deraf
et Argument/ at Joderne fordum have troet tre Personer/ hvilke det
Navn Jehova tilkommer.
Den som nu har giort denne Penge/
har villet give tilkiende/ at hvo som barer den, ffal beele Aaret igiennem vare deelagtig i alt det gode som Presternes Velsignelse lyder
paa.

Inden for den
XXVIIL 10.

anden

Circul staaer disse Ord af Deut.
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det er: og alle Folk paa Jorden ffntte see at du est kaldet
efter HLrrens Navn, og Mlle frygte for dig.
Denne Foycettelse som er givet Jsrakliterne naar de vare Guds Be
falinger lydige/ holde de sig til enten de ere lydige eller ulydige, paa
det Fundament at de ere Abrahams Efterkommere, og i den Tanke
at Gud har giort saadan een Jnddeeling iblant alle Folk i Verden,
at Joderne tilhorer ham selv aleene , men de andre 70 Nationer i
Verden have hver sin Engel som er deres Fyrste, hvilken de, saalcenge denne Verden bliver ved, kunde tilbede, og afhanmm bestier
mes, og siden med ham tillige fordommes: Da nu efter denne Meening ifraël staaer under en saa meget hoyere Bestiermelse end andre
Nationer, saa tcenke de, at ingen kand omgaaes med en Iode, foruden
at have årbodighed for ham, og ingen kand fortorne en Iode, for
uden at sinde hos sig selv en Forfærdelse for Jodens Vrede.
Saa
stulde det i sier gaae med den som bcerer dette Amuletum , at ingen
stulde understaae sig til ak ove Fiendstab imod ham, men alle hans
Uvenner forferdes for ham.

Inden for den tredie Circul staaer to Sprog af Biblen nemlig
Gen. xlix. ig. og Mal. IV. 2. med Solens Tegn o imellem beg
ge, paa denne MaaLe:

Hpist wty ø : niH' 'h'ip -¡nyiTirh
d. e. HErre jeg bier efter din Salighed, o Retftrdighedens Sol og der stal verre Lcrgàm.

De forfte Ord ere tagne udaf Patriarchens Jacobs Velsignelse over
sine Born, og folge paa anforte Sted strax paa Velsignelsen over
Patriarchen van, og sigte til den forjcrttede Verdens Frelsere, paa
hvilken Jacob setter sin Tilliid imod den forestaaende Dod og imod
alle sine Efterkommeres Fiender.
Derpaa folger det Tegn o
L 2
hvilket
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hvilket enten betyder Solen, som navnes ved det nastpaafelgende
Ord, eller ikkun er sat til at opft)lde Rummet.
De sidste tre
Ord ere tagne af anforte Stad udi Malachiæ Prophetie, som lyder
faaleedis: Men for Eder som frygte mit Navn stal opgaa
Retfærdigheds Sol , og der stal vare Lcrgedonr under hans
Vinger.
Disse tømme tre Ord kunde ogsaa uden for Sammen
hang med de andre, dcels Lignelseviis , deels formedelst de Hebraiste
Ords Fynd til at betyde, bemerke de tre behageligste Gaver iblant
de timelige/ som ere: Riigdom, 2Ere og Sundhed.

Den inderste Circul indbefatter disse Ord og Bogstaver:

trørn
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Det er: Metatron Ansigtets Fyrste pnwrw.
Ved Metatron forstaae Joderne det samme fom Artanerne forstaae
ved Guds SM, nemlig den allerforste Skabning, eller den as
Gud forst frembragte virkende Kraft, ved hvilken alle de andre Crearurer cre frembragte, og nyde alt det gode af Gud som den nem ve
derfares : hvilken ogsaa efter Jodernes Meening tilkommer alle de
samme Navne og Egenskaber, og ligefaadan Tilbedelse og Dyrkelse som
Gud den Allerhoyeste selv. Det Vilde vare altforviitloftigt om jeg
vilde ftemfore Beviis paa alle disse Stykker af Jodiste Skribenter,
det horer ogsaa egentligen ikke til denne Penges Forklaring, det er
ogsaa noksom tilforne steet af andre.
Det er let at see at dette Ord
Metatron ikke kand vare Hebraist / men MÑÑ vare fremmed. R. Elias
Levita fortaller i sit Léxico som hand kalder Thisbi, at Öen Cardi
nal, som hand har undervisse i det Hebraiste Sprog, har nuent at
det stulde deriveres af det Latinste Ord mittatur, som stulde betyde
et Sendebud. Havde R. Elias forstaaet Latin saavcl som hand for
stod Hebraist, tøa havde hand vel ikke tøt dertil: maa ffee det for
holder sig saaledis.
R. Salomon deriverer det af det Grakiste
Ord FÀTïte, for denne Engels moderlige Omsorgs skyld som den barer
for Israël. Buxtorfius deriverer det af det Ord metator, som bety
der
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der en Fureerer og stal tillige betyde et Sendebud. Maastee man
kunde ligest av el derivere det af det Ord mediator, eller for at have
Henseende til den Endelse 0X i Metatron, ternfe, at det er et Ord
gjort af Suevos efter den Äiis som *O'Vvd'PO-VOS betyder den som sidder ogsaa paa samme Throne / faa og
den som sidder hos paa
Thronen / sont vor Frelsere siger: ¿KO"(ÀÊTcl tS 7T0ÎTÇ5Ç [¿Z ¿V T% &PQV(A
»vrä Jeg sidder hos min Fader paa hans Throne. Ap. iil 21.
Denne Engel kaldes Ansigtets Fyrste / hvilket Navn er taget
af Lxod.XXXHl.14.15. HErren sagde: mit 2lnsigt stal gaae med
dig, og jeg vil staffe dig Hvile; Men Mase sagde til ham: Dersom
dir Ansigt ikke gaaer med os/ da lad os ikke opfare herfra, item cap.
XXIII. 2i. Thi mit Navn er midt i ham. Hvilke dejlige Talemaader om Guds Son vi Chrisme meget vel vide at forklare udafEdr.
i. 3. hvor hand kaldes: Faderens Herligheds Glands, og hans
persons udtrykteBillede. Men Joderne bruge en meget ustl For
klaring derover-/ f. E. R. Elias Levita paa anforte Sted: Hand cr den
Engel fom alletidcr feer den h-ylovede Konges 2lnsigt/ og om
ham staaer der ffrevet: Mit Navn er midt "i ham. (Exod. 1. c.)
Thi hans Navn er st>m hans Herres Navn.
Hvad de folgende Bogstaver
betyder kand jeg ikke sige
med fuldkommen Visshed.
Saafom hvert af dem kand betyde et
Ord, som begynder af samme Bogstav. Da der nu ere saa mange
Ord som begynder af hvert af disse syv Bogstaver, at de udgiore
tredie Deelen af et Léxico, faa er det ikke mueligt at verre visse derpaa. Min Gidfnmg derfor er denne/ at da disse Bogstaver ere just
syv/ og stkttes efter Metatrons Navn og Titul/ saa betyder de vel
mueligt de syv nederste Septiroth som egentligen og i sar tillcrgges
Metatron. Inden for den forste Circul paa denne Side var som for
er meldt, sigtet til den anden/ ttedie og flette Sephira-, maastee her
forest?lles den flette igien (eftersom den som sagt er har dobbelt Hen
seende,) tillig-emed de ovrige sex. Disse Hv ere Gedulla eller chefed,
S 3
Gebhura,
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Gebhura, Tiphereth, Nezach, Hod,. Jefod, Malcuth, h. c. Storhed eller Naade, Styrke , 2Lre, Seiervinding/ Majestät,
Grundvold / Rige; til de sire findes her Bogstaverne à, og saa
maatte de tre ovrige Bogstaver have Henseende til tre andre Ord z
som t Cabbala kunde betyde det samnie som: Styrke / Majcstcet og
Rige, hvilke kunde vcere f. E. nmsz rtbas njp®
Eller paa en
anden Maade: Endogsaa enkelte Bogstaver regnes afCabbalisterne
hvert til sin Sephira.
« regnes til Chefed eller Naade

n til Hod eller Majestcet
j til Tiphereth eller 2Ere og Herlighed
xu til Nezach eller Scyervinding
n til Gebhura eller Styrke

> til Malcuth eller Riget

X til Jefod eller Grundvold.

og saa ere her de syv Sephiroth som tillægges Metatron iligemaade
betegnet hver med sit Bogstav.
Samme tilstriver den Hellig Aand vor HErre Christo, ikke
aleene efter hans Guddom, da de hannem tilkommer ved at verre
fodt af Faderen og eet med Faderen/ men endogsaa efter hans menniffelige Natur, hvilken de ere meddeelte ved den Personlige ForceNing : Lammet fom er ilagtet er værdigt at tage Magt, og Rigdom,
og Viisdom, og Styrke, og Priis og Ære og Veliignelfe.
Apoc. V. 12.

C.L.S.

