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Forord 
Blandt jøder og kristne har man så langt tilbage man kan dokumenter, været 

overbevist om, at Daniel havde skrevet bogen under eksilet i Babylon i 500-tallet f. 

Kr. Denne påstand blev først kritiseret af forfatteren Porfyrius (233-305 e.Kr.), som 

i femten bind rettede et voldsomt angreb mod kristendommen og blandt andet mod 

Daniels Bog. Han forsøgte at sortere alt overnaturligt i Biblen væk, og hævdede at 

bogen var skrevet af en palæstinensisk jøde, og at den måtte være skrevet efter 

Antiokus IV Epifanes, der regerede 175 til 164 f. Kr., fordi den i detaljer beskrev 

historiens gang fra eksilet til denne tid i kapitel 11. Denne kritik blev dementeret af 

kirkefædrene, men blev siden taget op af Spinoza (1632-1677).  

 

Bogens ægthed blev dog ikke draget alvorligt i tvivl før i begyndelsen af det 18. 

århundrede, og to skoler har siden domineret debatten, hvor den ene fastholder, at 

Daniel var guddommeligt inspireret af Gud og profeterede Guds budskaber. Den 

anden skole anser bogen for at være et falskneri, der anonymt blev udgivet af en 

ukendt jøde under Antiokus (ca. 225-164 f. Kr.) på grund af de nøjagtige 

gengivelser. Denne kritik har senere været toneangivende blandt teologer. 

 

Der er fremsat forskellige argumenter for og imod Daniels Bogs ægthed. Debatten 

har hovedsageligt drejet sig om dateringen. Bogen giver selv udtryk for at den er 

skrevet og samlet af Daniel i 600-500 f. Kr. idet det fortælles, hvordan Daniel 

nedskriver sinde drømme. Et vidnesbyrd, som kan tale for dens ægthed, er, at Jesus 

anderkendte Daniels profeti; i Mathæus 24:15 udtaler Jesus: ”Når I da ser 

ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på 

hellig grund, (den, som læser det, han give agt!)” 

 

Flere teologer mener, at bogen stammer fra den makkabæiske periode (142 - ca. 80 

f. Kr.) da ingen kilder uafhængig af Daniel, referer til mederen Darius. 

Traditionalister har forsøgt at identificere ham med forskellige kendte historiske 

personer som f. eks, Kyros. Andre mener, at det er et tegn på historisk ukorrekthed, 

og at forfatteren ikke har levet mens begivenhederne fandt sted. 

 

Navnet Daniel, נ  ל, betyder på hebræisk Guds dommer. Hans kaldæiske navn var 

Bethshazzai. Han var af Judas stamme af den kongelige familie og Josefus kalder 

ham en af de største af profeterne 
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I Talmud, der er en kommentar til Torah og består af diskussioner og historier, 

hvor lærde rabbier diskuterer og argumenterer, siges det udtrykkeligt, på den ene 

side, at Daniel ikke var profet. På den anden side er de lærde, når Talmud siger at 

der kun var 48 profeter og 7 profetinder der profeterede, uenige om hvorvidt Daniel 

er inkluderet på denne liste eller ej. Hvad der kan synes mere mærkeligt er en 

bemærkning i Talmud om, at Daniel ikke var en profet i forbindelse med en 

hændelse, hvor Daniel synes at have set et syn, men de tre officielle profeter, der 

var sammen med ham, ikke gjorde: ”Og jeg, Daniel, alene så synet, men de mænd 

der var med mig, kunne ikke se visionen. Men en stor skælven faldt over dem, og de 

flygtede i skjul.” (10:7) Hvem var disse mænd? 

 

Rabbi Chiya bar Abba (ca. 180-230 e. Kr.) siger, at ”de var profeterne Chaggai, 

Zackarias og Malakias. De var overlegne i forhold til Daniel, og han var overlegen 

i forhold til dem. De var bedre end ham, idet de var profeter, og han var ikke. Han 

var overlegen i forhold til dem, idet han så visionen og de gjorde det ikke.”  Man 

må derfor konkludere, at det der adskiller en person som profet er ikke, om han 

eller hun har visioner, men noget dybere og mere grundlæggende 

  

Et af de største mysterier i Biblen har at gøre med de metoder som profeterne 

brugte for, at opnå deres enestående bevidsthedstilstand. Næsten hele Biblen blev 

forfattet af disse profeter, medens de var i en sådan højere tilstand, men praktisk 

talt intet er kendt om hvordan de opnåede den. I Biblens tekster står der ikke meget 

om metoderne, og de få relevante sætninger som er der, er vanskelige at forstå og 

kræver en passende fortolkning.  

 

Medens ordet ”profeti” i daglig tale anvendes til at beskrive visioner i 

almindelighed, er der i virkeligheden to forskellige slags visioner: profeti og Ruach 

ha-kodesh.. Med profeti ser det ud som om et menneske næsten ser åbenbaringen, 

får en intim fortrolighed med det guddommelige, mens Ruach ha-Kodesh mere er 

en fritsående form for viden, som skal forklares. 

 

Nogle af profeterne ser en vision eller drømmer om en engel der taler til dem: 

andre ser det i form af et menneske, eller kan opfatte at Gud taler til dem. Og andre 

igen kan ikke se noget. De hører kun de profetiske ord der er rettet til dem. Profeter 

kan opleve det som høres med størst mulig intensitet, ligesom en person kan høre 

eller opfatte en storm eller et jordskælv. Eller profeten kan høre profetien som 

almindelig tale. 
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Der er mange forskellige niveauer og typer af profetier, men fællesnævneren 

mellem dem er den måde profeten sammenblandes med det guddommelige og 

transcenderer. Således får profeter en intim fortrolighed med det niveau af 

guddommelighed, der er blevet åbenbaret for dem, deres kroppe svækkes og 

skælver og deres dagligdags sanser bliver forvirret eller lammet, eller de falder 

simpelthen i søvn. Det er grunden til, at profeten i skrifterne omtales som en, der 

handler irrationelt. Det er ikke fordi profeten mangler visdom. Tværtimod er han 

eller hun tilsluttet Guds visdom, som overskrider det menneskelige intellekt.  

 

De profeter der har Ruach ha-Kodesh føler det som om den guddommelige ånd 

kom over dem. Med det modtager de en ny styrke, der tilskynder dem til enten at 

gøre en bestemt handling, tale visdom, komponere salmer, formane deres 

medmennesker eller diskutere politiske eller teologiske problemer. Alt dette sker, 

mens den i Ruach ha-Kodesh er i fuld besiddelse af hans eller hendes sanser.  

 

Der er dog en forskel mellem de visioner, der opleves af profeter i en drøm, og 

dem, der kommer gennem Ruach ha-Kodesh, som det tilsyneladende var tilfældet 

med Daniel. Forskellen kan ses i, hvordan profeter, og dem er inspireret af Ruach 

ha-Kodesh henviser til deres visioner og drømme. Når profeterne profeterer, bliver 

de informeret om, at visionen var en profeti, og når de vågner beslutter de, om det 

var en profetisk oplevelse. For eksempel hvor Jakob, da han blev vækket af hans 

profetiske drøm om englenes nedstigen og opstigen ad stigen, gjorde han det ikke 

ved at sige, at det var en drøm; han proklamerede snarere, ”hvor fantastisk er det 

sted ikke! Dette er ingen anden end Guds hus, og det er porten til himlen.” (1. 

Mosebog 28:16). Og han henviste senere til hændelsen ved at sige, ”den Almægtige 

Gud viste sig for mig i Luz, i Landet Kanaan, og han velsignede mig.” (samme 

48:3) 

 

Daniel bruger dog sproget i ”visionerne” for at beskrive sine oplevelser, selv da 

han så engle og fik viden gennem dem, som man kan se fra de følgende vers fra 

hans bog: ”Så blev hemmeligheden åbenbaret for Daniel i visionen om natten.” 

(2:19). ”I det første år af Belsazzar, kongen af Babylon, så Daniel i en drøm.” 

(7:1). ”og visionerne i mit sind forfærdede mig.” (7:15). 

 

Niveauerne af profetisk åbenbaring, oplevet gennem en profets liv, er dog ikke 

statisk. Den samme profet kan til tider opleve forskellige niveauer af profeti, 

Ruach ha-Kodesh, eller begge dele.  
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Ruach HaKodesh kan bogstaveligt oversættes ”Hellig Ånd.” Det er dette ord som 

er blevet brugt af alle hebræiske forfattere. Selvom dette ord fremkommer mange 

steder i Biblen, er der ét sted hvor dets bibetydning er indlysende. I en af Salmerne 

beder Kong David: (Salme 51:12-14): ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på 

ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad 

mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd!” 

 

David havde sagt dette, efter han var blevet irettesat af profeten Nathan, på grund 

af hans affære med Bathsheba. Før dette havde David været på et meget højt 

åndeligt plan, men som et resultat af denne affære, var oplysningen blevet taget fra 

ham. Han bad nu om, at han endnu en gang måtte få et ”rent hjerte,” og, at Gud 

ikke tog oplysningen fra ham, som er Ruach HaKodesh. 

 

Det oplysningsplan der er antydet ved Ruach HaKodesh indbefatter en større 

forståelse, en forøget opfattelse, en større opmærksomhed på det åndelige og som 

regel en fuldstændig forandring af personligheden. Hvor Ruach HaKodesh i sin 

’laveste tilstand’ består af almindelig oplysning og opfattelse, bibringer den i sin 

højere tilstand den enkelte en klar, ensartet opfattelse, hvor han/hun virkelig kan 

modtage information som ikke er tilgængelig på anden måde. 

 

For at forstå idéen bag Ruach HaKodesh tydeligere, må vi forstå den nøjagtige 

betydning af ordet Ruach, som almindeligvis oversættes som ”ånd.” Betydningen 

af dette ord bliver tydeligere når vi forstår den kabbalistiske idé om sjælen. I 

Biblen finder vi tre ord, der normalt bruges til at henvise til sjælen, nemlig 

Nephesch, Ruach og Neschamah. Ifølge kabbalisterne repræsenterer disse de tre 

vigtigste sjælsplaner. Ordet Nephesch kommer fra roden Nafash, der betyder ”at 

hvile.” Ordet Ruach oversættes ofte ”Ånd,” men mange andre steder betyder det 

samme ord også vind. Endelig kommer ordet Neschamah fra Neshimah, det 

hebræiske ord for åndedrag. 

 

Rabbi Isaac Luria (Ha-Ari 1534-1572) forklarer, at disse tre planer bedre kan 

forstås, hvis vi bruger en glasblæser som analogi. Processen begynder med 

glasblæserens åndedrag (Neshamah), der blæses ind i et rør for at forme en kolbe. 

Åndedraget blæser da gennem røret som en vind (Ruach), indtil det når kolben. Til 

sidst når åndedraget ind i kolben og former det til det som glasblæseren ønsker, og 

der lægger det sig til hvile (Nafash). 
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I tilfældet med sjælen, er ”blæseren” Gud Selv. Derfor siger Biblen, i beskrivelsen 

af skabelsen af mennesket, at ”Gud formede mennesket ud af jordens støv, og Han 

pustede en sjæl (Neschamah) med liv ind i hans næsebor” (Genesis 2:7). Ånden 

kendt som Ruach er således ”Guds Åndedrag” som træder ind i mennesket. 

 

Selvom Guds indflydelse konstant gennemtrænger mennesket, ligesom luften 

omkring os, kan den normalt ikke mærkes. Luft føles kun når den er i bevægelse, 

når vi mærker den som en vind. Ligeledes kan Guds ånd kun mærkes, når den 

bevæger sig i os, og det er af denne grund, at sådan en ånd kaldes Ruach, det 

samme ord som for vind. Dette er også tydeligt fra ordet Ruach. Dette ord er nært 

forbundet med det hebræiske ord Oreach, der betyder en ”besøgende” eller ”gæst”, 

såvel som ordet Orach, der betyder en ”sti.” Begge disse ord indikerer en idé om 

noget der normalt ikke er til stede, såvel som en bevægelse og en rejse. På samme 

måde er vind normalt ikke luftens tilstand, men fremkommer kun som et resultat af 

bevægelse. Ordet Ruach er endnu tættere forbundet med ordet Reach, en duft. 

Ligesom en duft kan mærkes, selvom den ikke er synlig, således kan indånding 

associeres med Ruach. 

 

Det højeste af de tre sjælsplaner er Neschamah, som er ”Guds Åndedrag”, mens det 

laveste er Nephesh, det plan der hviler i mennesket. Den del der forbinder de to er 

det som kaldes for Ruach. Når Gud derfor ønsker at oplyse, eller overføre et 

budskab, til et menneske, overføres det gennem Ruach‟s plan. Sådan et menneske 

siges så, at have opnået Ruach HaKodesh, den hellige Ruach. Vi beskriver 

sjælsaspekterne mere detaljeret længere fremme i afsnittet om ”Daniels Bog og 

Kabbala.” 

 

 

Sproget i Daniels Bog 

Aramæisk er et af de semitiske sprog, en vigtig gruppe af sprog, der er kendt 

næsten fra begyndelsen af menneskets historie, og herunder er også arabisk, 

hebræisk, etiopisk, og akkadisk (gammel babylonsk og asyrisk). Det er nært 

beslægtet med hebræisk og blev skrevet i en række alfabetiske skriftformer, og det 

der normalt kaldtes ”hebræisk” skrift er faktisk aramæisk skrift. 

 

De første glimt af aramæisk kommer fra et lille antal kongelige inskriptioner fra for 

næsten tre tusinde år siden, 900-700 før vor tidsregning. Dedikationer til guderne, 

traktater og gravsteler fortæller os historien om de første små aramæiske riger, i 
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områder i det moderne Syrien og sydøstlige Tyrkiet, der levede i skyggen af et 

større og større asyrisk imperium. 

 

Aramæisk blev brugt af de sejrende assyrer som et sprog i administrationen og 

kommunikationen, og efter dem brugte de babylonske og persiske imperier, der 

regerede fra Indien til Etiopien, aramæisk som det officielle sprog. I denne periode 

(700 - 320 f.Kr.) så man på aramæisk på samme måde som vi ser på engelsk i dag. 

De vigtigste dokumenter fra denne periode er de mange papyrus fra Ægypten og 

Palæstina. 

 

Aramæisk fordrev hebræisk til mange formål blandt jøderne, en kendsgerning der 

afspejles i Biblen, hvor dele af Ezra og Daniel er på aramæisk. Aramæisk forblev et 

dominerende sprog i jødiske gudstjenester og hverdagslivet i århundreder i både 

Israel og især i Babylon. Blandt Dødehavsrullerne, resterne af et bibliotek af en 

jødisk sekt fra omkring begyndelsen af vor tid, er mange af teksterne på aramæisk. 

Disse nyfundne tekster gav også det bedste bevis for palæstinensisk aramæisk af 

den slags der blev anvendt af Jesus og hans disciple, og selvom Jesus talte 

aramæisk, er evangelierne på græsk, og citerer kun sjældent aramæiske ord.  

 

Da jøderne talte aramæisk og viden om hebræisk ikke længere var så udbredt, 

opstod den praksis i synagogerne, at oplæsningen af de hellige hebræiske skrifter 

blev fulgt af en aramæisk oversættelse, en ”targum”. Med tiden er en bred vifte af 

targums for loven og andre dele af Biblen blevet sammensat. Mere end 

oversættelser, indarbejder de dog meget af den traditionelle jødiske 

bibelfortolkning. I deres skoler overførte, kommenterede og drøftede rabinerne og 

deres disciple det der i dag udgør de to Talmuds: den ene, den Israelske og den 

anden, den meget større Babylonske Talmud. Selvom Talmud indeholder meget 

materiale på hebræisk, er det grundlæggende sprog i disse enorme samlinger 

aramæisk. 

 

 

Messias i Daniels Bog 

Messias (ַַָמִשיח), mashiach, der betyder ”den salvede”, omtales ved dette navn i 

Daniels Bog. Det Gamle Testamente omfatter iøvrigt omkring tres forskellige 

profetier, med mere end 300 henvisninger til den kommende Messias. 

 

Daniel skrev i sin profeti tidspunktet for Messias komme, mens han og andre 

hebræere var i babylonske fangenskab. Hebræerne blev ført i fangenskab af den 
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babyloniske kong Nebukadnesar, der ødelagde byen Jerusalem i 588 f.Kr. Daniel 

vidste, at fangenskabet på de 70 år var forudsagt af profeten Jeremias (kapitel 25), 

og ville få en ende. Daniel begyndte ofte at bede Gud om dette i inderlig bøn, og 

ved slutningen af en af disse bønner dukkede ærkeenglen Gabriel pludselig frem 

for Daniel og sagde, at Gud havde hørt hans bøn og snart ville hjælpe hebræerne 

med at genoprette Jerusalem. Sammen med dette, bebudede Gabriel det endnu 

mere glade budskab, nemlig tidspunktet for Messias’ komme. 

  

Opfyldelsen af Messias’ profeti, som den fremstår i det Nye Testamente, bygger på 

profetierne i det Gamle Testamente. På samme måde genspejler brugen af 

betegnelsen Messias. såvel som begrebet om Messias, udviklingen af de 

messianske idéer som de er udtrykt i Torah og Skrifterne og udlagt af Profeterne. 

 

Det hebræiske ord mashiach, salvet, er blevet brugt i det Gamle Testamente til at 

definere en person der har et specielt forhold til Gud. Bogstaveligt betegner brugen 

af ordet simpelthen ”en salvet” en der er salvet med olie og/eller Helligånden, men 

især om et menneske som er blevet særligt udvalgt af Gud og istand til at udføre en 

særlig opgave.  

 

Det var først efter eksilet og genetableringen af Davids dynasti, der blev brudt ved 

det Babylonske fangenskab, at der dukkede et forspil op til den forventede 

messianske begivenhed, som ville bebude en åndelig genoprettelse. (Malachi 4:5-6 

og Ezekiel 36:25-27 og 37:14.) Men til trods for ”salvede” præster og profeter, 

såvel som ”salvede” fremmede herskere, der hjalp til med tilbagevenden og 

genopbygningen, måtte de efterfølgende samfund erkende, at de profetiske idealer 

bag genopbygningen ikke havde frembragt den lovede Messias og ejheller den 

åndelige genoprettelse. Det lå stadig et stykke ude i fremtiden. 

 

Hvis man prøver at spore Messias begrebet gennem det Gamle Testamente, uden at 

støtte sig til benævnelsen mashiach, vil man finde, at ikke blot er der portrætteret 

en kongelige ”søn af David”, og en forløser af Israel, men også en himmelsendt 

hersker der er i stand til at bære titlen Guddommelig (Esaja 9:6-7), og til at 

genoprette hele den skabte orden (Esaja 11:1-2). Der er også flere udformninger af 

den præstelige rolle, for Salme 110 henviser til en figur som er Præstekonge 

medens Esaja beskriver en Præstetjener. Endvidere er, og det er måske det 

vigtigste, idéen om Messias’ fremkomst i det Gamle Testamente henvist til ”de 

Sidste Dage” (Jeremias 33:14-18 og Esajas 59:16-20). I denne periode vil Messias 

tilsyneladende fremkomme efter en periode hvor verden har været i nød. 
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Brugen af ordet mashiach til denne profeteret figur kommer til syne i Daniels Bog 

9:25 som mashiach magid, det vil sige et himmelsk væsen, og bliver anset som det 

mest præcise sprogbrug om en Messias i det Gamle Testamente.  

 

Set i dette lys blev Daniels Menneskesøn (7:13) mere set som en messiansk person, 

da den politiske situation i den Anden Tempelperiode tvang jødiske fortolkere til at 

søge i det Gamle Testamente efter profetier for at forklare den messianske idé. 

Idéen om Messias som en Menneskesøn efter Daniels figur er udtrykt i en sektion i 

den apokryfe Enoks 1. Bog, der menes at være fra år 40 f. Kr.. Lærde har om denne 

bog bemærket, at de har fundet fire træk på denne figur: 1) det henviser til et 

individuelt symbol og er ikke et kollektivt, 2) det identificeres tydeligt som 

Messias, 3) Messias eksisterede tidligere og var forbundet med privilegier der 

traditionelt er forbundet med Gud, og 4) Messias tager aktiv del i tilintegørelsen af 

det ugudelige. 

 

Daniels profetiske udsagn om Messias er skrevet i form af en vision, hvor Messias 

er portrætteret som en Mennskesøn. Dette er skrevet i syvende kapitel 13-14: ”Jeg 

skuede videre i nattesynerne: Og se, med himlens skyer kom en, der så ud som en 

Menneskesøn. Han kom hen til den Gamle af Dage og førtes frem for Ham; og 

Magt og Ære og Herredømme gaves ham, og alle folk, stammer og tungemål skal 

tjene ham; hans magt er en evig magt, aldrig går den til grunde, hans rige kan ikke 

forgå.” 

 

 

Ærkeenglen Gabriel 

Ærkeenglen Gabriel, ַגְבִריֵאל, synes at være sammensat af de hebræiske ord 

gebher, ”menneske” og el, ”Gud”. Det betyder derfor Guds menneske eller Guds 

styrke. Stort set alle missionerne og manifestationerne af denne ærkeengel er tæt 

forbundet med Messias’ komme. Den mest nøjagtige profeti om Messias’ komme 

gennem Gabriel er i Daniels Bog.  

 

Som nummer to i rangfølge efter Michael bærer han på de tidligste billeder et 

sværd, men senere på en lilje. Gabriel blev sendt ned for at udslette de faldne 

engles dæmonbørn og havde magt over Paradiset, keruberne og magterne. 

 

Umiddelbart før Kristi komme møder vi Ærkeenglen Gabriel i templet i Jerusalem, 

hvor han til Zakarias bebuder fødslen af en søn, Johannes Døberen, forløberen for 
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Kristus: ”Jeg er Gabriel, som står foran Gud, og jeg er udsendt for at tale til dig 

og bringe dig disse gode tidender.” 

 

Det største og langt det mest glædelige budskab givet af en engel fra tidens 

begyndelse var det der blev bragt af ærkeenglen Gabriel til Jomfru Maria, som 

bebudede hende inkarnationen af Guds Ord og fødslen af Kristus, menneskehedens 

frelser. Det er første gang at en fyrste fra himlens hof hilser et jordisk barn, en ung 

kvinde, med en ærbødighed som en fyrste ville vise sin dronning.  

 

Det synes som om, at Gabriel fik en særlig opgave med hensyn til den hellige 

familie af Nazareth. Han var sandsynligvis den engel der ”der bragte gode tidende 

om en stor glæde” til hyrderne, ”der holdt nattevagt over deres hjord,” den nat da 

Jesus blev født af Jomfru Maria i Bethlehem. Vi bemærker ved denne lejlighed den 

samme procedure for at lindre frygt og overraskelse, som det havde været tilfældet 

på Maria bebudelsesdag af Gabriel: ”Frygt ikke, thi se, jeg forkynder jer en stor 

glæde. Denne dag er født jer en frelser, som er den herre Kristus i Davids by.” 

Hvem ellers kunne være budbringer af sådanne gode nyheder end ham, som havde 

lovet dem gennem Daniel, og meddelt dem til Jomfru Maria? 

 

Efter at have afleveret dette glædelige budskab forener Gabriel sig pludselig med 

en stor himmelsk hærskare, og synger for første gang stykket fra Salomons 

Højsang ”Ære være Gud i det højeste og på jorden fred til mennesker af god vilje.” 

(Lukas 2:14) 

 

Gabriels forpligtigelser over for Mesias sluttede ikke med hans fødsel. Gabriel var 

sandsynligvis den engel der optrådte i Josef søvn, da han advarede ham og sagde: 

”Stå op, og tag barnet og dets moder, og fly til Ægypten og bliv der, indtil jeg 

fortæller dig det. Der vil ske det, at herodes vil søge efter barnet for at ødelægge 

det.” (Mathæus 2:13) Efter Herodes var død, viste denne engel sig igen for Josef i 

Ægypten for at fortælle ham, at han skulle bringe barnet og dets moder tilbage til 

Israel. 

 

Gabriel skal også have været den engel der er nævnt i Lukas i hans fortælling om 

Jesus kvaler i haven: ”Og der viste sig for ham en engel fra himlen, som styrkede 

ham.” (lukas 22:43). 

 

Det ville være passende at den engel, som havde været vidne til Frelserens kval, og 

som havde meddelt hans komme i både det Gamle- og det Nye Testamente, bør 
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være den første til at bebude verden om Frelserens opstandelse, hans sejr over synd 

og død på påskemorgenen: ”En Herrens engel steg ned fra himlen, og rullede 

stenen tilbage, og satte sig på den. Og hans ansigt var som lynet og hans klæder 

som sne.” (Mathæus 28:2) 

 

Det er sandsynligvis også ærkeenglen Gabriel der menes, når Paulus taler om den 

anden Kristus’ komme ved verdens slutning, Da er det Gabriel der med en mægtig 

stemme vil kalde de døde til live og til dom: ”Herren selv skal komme ned fra 

himlen med befaling, og med stemmen af en ærkeengel og med trompet af Gud, og 

de døde, som er i Kristus, skal opstå først.” (1. Thessa. 4:15-16) Ærkeenglens 

stemme og Guds trompet synes at være det samme, og har til formål at formidle 

den guddommelige kommando til de døde om, at rejse sig igen ved den 

Almægtiges magt. Opstandelsen af ”de døde, som er i Kristus” (samme) er høsten, 

indsamlingen af frugterne af forløsningen. Gabriel, der hjalp til under den lange 

dag i menneskets liv på jorden, i forbindelse med menneskets arbejde med 

Forløsningen af Messias, synes at være den første blandt de engle, der bliver sendt 

ud for at samle de udvalgte fra de fire hjørner af jorden. 

 

Ifølge den jødiske mytolog er der i Edens Have et Livets Træ eller Sjælenes Træ, 

som blomstrer og producerer nye sjæle, som falder i Guf, Sjælenes Skatkammer. 

Gabriel rækker ind i skatkammeret og tager den første sjæl der kommer i hans hånd 

ud. Så vogter Lailah, undfangelsens engel, over fostret indtil det bliver født. 

 

I kabbala identificeres Gabriel med Yesod. Gabriel har også en fremtrædende rolle 

som en af Guds ærkeengle i den kabbalistiske litteratur. Der bliver Gabriel 

portrætteret som en engel der arbejder sammen med Michael som en del af Guds 

hof. Gabriel skal man ikke bede til, fordi kun Gud kan besvare bønner, men sender 

Gabriel som sit mellemled. 

 

 

Ærkeenglen Michael 

Michael, ל יכ     ,der betyder hvem er som Gud? er nævnt tre gange i Daniels Bog ,מ 

og tanken om, at Michael var fortaler for jøderne blev så udbredt, at på trods af det 

rabbinske forbud mod at bede til engle som mellemled mellem Gud og mennesket, 

kom Michael til at besætte et bestemt sted i den jødiske liturgi. 
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I det Nye Testamente anfører Michael Guds hære mod Satans styrker i Johannes 

Åbenbaring, hvor han under krigen i himlen, besejrer Satan. Michael er specielt 

omtalt som ”ærkeenglen Michael”. (Johs Åben.12:7) 

 

Kristne helligdomme til Michael dukkede op i det 4. århundrede, da han første 

gang blev set som en helbredende engel, og derefter over tid som en beskytter og 

lederen af Guds hær mod de onde kræfter. Omkring det 6. århundrede var andagt til 

ærkeenglen Michael udbredt både i østlige og vestlige kirker, men med tiden 

begyndte læren om Michael at variere blandt kristne trosretninger. 

 

I Daniels vison referer han til Michael som en ”fyrste af første rang.” Isenere i 

synet bliver Daniel informeret om Michaels rolle ved ”endens tid.” 

 

Selvom de tre forekomster af Michael i Daniels Bog alle henviser til den samme 

person, der handler på samme måde i alle tre tilfælde, er det sidste vers om ”endens 

tid”, medens de to første refererer til en tid i ”Persien.” Disse er de eneste 

henvisninger til Michael i den hebræiske Bibel. 

 

 

Medien og Persien. 

I Daniels Bog omtales Medien og Persien adskillige gange. Daniel har formentlig 

brugt begge navneord for landene både allegorisk og udfra historisk fakta. Medien 

betyder på aramæisk Mellemlandet og Persien betyder på aramæisk de Rene. 

 

Medien var et oldtidsrige, der rummede det nuværende Kurdistan og medierne talte 

medisk. Det moderne kurdiske sprog stammer fra medisk. Riget var styret af 

konger i dets storhedstid på 500 til 900 år. Man mener, at det var profeten 

Zarathrustra der grundlagde det og skabte det efter Zend Avestas love. Han 

grundlagde religionen Zarathrustras lære, som bygger på godt og ondt, ild og vand, 

liv og død og så videre. Han mente at skulle fuldføre en mission som var at lære, at 

erfare og forstå livet ved en blanding af bøn og meditation. Mennesket skulle vælge 

mellem det gode eller det onde, men det var i sidste ende det gode der ville sejre. 

Zarathrustra skrev Zend Avesta. Zend betyder hellig bog og Avesta er guden i 

Zarathrustras lære: Avestas hellig bog. 

 

Da riget var på sit højeste, dækkede det næsten halvdelen af Mellemøsten. Medien 

var i konstant krig med Lydien og Assyrien. Det invaderede Assyrien sammen med 

babylonerne. Og derefter Babylon. Persien erobrede Medien. 
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I Medien regerede en kongeæt der var underlagt andre konger i Parsua, (Persien) et 

område syd for Urmiasøen. Kyros den Store af denne æt gjorde Parsua 

selvstændigt og underlagde sig i år 557 f. Kr. hele det mediske rige og udnævnte 

sig til kong Kyros den Store, stifter af det akhæmenidiske dynasti, og som varede 

hele perioden 557 f. Kr. til 331 f. Kr., og grundlægger af det persiske rige. Navnet 

Persien stammer fra området, som Kyros selvstændiggjorde som sit land, og hvor 

han tidligere havde været vasalkonge. 

 

Parsua berettes der allerede om i assyriske kilder, som fortæller, at deres konge, 

Salmanassar III, modtog tribut fra dette område af 27 ariske høvdinge. Det persiske 

rige har været en stormagt over flere gange. Det første persiske rige blev grundlagt 

i ca. år 550 f. Kr. Riget bestod af persisktalende grupper, som delte kultur og sprog 

under det Achaemenidske styre.  

 

 

Engle i Biblen 

Mange bibelske forfattere antager eksistensen af væsener der er mennesket 

overlegent i viden og magt. Disse væsener fungerer som Guds ledsagere, men også 

som hans budbringere til at formidle sine budskaber til mennesker og til at udføre 

hans vilje. Disse væsener er tydeligt og klart udpeget ved det danske ord ”engel” i 

Biblen. Benævnelsen på hebraisk er dog ikke så præcis. Malakh      ל  det ord der ,(מ 

oftest bruges, betyder ”sendebud”. Det anvendes ofte om menneskelige mellemled, 

og er undertiden brugt billedligt, f. eks i Salme 104:4: ”Han gør vindene til sine 

engle.” 

 

Andetsteds kaldes engle for Elohim, hvilket normalt betyder ”gud” eller ”guder”, 

andre steder igen for bene  elohim eller bene Elim der bogstaveligt betyder ”sønner 

af guder.” De er også kendt som kedoshim, ”hellige væsener” som i Salme 89:8 og 

Job 5:1. Andre steder igen kaldes englen blot ”menneske”. Det mystiske væsen, 

der kæmpede med Jacob kaldtes først et menneske og derefter Elohim (Genesis 

32:24), men Hosea refererer også til ham som en malakh, der betyder Herrens 

engel (Hosea 12:5). Som et resultat af denne mangfoldighed, er der nogle 

sætninger, hvor det er usikkert, om det er et menneske eller en overmenneskelig 

budbringer der menes.  

 

Bibelen taler også om bevingede væsener af englelig karakter kaldet keruber og 

serafer, som udøver en række forskellige funktioner. En yderligere tvetydighed 
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skyldes det faktum, at Bibelen ikke altid skelner klart mellem Gud og Hans 

budbringer. Således møder Hagar en engel, men senere henvender ”Herren, og 

talte til hende” på samme måde. (Genesis 16:7 og 21:17). Det er Gud, der befaler 

ofringen af Isak; senere bliver Abraham tiltalt af en Herrens engel fra himlen 

(Genesis 22:1 og 11-18). Herrens engel ses også af Moses i den brændende busk 

(Exodus 3:2), men gennem resten af historien taler Moses med 

Guddommen. Således også i Gideon historien, hvor Gideon undertiden taler med 

Gud, undertiden med Guds engel (Dommernes Bog 6:11).  

 

Nogle religionsforskere udleder af dette fænomen, at englen ikke blev betragtet 

som et selvstændigt væsen, men blot som en manifestation af den guddommelige 

magt og vilje. Andre formoder, i de tidligste versioner af disse historier, at 

mennesket blev konfronteret direkte med Gud, og at senere skriftkloge nedtonede 

dette begreb ved at indskyde en engel. 

 

Mika beskriver en vision, hvor Herren sidder på sin trone, med Himmelens Hær 

ved hans højre og venstre side (1. Kong. 22:19 og 2. Krøn. 18:18). Men ofte skal 

udtrykket ”himlens hær” forståes som himmellegemerne (Deut. 4:19 og Jer. 

8:2). Tilsvarende ser Esajas i kap. 6, at Guddommen troner mens serafer lovpriser 

Hans hellighed og majestæt. En af seraferne renser Esajas ved en symbolsk 

handling, så han, i modsætning til Mika, ikke bliver vidne til, men en deltager i den 

efterfølgende drøftelse i rådet og da Herren, som i Mika vision, kalder på en 

frivillig, reagerer Esajas.  

 

I den gamle kosmiske hymne, Salmernes 89:1-3 og 6-19, bliver Guds godhed prist 

af forsamlingen af hellige væsener, fordi, som salmisten understreger, at Han er 

usammenligneligt større end de, og de står i ærefrygt foran Ham. 

 

Beretningerne i Biblen byder i mange tilfælde på én engel, men sjældent to eller 

flere, der levere et budskab eller udfører en handling, eller begge dele. Englen viser 

sig i menneskelig form, og nogle gange ikke straks som en engel.  Tre ”mænd” 

besøger Abraham for at bekendtgøre fødslen af Isak; to af dem går videre til 

Sodoma for at advare Lot om at flygte og for at ødelægge byen (Genesis 18:1 og 

19:1-13). Guds engel ses af Jakob i en drøm, og siger: ”Jeg er Gud Beth-El,” og 

byder ham vende tilbage til sit hjem.  

 

Da ”Lederen for Herrens hær” viste sig for Josva, kunne han ikke med det samme 

se, at hans besøgende var en engel (Jos. 5:13).  Herrens engel i Dommernes Bog 
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2:1 og 5:23, kan være en profet; men den besøgende, der indkalder Gideon til 

ledelse og udfører mirakler, er tydeligvis en engel (samme 6:11). Det samme 

gælder for den udsending, der forudsiger fødslen af Samson, (samme 13:2)  

 

En engel med draget sværd er sendebud om pesten på Davids tid (2. Sam 24:16-17 

og 1. Krøn. 21:15). Det dragede sværd er også nævnt i hændelsen med Bileam og 

Joshua. Sankeribs hær bliver ødelagt af Herrens engel (2. Kong. 19:35, og 2. Krøn. 

32:21). Herrens engel vises to gange i Salmernes Bog: i 34:8, hvor han beskytter de 

retfærdige; og i 35:5-6, hvor han bringer undergang over de ugudelige. I Salmerne 

Bog er henvisninger til engle iøvrigt spredt over hele bogen. Et par steder, bliver 

engle opfordret til at deltage sammen med resten af skabelsen i lovprisningen af 

Gud.  

 

I Ezekiels kapitel 1 sidder den guddommelige tilstedeværelse på en trone med 

støtte af fire fantastiske skabninger, ḥayyot, der betyder ”levende dyr”, men 

identificeret i kapitel 8-11 som keruber. Jerusalems ødelæggelse er en opgave for 

seks bevæbnede ”mænd”, mens en ”mand klædt i hør med en skriftklogs skriftpen 

ved hoften” præger et mærke i panden på de retfærdige personer som skal frelses 

(9:1-3). Senere tager denne samme mand i hør, gløder fra ilden mellem keruberne, 

der skal anvendes ved ildspåsættelsen af byen (10:2). Kapitel 11-39 i Ezekiel 

nævner ikke engle, men i visionerne i det genopbyggede tempel bliver Ezekiel 

ledet af en mand, ”der skinnede som kobber” (40:3), og som går rundt og måler de 

forskellige hof og bygninger og forklare deres funktioner. Under visionen 

modtager Ezekiel også undervisning direkte fra Gud; og efter kapitel 47:12 bliver 

”manden” ikke nævnt igen. 

 

I Zakarias er engle næsten konstant til stede. Bogen består hovedsagelig af 

symbolske visioner. Profeten forklarede: ”Engelen, som talte med mig” (1:9-14; 

2:1-7; 4:1-5; 5:5-10 og 6:4-5). ”Herrens engel” viser sig flere gange; han går i 

forbøn hos Gud på vegne af Israel (1:12-13); han præsiderer over rehabiliteringen 

af Josva og irettesætter Satan (3:1). En række andre engle står hos Zakarias, men 

her gælder også udtrykket ”menneske” om englevæsener (1:8 og2:5); de to kvinder 

med storkelignende vinger i 5:9, synes at være symbolske tal snarere end 

engle. For første gang i Bibelen synes englene hos Zakarias at erhverve et 

selvstændigt liv på egen hånd. 

 

I Daniels bog gentages meget om engle, som er fundet i tidligere dele af 

Bibelen. Det fortæller om utallige arbejdsengle omkring den guddommelige trone 
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(7:10), og rapporterer, at en engel reddede de tre mænd i ovnen (3:25-28) og Daniel 

fra løverne (6:23).  En engel er beskrevet som en mand klædt i linned (10:5 og 

12:7). Men Daniel har stærke tilhørsforhold med de bibelske Apokalypser, og 

præsenterer mange nye funktioner med hensyn til engle. De åbenbaringer der er 

modtaget af Daniel er enten symbolske visioner, som en engel fortolker (kap. 7, 8), 

eller de er afsløret i deres helhed af en engel (kap. 10-12). Zakarias, havde også 

visioner, som en engel forklarede. Men han leverede også profetier modtages 

direkte fra Gud; sådan noget sker aldrig i Daniel. I Daniels Bog udfører engle ikke 

blot ordrer, men har nogle beføjende initiativer. Desuden har englene nu 

egennavne: Gabriel og Michael og dette er den eneste bibelske bog, hvor engle har 

forskellige personligheder. Endelig er her den idé for første gang, at hver nation har 

en beskyttende engel, hvis handlinger og skæbner er bundet op med dem i hans 

nation. Persien og Grækenland nævnes ved navn. 

 

I løbet af den Anden Tempelperiode antog man, at kun de store profeter i tidligere 

tider havde haft det privilegium at kommunikere direkte med Gud, mens, i senere 

generationer, kunne mysteriet om dagenes slutning, og om menneskets fremtid kun 

opdages ved hjælp af engle. Dette førte til forsøg på at udforske naturen og den 

individuel karakter hos englene.  

 

Udviklingen af begrebet engle blev også dybt påvirket af det, der karakteriseres 

som den hellenistiske periode. Ved hjælp af kaldæernes visdom, var jøderne blevet 

fortrolige med mange af de gamle babylonske myter, skabelsen, syndfloden, de 

tidlige generationer af mennesket og så videre, og de søgte at harmonisere de myter 

med de bibelske beretninger om disse begivenheder. Gamle babyloniske historier 

om samleje mellem guder og legendariske helte, og om bøger der indeholdte 

himmelsk visdom, blev således tilsluttet jødiske historier; Men for at undgå at 

komme i modsætning med den monoteistiske karakter af jødedommen, blev de 

tilskrevet en verden af engle. Et eksempel herpå var Enok, en figur skabt under 

indflydelse af babyloniske begreber, der fremstår som bærer og skaberen af den 

menneskelige kultur, og som afsenderen af himmelsk visdom til de tidlige 

generationer af mennesket; hans myndighed stammer udelukkende fra hans 

konstante kommunikation med engle. Forskellige kilder behandler Noah og 

Abraham på samme måde, tilskriver deres visdom til deres indgående kendskab til 

engleverdenen.  

 

Den apokalyptiske visdomslære bibragtes kun af en snæver kreds af specielt 

indviedes viden om, at de hemmeligt havde erhvervet den gennem deres kontakt 
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med engle. Derfor fandt læren om englene sit bredeste udtryk blandt de senere 

esseneres hemmelige samfund. Fundet af Qumran teksterne gav vidnesbyrd om et 

organiseret system af engle, hvor ”Lysets Prins” og andre himmelske fyrster 

forventedes at kæmpe sammen med ”Lysets Sønner” på den ”sidste dag”, og de 

troede de var til stede ved møderne i Qumran sekten.  

  

Blandt jødiske magikere og astrologer var begrebet engle særligt forvirrende, 

præget som de var, ved den ikke-jødiske litteratur om emnet, hvor englene normalt 

vises i selskab med ’hedenske’ guder for at bekæmpe f. eks. sygdomme. I nogle 

litterære kilder nævnes bibelske figurer, såsom Salomon, for at have været i 

besiddelse af hemmelige formler eller midler, hvorved de var i stand til at 

fremkalde engle til at komme menneskets til hjælp. Det græske ”Salomons 

Testamente” citerer en række engle, hvis aktiviteter Solomon kun blev bekendt 

med ved hjælp af dæmoner. En lignende manipulation af engle gennem brug af 

magi findes i Sefer ha-Razim. Denne bog var en jødisk mystisk tekst, som man 

mener englen Raziel gav Noah og overleveret gennem hele den bibelske historie til 

Salomon, for hvem det var en stor kilde til hans visdom, og foregav magiske 

kræfter. Dette er dog en anden bog end den Sefer Raziel HaMalach den samme 

engel gav til Adam, men de stammer fra den samme tradition, og store dele af 

Sepher ha-Razim blev indarbejdet i Sepher Raziel under dens oprindelige titel. 

 
Engle der optræder i bibelsk litteratur kan opdeles i flere klasser. Englen der 

optræder i en af Zakarias visioner (1:9) er ikke nævnt ved navn. I Daniels Bog 

(8:16 og 9:21) vises englen Gabriel som fortolker af Daniels syn. I senere 

apokalyptiske skrifter vises forskellige engle som fortolkere af symbolske visioner, 

såsom Uriel i 1. Enoks Bog 19:1 og 27:2, Raguel i 23:4, Raphael i 32:6, og 

Michael i 60:4. Enoks Bog 1 og 2 er tilgængelig på nettet: ”www. sacred-

texts.com”. 

 

En gruppe på syv engle bliver ofte beskrevet som ledende englenes verden. De 

betegnes som ”ærkeengle” og har ”adgang til tilstedeværelsen af Herrens 

herlighed.” Der er Uriel, hvis funktion det er at vogte underverdenen 

Sheol; Raphael, der er ansvarlig for menneskers ånder; Raguel, der tager hævn 

over verden af lys; Michael, der våger over verden; Sariel, hvis opgaver ikke er 

defineret; Gabriel, der styrer Paradis; Jeremiel, vogter over underverdenens 

sjæle. Disse syv engle er altid i nærheden af Gud og er dem, der altid opfordres til 

at udføre opgaver af særlig betydning for verdenshistorien, såsom afstraffelse af de 

faldne engle, eller af de 70 engle, der fungerer som prinser over jordens folk, 
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ophøjelsen af Levi til præstedømmet, overførelsen af himmelsk visdom til 

Enoch og så videre.  

 

En lignende liste er bevaret i Serekh Shirot Olot le-sabbat fra Qumran teksterne, 

hvor de himmelske opgaver hver registreres af syv engle. Deres navne er dog 

udeladt. Teksten beskriver to engle af afgørende betydning: ”Lysets Prins” og 

”Mørkets Engel”, med hvem ”retfærdighedens sønner” og ”mørkets sønner” 

henholdsvis var forbundet. Disse engle var i evig konflikt, og menes at kæmpe på 

de to hære sider i den ”sidste kamp,” når Mørkets Engel og hans hær ville blive 

ødelagt. Dette kommer ligeledes til udtryk i Qumram teksten (1 Quamram 3:20-

22), ”I hånden på Lysets Prins er herredømme over al retfærdigheds sønner... og i 

hånden på Mørkets Prins er herredømme af det ondes sønner.” Nogle mener, at 

Lysets Prins var Uriel mens andre mener, at han var Michael, for han er beskrevet i 

Qumram teksten (1. Qum. 17:6) som sendt af Gud i ”evigt lys”. Det samme skriver 

Daniel i 10:13: ”Se Michael, en af de ledende prinser er kommet.” Mørkets Engel 

synes at have været Belial: ”Men for fordærvet du har foretaget Belial, er en engel 

af had og hans Herredømme i mørke” (1 Qum. 13:11). 

 

Relateret til gruppen af syv er også en gruppe på fire engle, hvoraf tre af navnene 

også optræder blandt de syv; de bliver betegnet som ”Nærværets 

engle,” Malakhei ha-Panim i Enoks Bog: Michael, Gabriel, Raphael og Fanuels, 

men undertiden er Raphael og Gabriel byttet om. De har en vigtig rolle med at 

straffe de faldne engle, og deres plads er på hver af de fire sider af Guds trone. I 

modsætning til alle andre engle bevæger de sig frit ind og ud af, ”Himlenes 

Himle,” for at tjene ”den Gamle af Dage.”  

 

En anden særlig gruppe af engle er de 70 ”prinser af folkene,” udnævnt over hver 

af de 70 grupper af jordens folk De er første gang nævnt i Femte Mosebog 32:8, 

uden dog deres antal bliver angivet, hvorfra det kan blive samlet, for på dette 

tidspunkt mentes antallet af alle engle ikke at overstige antallet af folk på jorden.  

 

En anden kategori af engle er ”vogtere.” Deres funktioner er, at være vogtere for 

Gud til alle tider; det samme blev også senere sagt om engle, hvis funktion det er at 

føre tilsyn med mennesket handlinger. Vogtere betragtes også som en overlegen 

kategori af engle, men ikke lig med ”Ansigtets engle.” De er på alle tidspunkter i 

nærheden af Gud og må ikke forlade ham om dagen eller om natten. På grund af 

deres særlige betydning, er de også betegnes som ”de helligste af det hellige”.  
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Adskillige religionsforskere ser en forbindelse mellem skytsengle og ”Irin,”  ין י    ,ע 

der på aramæisk betyder ”Overvågere,” og som er nævnt i Daniels Bog 4:10, 14, 

20. En henvisning til ”Irin” er blevet fundet i Genesis Apocryphon hvor Lemek 

udtrykker bekymring over den opfattelse af Noah, som han frygter, var et barn ”af 

overvågere (Irin), de hellige, eller de faldne engle” I Genesis Apocryphon henviser 

udtrykket til ”Guds sønner” i Genesis 6:2. Genesis Apocryphon blev oprindelig 

kaldt Lemeks Apocalypse og er en af de oprindelige syv Dødehavsruller der blev 

fundet i en grotte nær Qumram ved vestbredden. Rullen beskriver en samtale 

mellem den bibelske figur Lemek, søn af Mathusalem og hans søn Noah samt 

første og tredje persons fortællinger forbundet med Abraham. Det menes at tjene 

som et eksempel på en udviddet og omskrevet bibelsk historie 

 

Måske er de guddommelige keruber, beskrevet af Ezekiel i kapitel 10:12, også at 

betragte som ”vogtere” i den forstand, at begrebet bruges i apokalyptisk 

litteratur. Ifølge Jublens Bog, nedstammer de fra himlen på Jareds tid (ifølge 

Genesis 5:15-20) for at undervise menneskeheden i lov og retfærdighed (4:15), 

men de blev forført af menneskens døtre, og således opstod de faldne engle. Som et 

resultat, bliver skytsengle undertiden identificeret med de faldne; andre kilder 

skelner dog klart mellem de to. Jublens Bog, også kaldet den Mindre Genesis, er et 

gammelt jødisk religiøst arbejde på 50 kapitler.  

 

Udover de engleskarer der er nævnt i Bibelen og de apokryfe skrifter under navne 

som keruber, serafer og ofannim, er der også engle af magt og engle af 

herredømme; engle, der tjener som lånere af individuelle mennesker, engle for fred 

og engletjener som går i forbøn. Udover Lysets Engle, Mørkets og Ødelæggelsens 

engle forekommer der også i Quaram teksterne engle af Hellighed. 

 

Den vigtigste funktion hos engle er at lovprise Gud. Deres funktioner som 

mellemled mellem Gud og mennesket var dog også af særlig betydning. Til tider 

bliver en engel beordret af Gud til at ledsage et menneske på hans rejser for at 

afværge farer, der kan plage ham, eller som i den græske Apocalypse af Baruch, til 

at vejlede Baruch gennem de syv himle og forklare seværdighederne. Hyppigere er 

englenes rolle til at gå i forbøn, der beder for mennesket til Gud; undertiden beder 

mennesker til englene for at overføre sine bønner til Gud. Engle forekommer også 

som modsætning til onde engle, der ønsker at fungere som anklagere for Guds 

trone.  
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I Sefer ha-Razim ser engle de ud til at blive brugt med henblik på magi. Formler til 

at påvirke engle, stjerner og månen ved hjælp af besværgelser med kolber med vin 

og blod, ved afbrænding af røgelse, ofre og andre metoder, findes alle i Sefer ha-

Razim.  

 

En særlig kategori er de såkaldte faldne engle. Dette begreb er også fælles for alle 

semitiske folkeslag; ideen om besejrede guder eller dæmoner, som så vises som 

forbandede, er et, der herskede blandt alle folkeslag i antikken. Den tidligste 

rapport om faldne engle findes i Enoch Bog: Himlen Sønner, der tilhørte de 

”vogtende” engle, havde begæret skønheden hos menneskedøtrene, og i Jareds tid 

besluttet at stige ned på Bjerget Hermon for at udføre deres planer derfra. Der var 

to hundrede af dem og deres leder var Shemhazai; han fik dem til at sværge en 

ed (Herem) for at holde sig til deres formål, og det var denne ed, der gav bjerget sit 

navn - Hermon. De omgikkes med døtre af mennesker, der gav fødsel til en hel 

generation af giganter, der var fastsat på nådesløst at ødelægge mennesker. De 

faldne engle lærte også mennesket brug af våben og andre redskaber, der fremmer 

umoral og kriminalitet. På denne måde opstod en dæmonisk visdom i tillæg til 

guddommelig visdom, og dette førte til fordærv af menneskeheden. Bevæget ved 

menneskets skrig, appellerede de fire ærkeengle til Gud og fik ordre til at straffe de 

faldne engle. Senere fik den faldne engel, Jeqôn, skylden for alle englenes 

undergang. Hver af de faldne engle lærte menneskeheden en bestemt ondskab eller 

perversion, og ødelagde dermed menneskehedens uskyld.  

 

Historien om faldne engle fremlægges i samme ånd i Jublens Bog, med den 

forskel, at her siges englene at være steget ned til jorden for at instruere 

menneskeheden i hvordan de opstiller samfundet, og da de ankom til jorden, blev 

de forført af menneskenes døtre. En antydning af sidstnævnte idé er bevaret i det 

ekstra kapitel i slutningen af Enoch Bog, kaldet Fragment af Noahs Bog. Her 

frygtes englene fordi de havde taget menneskedøtrene til sig selv.  

 

Talmud, der er kommentarer til Torah, indeholder en anden version af legenden om 

de faldne engle. Ifølge Midrash Avkir (Mindre Midrashim), hånede lederne af de 

faldne engle, kaldet Shemhazai og Asael (ligesom i Enoch Bog), syndigheden 

blandt menneskene efter Syndfloden. Gud gjorde gældende, at hvis de var på 

jorden, ville de også begå synder, og som svar på denne udfordring, tilbød de at 

stige ned til jorden. Det gjorde de, og blev straks forført af skønheden hos 

menneskedøtrene; de afslørede Guds hemmelige navn til en kvinde ved navn 

Istehar, der i kraft af denne viden blev i stand til at flygte ud af hænderne på 
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Shemhazai og stige op til himlen. Denne erfaring havde dog ikke nogen effekt på 

Shemhazai og hans medarbejdere. De tog koner til sig selv og resultatet blev to 

sønner, Hiva og Hiya, hvis navne fremover blev smerteskrigene fra lidende 

mennesker. Således er denne version tættere på historien fortalt i Jublens Bog, idet 

de faldne engle først begår deres synd, da de var steget ned til jorden.  

 

Andre versioner i Talmud litteraturen indeholder endnu mere vidtrækkende 

variationer af historien end den er fortalt i Enochs Bog: i disse versioner, var det 

først efter at englene havde antaget menneskets natur, at de begik synd.  

  

Relateret til begrebet faldne engle findes et andet begreb i den apokryfe litteratur 

om de 70 engle, som Gud havde til opgave at give magten over Israel efter 

ødelæggelsen af det første tempel, og som misbrugte denne magt ved at forfølge 

Israel. Med disse gerninger overtrådt englene Guds vilje og blev betragtet som 

oprørske engle, til hvem straffen ville blive udmålt. Det var under indflydelse af 

dette begreb, at Satan - der i Bibelen vises enten som en straffende Guds Engel 

eller som en engel der prøver oprigtigheden hos de retfærdige – derved blev 

betragtet som en selvstændig ond dæmon. Ifølge en apokryf tekst, fulgte hans fald 

umiddelbart efter Adams skabelse: englene blev beordret til at bøje sig for Adam, 

men Satan nægtede og blev afsat. Satan var også kendt under to andre 

titler, Belial og Samael. Førstnævnte blev ofte identificeret som det ondes ånd og i 

Dødehavsrullerne står han i spidsen for mørkets kræfter. Sidstnævnte vises som 

den største fjende af Michael. 

 

Både Talmud og Midrash, det vil sige fortolkningerne, indeholder en række 

udtalelser om oprindelsen og arten af engle. Englene blev skabt på den anden eller 

den femte dag i skabelsen, og oprettelsen af engle er kontinuerlig da hver 

tilkendegivelse af Gud resulterer i skabelsen af engle. Engle går oprejst, taler 

hebræisk, og er udstyret med forståelse; de kan flyve i luften, flytte fra den ene 

ende af verden til den anden, og forudsige fremtiden. Således har engle noget til 

fælles med både mennesker og dæmoner. De har form som mennesket, men består 

halvt af ild og halvt af vand. Englene nyder Shekinahs pragt og er fri for yeẓer ha-

ra, det vil sige ”onde tilbøjeligheder”; de har ingen behov; de er klassificeret i 

henhold til lande; ingen engel kan udføre mere end én opgave ad gangen; og de er i 

stand til at fejle. Engle er opdelt i fredens engle og de onde engle; den første dvæler 

nær Gud, mens de sidste er fjernt fra ham. Der er også livets engle i dødens 

engle. Antallet af engle er utallige, og de er klassificeret i grupper af højere og 

lavere engle 
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I Kabbala skelner man mellem flere kategorier af engle: tjenende og fordærvelige 

engle, engle for barmhjertighed og engle for alvorlig dom. Desuden adskiller engle 

med maskuline egenskaber sig fra dem med feminine kvaliteter (Zohar). Englene 

stammer fra det højeste lys og blev til på den første dag i skabelsen og nyder det 

evige liv; de andre, der gjorde oprør mod Gud og dermed er blevet fortæret af 

ilden, blev dannet på andendagen af Skabelsen. Englene består af ild og vand eller, 

i henhold til en anden kilde, fire himmelske elementer: nåde, styrke, skønhed og 

herredømme, svarende til de fire jordiske elementer: vand, ild, jord og 

luft (Sefer Yeẓirah). Englene repræsenterer åndelige kræfter af den fineste, æterisk 

stof. Når de skal opfylde deres opgaver på jorden, manifesterer de sig undertiden i 

menneskelig form og undertiden som ånd Styrken af englene ligger i udstråling af 

det guddommelige lys, som viser sig i dem, og på grund af, som de er beskrevet 

som elementer i den himmelske trone. Begrebet, der allerede findes i apokalyptisk 

litteratur, at de tjenende engle dagligt synger salmer for Gud og priser hans visdom, 

blev udvidet ved senere jødisk mystik, siger, at englene lever i syv himmelske 

haller (heikhalot). En særlig hal er afsat til en bestemt type engel, der sørger over 

ødelæggelsen af templet. De tjenende engle må kun begynde at synge i himlen, når 

Israel begynder at prise Gud på jorden. Englen Shemiel bærer jødernes bønner fra 

deres Synagoger op til templet, hvorefter værter af tjenende engle, gennemtrængt i 

strømme af lys, stiger ned til jorden blot for at vende tilbage til den guddommelige 

trone for at intonere deres salmer til Gud. De tjenende engle der betjener Gud selv 

kaldes for unge, og dem der betjener Shekinah kaldes for jomfruer.  

 

Englene, ledet af ærkeengle, er opdelt i fire grupper foran Guds 

trone. Uriels gruppe står foran tronen, Rafaels gruppen bag det; Michaels gruppe er 

til højre, og til venstre er Gabriels. Det første møde mellem engle og mennesket 

formodes at have fundet sted, da ved Guds befaling den mystiske bog fra Himlen 

blev givet til Adam gennem Raziel, Hadarniel, og Raphael. Englene kender alle 

menneskers fremtid; deres skæbne er gjort kendt i himlen af en herold. Hver dag 

engle i raiments lysets afsendes til den nedre verden med specialopgaver: nogle 

tjener den menneskelige krop, andre sjælen. I hvert menneske der lever er der en 

god engel og en ond engel; hvert menneskes skridt er ledsaget af gode og dårlige 

ånder. Selv i det hinsides ledsager englene mennesket hvor, afhængig af sit liv på 

jorden, han bliver modtaget enten af fredens engle eller af ødelæggelsens engle.  
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På Daniels tid var troen på engle almindelig blandt både lærde og lægfolk. Der var 

dog forskellige opfattelser blandt de lærde med hensyn til arten af engle. Nogle 

hævdede, at en ny gruppe af engle blev skabt hver dag, der lovpriste Gud på denne 

dag, og derefter sank i floden af ild (Nehar di-Nur). Andre accepterede denne 

udtalelse og tilføjede, at kun to engle, Michael og Gabriel, permanent tjener Gud, 

mens alle andre engle synger deres lovprisning på dagen for deres oprettelse, og 

derefter forsvinder. Sondringen mellem evige engle og dem, skabt til et bestemt 

formål synes kun at have været bredt accepteret blandt de lærde der beskæftigede 

sig med problemer med religiøs filosofi; Rabbi Ben Azzai nævner de to kategorier 

af engle, som om deres eksistens var et generelt anerkendt faktum Mishnah’en 

nævner ikke navnene på alle engle og dette kan skyldes en tendens til at minimere 

deres betydning.  
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Daniels Bog og Kabbala 
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Ifølge den kabbalistiske tradition overførtes den hemmelige lære mundtligt fra 

Adam til Seth. Fra Seth til Noah. Fra Noah til Abraham og Abraham gav den 

videre til ægypterne. Det formodedes, at Moses fik sin viden om læren i Ægypten 

og på hemmelig måde indlagde den i den del af Bibelens bøger, der tilskrives ham. 

Han indviede de 70 skriftkloge i dens hemmeligheder. Senere fulgte - ifølge 

traditionen - rækken af indviede: David, Salomon, Esajas, Daniel og Ezekiel. 

 

Der kan ikke være tvivl om at Moses, med den oplæring han havde fået, skrev 

Genesis med ægyptiske hieroglyffer med tredobbelt betydning. Nøglen dertil og 

den mundtlige forklaring gav han videre til sine efterfølgere. Da man på Salomons 

tid skrev Genesis om med fønitiske skrifttegn, og da Ezra efter det babylonske 

fangenskab skrev den med arabiske, kaldæiske, bogstaver, forstod de jødiske 

præster kun ufuldstændigt den oprindelige nøgle. Og da tiden kom for de græske 

bibeloversættelser, havde man kun en meget uklar forestilling om tekstens 

esoteriske betydning. Vi har derfor, når vi læser Genesis i vore oversættelser, kun 

den grundliggende og ydre betydning. Vore fortolkere og teologer, hvad enten de 

er troende eller fritænkere, ser kun den hebraiske tekst gennem den autoriserede 

latinske oversættelse, oprindeligt ved St. Hieronymus. Den dybere mening, som for 

kabbalisten er den egentlige og virkelige, kender man formentlig ikke meget til.  

 

Men den findes stadig og bevæger sig i og mellem linjerne på en 

hemmelighedsfuld måde, som den altid har gjort det. Den dølger sig i den 

hebraiske tekst, som har sine rødder i det hellige tempelsprog, der blev omformet 

af Moses, og i hvilket hver eneste konsonant og vokallyd har en universel 

betydning, der både svarer til bogstavets akustiske værdi og til den sjælelige 

tilstand hos den som udtalte den. Det er på ingen måde vilkårligt, at de jødiske 

skrifter er skrevet uden vokaler. Enhver må selv se at finde de hemmelige vokaler, 

der åbenbarer den alene for ham bestemte mening. Og for den som er rede til at se 

den, vil den undertiden springe frem som en gnist af teksten, og afsløre en dybere 

mening, der åbenbarer sig i ordenes fonetiske struktur, således som Moses har 

brugt dem eller formet dem.   

 

Sådan kæder myten historien om Kabbala sig sammen med historien om Moses, og 

selv om den kabbalistiske tradition opstod i Jødedommen, havde den allerede fra 

sin spæde begyndelse forgrenet sine rødder ud til andre kilder og tanker om 

verdens skabelse end de jødiske og tilført sig selv en stor del ægyptiske og 

hermetiske elementer. Kabbala fortæller en historie om universets og menneskets 

gradvise udvikling mod fuldkommengørelse. Den viser os, hvordan den 
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allerøverste verden spejler sig i det allernederste, og den beretter om de principper, 

der hersker i Livets og Kundskabens Træ, om tal og om bogstaver, og om hvordan 

menneskets indre liv, der spejler sig i det ydre, er uløseligt forbundet med de 

kræfter, der altid har været, altid vil være og lige nu er i færd med at skabe og 

skabe alting om. Og så handler den også om, hvordan vi ved at tage del i 

kabbalaens energi og anvende dens teknikker, kan øge vort talent for at virke med i 

alt ved at virke i os selv. 

 

De fire verdener 

Årsagen til den materielle verdens manifestation, Malkuth, som den forstås af 

kabbalisterne, skyldes Guds iboende aktivitet. Denne manifestation fandt sted på 

fire planer eller verdener på samme tid. 

 

Den første verden kaldes Atziluth eller udstrømningens verden, hvori Gud 

manifesterede Sig Selv i form af ’arke-typer’. Det er i denne første verden, at 

Sephiroth oprindeligt manifesterede sig selv og har sæde. Ligesom de ti Sephiroth 

forklares som en proces der finder sted evigt i Gud, således må de fire verdener 

også siges at være, da de er manifestationen af Guds aktivitet. Den første verden 

repræsenterer den skjulte Guds første form for aktivitet: en bølgen ud af Hans 

uudtømmelige energi i form af idealer eller arke-typer - typer der alle med tiden 

bliver modeller for alting i verden. Det er i denne verden, at foreningen af Gud og 

Hans Shekinah - hans feminine modpart - finder sted. De tre verdener som følger 

efter er frugten af deres forening. Den første verden har sit navn ‘atziluth’ fra den 

hebræiske sætning i 4. Mosebog 11:17: ”Og noget af den ånd som hviler på dig, vil 

jeg tage fra dig og lægge på dem.” 

 

Den anden verden kaldes for Briah eller skabelsesverdenen hvori Merkabah 

(vognen) tager form fra udstrømningerne af Sephiroth’s lys - som strømmer ud fra 

den første verden. Her opholder de oprigtige fromme og rene ånder og højst 

rangerende engle sig. Når udstrømningerne af den uformede Shekinah 

gennemtrænger denne verden fra oven, er det disse engle som i glæde samler sig 

omkring hendes lys for at forme hendes legeme. Navnet på denne verden og 

navnene på de to verdener som følger efter er taget fra Esaja 43:7: ”Dem jeg har 

skabt til min ære, dem har jeg dannet og skabt.” 

 

Den tredie verden kaldes Yetzirah eller dannelsesverdenen og er opholdsstedet for 

de ti engleværter: Malachim, Arelim, Chajoth, Ophanim, Chashmalim, Elim, 

Elohim, Benei Elohim, Ishim og Seraphim. Den der hersker over disse engle er  
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Metathron, Verdens Prins, Tilstedeværelsens Engel. Selvom denne engels navn 

ingen steder findes i det Gamle Testamente siger rabbierne, at det er ham der 

henvise til i følgende skriftsted i Exodus: ”Se, Jeg sender en engel for dit ansigt, at 

bevare dig på vejen og føre dig til det sted, som jeg har beredt.”  

 

Rabbierne fortæller os, at det navn der er indeholdt i denne engel er Shaddai 

(Almægtig) og fordi dets nummeriske værdi på 314 korresponderer til de 

hebræiske bogstaver som danner navnet Metathron, er det den engel der er blevet 

sendt for, at holde orden i verden. Denne engel, fortæller legenden os, var 

oprindeligt den fromme mand Enok, som efter sin død blev hævet til den højeste 

række af engle. Hans øjenæbler blev til fakler, øjenlåg til lyn, årerne til ild og hans 

kød til strålende flammer. Gud satte ham foran Pragtens Trone, som han beskytter 

frem til denne dag. Tronen som han beskytter, er den anden verden Briah og verden 

som han vogter, er det sted hvor Hekhaloth findes - de syv haller hvor igennem 

Merkabah-mystikerne måtte vandre, i deres forsøg på, at nå Guds trone. 

 

Den fjerde verden er Asiah. Ordet kan oversættes til handlingens verden og det er 

den benævnelse der bruges mest. Det er i denne sidste verden, at Shekinah lever i 

eksil - blandt mennesker og de ‘onde’ ånder som konstant kappes om deres sjæle. 

Hver af de foregående verdener formindskes i kvalitet, da den oprindelige 

udstrømning - som påbegyndte deres dannelse - bliver tættere. Slutteligen samler 

de udstrømmende urenheder sig, som er rester af denne nedstigen, og former den 

fjerde verden, som er stoffets verden og den verden hvor de ‘onde’ kelippoth er - 

naturverdenen og denne verden hvor menneskene er.  

 

Også Adam figurerer i denne plan over de Fire Verdener. I den første verden finder 

vi ham som det højeste Himmelske Menneske, arke-typen, ikke blot for de former 

som skal følge efter, men for selve mennesket. Den anden verden afslørere Adam 

som han først kommer tilsyne i Genesis 1:27. Den tredie verden indeholder Edens 

Adam, da han bestod af en lysklædning istedet for et kødeligt legeme. Den fjerde 

verdens Adam er den udstødte Adam af kød og blod, der passerer gennem eksilets 

ørken og den Adam der er istand til, at genskabe sig selv og ikke længere er 

androgyn. De fire Adam’er der er lagt frem i de Fire Verdener, danner omvendt det 

universelle menneske, animus mundi. I denne opstilling befinder hans hjerne sig i 

den øverste verden, hans hjerte sig i den anden verden, hans åndedrag i den tredie 

verden og hans kønsorganer sig i den fjerde verden. 
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De Ti Sephiroth og Ain Soph 

De ti Sephiroth er de guddommelige arketyper som tjener som mønstre for hele 

kosmos. Derfor er Malkuth, kongerige, - også i Daniels Bog - mønstret for denne 

verden, hvor vi for det meste befinder os i. Malkuth er kendt af kabbalisterne som 

Microprosopus’ Brud, den Underordnede Moder og Shekinah i eksil. Malkuth er 

tilskrevet den syvende dag i Genesis, da Gud hvilede. 

 

Vi bør altid tænke på Sephiroth som forskellige aspekter af Ain Soph, det højeste 

princip, som de forskellige farver i et spekter og som intime dele af Guds proces. 

Men den største vildfarelse ville være, at se dem som aspekter af Hans egen 

skabelse i stedet for, hvad de i realiteten er, et produkt af den, ligesom ekkoet er et 

produkt af den forudgående lyd. Vi kan ikke se Gud selv, men vi kan se sporerene 

efter ham og Hans guddommelige udstrømning. Skabelsen antyder oprettelsen af 

noget andet end sig selv, noget udenfor sig selv, fuldkommen i stand til, at 

eksistere som en uafhængig enhed eller helhed. På den anden side er 

udstrømningen en emanationshandling, som antyder ikke blot eksistensen af en 

kilde, men også at aktiviteten i udstrømningen er afhængig af kilden, hvis Tonen 

forstummer, så ophører lydene fra dens ekko også. Det som flyder gennem 

Sephiroth er Ain Soph’s lys, som de behøver for at eksistere. De er sammensat af 

det lys på samme måde som en lerkrukke er sammensat af ler. Det nære forhold i 

forbindelsen mellem Sephiroth og Ain Soph udstrækkes til forholdet mellem selve 

de forskellige Sephiroth. Idet de er fælles om en modtagelighed for 

udstrømningerne fra Ain Soph, deler de også hinandens kvaliteter. Naturen i deres 

forskelligheder er markeret ved den grad af ‘overtag’ af kvalitet, som de har fået 

navn efter. Bortset fra dette er de lige i både kvalitet og værd. 

 

Uanset hvor meget de forskellige kabbalister kan afvige i deres teoretiske 

spekulationer, vil de dog altid være enige når det gælder de to begreber Ain Soph 

og Sephiroth, for uden dem ville der ikke være nogen Kabbala. Ja, vi kan oven i 

købet sige, at med disse to begreber, kan Kabbala’en forståes uden videre 

kommentarer. Forstår vi Ain Soph, forstår vi også meningen med guddommens 

væsen. Forstår vi Sephiroth-systemet forstår vi betydningen af tilværelsen i 

almindelighed. På et tidspunkt i historien, er de 10 dimensioner af ”hvad”, der 

forbinder sig med Sephiroth, ”sat i system” og forsøgt sprogliggjort. Resultatet af 

dette arbejde er udtrykt gennem de første 10 (af 32) reale og absolutte idéer, som 

den søgende inviteres til at granske og efterprøve i sine egne dybder. De 10 

Sephiroth, også kaldet dekaden, er: 
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Ain Soph 

Ordet Ain Soph kan bedst oversættes til grænseløs eller bundløs (Ain- uden, Soph- 

ende). Det er navnet på Kabbala’ens Gud og det symboliserer den totale enhed der 

ligger uden for vor fatteevne. Det er i Ham, at alle modsætninger eksisterer i 

fuldkommen uvidenhed om deres forskelle, i en enhed der ligger uden for enheden, 

som ikke kender til forskellenes muligheder. For kabbalisterne er Ain Soph ingen-

ting, det eksisterer ikke, det kan ikke fattes og man kan overhovedet ikke tale om 

det med ord som Væsen eller Ikke-Væsen. Ain Soph er så meget ikke en del af den 

menneskelige erfaring, at vi som rationelle væsener ikke engang kan begynde, at 

tale om dets eksistens og endnu mindre dets ikke-eksistens. Da det er noget som 

ligger uden for fatteevnen, ligger det selvfølgelig også uden for enhver form for 

klassificering. Det nærmeste vi kan sige om det er, at det eksistere i dets ikke-

eksistens og, at det er i sin ikke-eksistens, at det eksistere. Hvis man sammenligner 

det materielle univers’ system - solen, planeterne, solsystemerne - med et træ, så 

ville Ain Soph være plantesaften. Selv denne lignelse er ikke særlig god. Lad os 

hellere sige, at træets saft ville være bæreren for den kraft der kaldes Ain Soph, den 

åndelige ikke-eksistens. 

 

Årsagen til til alle ting er hverken sjælen eller intellektet. Ejheller har det 

forestillingsevne, fornuft eller intelligens. Det er heller ikke fornuft eller 

intelligens. Ejheller er det talt om eller tænkt om. Det er hverken tal, orden, 

mængde eller noget småt, kvalitet eller ikke-kvalitet, lighed eller ulighed. Det 

hverken står, bevæger sig eller hviler. Det er hverken essens, evighed eller tid. Selv 

intellektuelle kontakter kan ikke henføres til det. Det er hverken videnskab eller 

sandhed. Det er ikke guddommelighed eller godhed og slet ikke ånd som vi kender 

det. Men denne række tilnærmelser viser hele tiden hen til noget, indtil vi når frem 

til et grundbegreb om hvad det er, nemlig intet eller intet-hed. Alligevel tager vi 

også fejl i dette. Intet eller intet-hed er noget forståeligt og det menneskelig sind 

kan gennem omhyggelig øvelse og disciplin nå frem til og opfatte ingen-ting. At 

begrebet ‘intet’ ligger indenfor den menneskelige opfattelsesevne kendetegnes ved 

den kendsgerning, at ‘uendelighed’ - et begreb der normalt forstås negativt - ikke 

alene kan forståes positivt som en virkelighed uden slutning, men oven i købet er 

blevet forstået tilfredstillende på denne måde, da der eksisterer et ‘uendeligheds 

begreb’ i den formelle logiks videnskab. Men Ain Soph kan per defination ikke 

forståes. Så det kan hverken forståes ved det som det ikke er eller ved idéen om et 

‘intet’. Hverken den ene eller den anden tilnærmelse kan bruges. 
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Ain Soph var til førend den skabende Gud. Selv dette forklarer ikke Ain Soph. Det 

kan ikke lokaliseres i tid eller rum. Det eneste der kan siges med sikkerhed er, at 

Ain Soph ikke var årsagen til denne verden. Ain Soph står over årsagens og 

begærets drivkraft. Det er uden begær og uden ikke-begær. Det er Det. Det er Ain 

Soph, et hav af tomhed. Kabbalisterne overvandt vanskeligheden ved, at udtrykke 

det u-udtrykkelige og sagde, at ‘intet’  ain) antydede, at Gud bestod af de samme 

bogstaver som det personlige ‘Jeg’  ani) og lagde derved eftertryk på, at 

udstrømningerne fra Ain Soph – Sephiroth - er repræsenteret ved dette personlige 

‘Jeg’. Hvis man skulle sige noget andet om Ain Soph, ville det være dette: 

Sephiroth er resultatet af Dets udstrømning. Nogle kabbalister siger endvidere, at 

Ain Soph findes i hvert Sephira, men selv der er Det et usynligt og utilnærmeligt 

Væsen. Ain Soph’s nærvær i Sephiroth kan man vide noget om, men man kan ikke 

erkende det. Ain Soph’s liv, dets bevægelse indeni Sigselv, er aspekterne udlagt 

ved Sephiroth. Det vil sige, at Ain Soph’s liv, hvis man tænker på det som en 

aktivitet, kan erfares indirekte ved de bevægelser og forbindelser der ligger i de ti 

Sephiroth. På denne måde udgør disse et helt område, som man kunne foretille sig 

som Ain Soph’s legeme, hvis Det havde et legeme. 

 

Frem for alt er det vigtigt at forstå, at Kabbala’ens Ain Soph står over det Gamle 

Testamente’s skabende Gud. Ain Soph er ‘intet’ og hvis - som det Gamle 

Testamente siger - Ain Soph skabte tingene i sit eget billede, ville Det ‘ingen-ting’ 

skabe. Den eneste aktivitet hos Ain Soph, hvis vi kunne tale om en sådan, ville 

være udstrømningen af en lysstråle. Intet andet. 

 

De ti Sephiroth 

”......Han lod ti lys springe frem fra Hans midte, lys der skinnede i den form som de 

havde fået til låns af Ham og som overalt spredte lyset af den skinnende dag. Den 

Gamle Ene, den mest Skjulte af de skjulte, er et stort fyr og vi kender Ham kun ved 

Hans lys, som i overflod oplyser vore øjne. Hans hellige navn er ikke andet end 

disse lys.” (Zohar) 

 

De ti lys er Sephiroth. Idéen om dem som lys har sin rod i Sepher Yetzirah, hvor 

der henvises til dem som lynglimt eller brændende kuls flammer, Ain Soph. 

Kabbalisterne skildrede Sephiroth visuelt med diagrammer. Sephiroth skal forståes 

som abstrakte, virkelige ting, hvor igennem alle forandringer i universet finder 

sted. Et punkt man sjældent tænker over er, at de sammensatte figurer hver har et 

to-foldigt aspekt. I det første aspekt står de som midler hvor igennem forandringer 

og forvandlinger finder sted. I det andet aspekt er de symboliseret som ‘kar’. I 
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deres andet aspekt repræsenterer de det som er evigt konstant eller uforanderligt og 

i dette aspekt symboliseres de som lys. Manifestationen af Ain Soph’s 

guddommelige kraft som lys, påtager sig forskellige kvaliteter eller ‘farver’ 

efterhånden som de opfanges af og passerer gennem hvert Sephira, der jo handler i 

deres rolle som kar. Kvaliteten af hvert Sephira tænker man på som gennemsigtige, 

farvede kar, der er lavet af lys, d.v.s., at kvaliteten af deres lys - selvom de 

oprindeligt er udledt fra Ain Soph - er de forskellige. 

 

Det er denne forskel der henvises til af de mystikere som henviser til Guds lys og 

naturens lys. De første taler om det æresfrygtindgydende hos Gud som Han er i 

Sigselv og de sidste om det æresfrygtindgydende som er afsløret for Hans 

skabninger. Det hyppigste kabbalistiske billede af Ain Soph i manifestation - som 

vand hældt i forskelligfarvede kar - er i virkeligheden en forklaring på denne 

forskel. De farvede kar eller Sephiroth, er de mangfoldige kvaliteter som udgør den 

kendte virkelighed. Det er kun gennem disse forskellige aspekter, at det ukendelige 

kan opfattes. Vi kan ikke se kilden, udspringet, vi kan kun se dens virkning i 

manifestation. 

 

Endvidere er der forskellige grader hvor igennem Hans manifestation kan opfattes. 

Man kan måske blot se et af karrene, ét aspekt eller adskillige. Målet er at blive 

istand til at se alle delene og deres funktioner i overensstemmelse eller harmoni. 

Hvis man kan fatte forbindelsen mellem Sephiroth og deres handlinger i verden 

såvel som i dem selv, vil man modtage den fulde stråleglans af deres lys. Det er fra 

dette lys, at ordet opnår sin rette substans. Disse sephirotiske lys manifesterer sig 

selv i tre triader, hvor hver triade repræsenterer en særlig værdi, som oprindelig var 

indeholdt i Ain Soph in potentia. Den første triade er sammensat af Kether, 

Chokmah og Binah. Det er den vigtigste af de tre triader i Sephiroth, for den 

symboliserer den dynamiske funktion i en tankeproces der var før verden og derfor 

en arke-typisk model. Den repræsenterer med andre ord Guds tanke-proces. 

 

Vi kan se vigtigheden af aktiviteten i disse tre Sephiroth i lyset af den 

kendsgerning, at kabbalisterne har efterladt os flere informationer, nøjagtige 

informationer, om dem end de har om de resterende syv.  

 

Det skyldes, at mystikerne og filosofferne er uenige om dette punkt. Om 

begyndelsen er man rimelig enige. Men om resultatet - verden - er man ikke særlig 

enige. Alt det som kommer tilsyne og synes, at indikere et mysterium, såvel som 

svarene på dette mysterium, findes her, i denne verden. Det er som om formålet 
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med kontemplation - og kontemplation på det Guddommelige især - er til for, at få 

en forståelse af verden. Kort sagt, sådanne kontemplationer tjener som et spejl, 

hvorved vi måske kan opfatte tilværelsens totalitet. 

 

Kether - Kronen 

I sin udstrømningshandling står Ain Soph i forbindelse med det første Sephira, 

Kether, som en årsag til dets virkninger. Det er i dette første Sephira, at planen til 

universet ligger og hvori begrebet om den enhed som vores intelligens er istand til 

at opfatte eksisterer. 

 

I de kabbalistiske værker henvises der også til dette Sephira som ‘Den Gamle Ene’, 

‘Ur-Punktet eller Monaden’, ‘Den Ældste af de Ældste’, ‘Det Jævne Punkt’, ‘Det 

Hvide Hoved’, ‘De Umådelige Højder’, ‘Det Vældige Ansigt’ eller 

‘Macroprosopus’. Det sidste ord er især fremherskende i kabbalistiske 

spekulationer, så det vil nok være en fordel, at bringe en kort oversigt over det og 

dets oprindelse her. 

 

Det hebræiske ord for Macroprosopus er Arikh Anpin som bedst kan oversættes 

med det ‘Lange Ansigt’ eller det ‘Større Ansigt’. Nogle kabbalister mener, at det 

bedst kan oversættes med den ‘Længe lidende’. For at forstå det sidste ord, er det 

nødvendigt at vide, at man sommetidre tænker på, at hvert Sephira indeholder ti 

lys, hvor hvert lys igen indeholder ti andre lys og så videre i det uendelige. Hvert 

Sephirah har mindst ét af disse lys brændende, men de som har alle ti lys 

brændende på samme tid, udgør en særlig klasse der er kendt som Partsufim 

‘Ansigter’  Partsuf i ental). Kether udgør det første Partsuf, Arikh Anpin. 

Sephira’et Chokmah udgør Partsuf Abba  fader) og Sephirah’et Binah udgør 

Partsuf Aima (moder). De seks Sephiroth (sephiroth= flertal af Sephirah) der 

kommer lige efter, samler kræfterne af deres lys i det Partsuf der er kendt som Zair 

Anpin ‘Det Mindre Ansigt’ der også er kendt som ‘Det Korte Ansigt’ eller ‘Den 

Utålmodige,’ Microprosopus. 

 

Når Macroprosopus er givet os i illustreret form, er det i overensstemmelse med det 

kabbalistiske standpunkt, at han er delvis tilsløret og, at ‘i ham er alt højre side’. I 

Zohar beskrives han i det første kapitel i bogen ‘Det Tilslørede Mysterie’. Her 

fortælles vi, at hans kranie har Ain Soph’s lys som sin oprindelige substans og 

indeholder en krystalklar dug. Lyset fra dette kranie strækker sig ud til 40.000 

verdener, som ligger over denne verden og det indre af det kranie indeholder 

13.000 myriader af verdener. Duggen, i hvilken disse verdener flyder, flyder ned 
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fra hans hovede og er den eliksir der skal genopvække de døde til den kommende 

verden - himmelens manna. Det er denne krystalklare dug, der er hvid af farve i 

Macroprosopus’ kranie, som kabbalisterne mener henviser til Exodus  2. Mosebog) 

16:14: ”Og der duggen som lå, hævede sig, se, da lå der oven over ørkenen noget 

tyndt, tyndt som rimfrost, på jord.” Den tynde hinde, der ligger over 

Macroprosopus’ hjerne, har et udløb der leder til verdenerne nedenunder, nemlig 

Sephiroth’ forneden således, at hans hjerne langs de toogtredie stier kan udsende en 

skinnede hvid udstrømning. Det er derfor, at hans kranie har et lille hul ved 

bunden. Dette viser hen til de toogtredive stier der er nævnt i Sepher Yetzirahs 

åbningssætning: ”Jehovah prægede Sit navn ved de toogtredive stier.” 

Kabbalisterne ser også i denne idé meningen med Genesis 2:10: ”Og en flod løb ud 

i Eden for at vande haven.” 

 

Hans hår, som er lavet af den fineste substans og er hvid som uld, er sammensat af 

7,500 hår som udstråler lysene fra de kilder, der er i hver af dem, til 410 verdener 

(410 er den nummeriske værdi af ordet ‘hellig’). Om hans øje, som er synlig for os, 

siger kabbalisterne, ved at citerere Salmerne, ”Se, han som opretholder verden, vil 

aldrig slumre eller sove,” at det evigt er åbent og, at hvis han lukker det blot i en 

tusindedel sekund ville intet eksistere. Det er derfor Macroprosopus’ øje er 

beskrevet uden øjenlåg. Fra hans næsebor, som siges at være på størrelse af enorme 

gallerier, strømmer ånden ud til de lavere verdener. Hans skæg, der er ligeså hvidt 

som hans hår, er delt op i tretten dele - tretten er det tal der udtrykker enhed.  Zohar 

bringer i den ‘Store Forsamling’ et helt kapitel om hver del af hans skæg. 

 

Man kan ikke lade være med, når man har dette billede af Macroprosopus for øje, 

at tænke på den sætning i Daniels Bog, hvor vi kan læse han i en vision så den 

”Gamle af dage hvis klædning er hvid som sne og håret på hans hovede den 

reneste uld, hans trone lig den brændende flamme og hans hjul som brændende 

ild.” (Daniel 7:9) 

 

Fremkomsten af Kether er netop den første impuls fra Ain Soph mod 

manifestation. Det er det første udtryk for Guds ur-vilje til at ‘ville’, en impuls og 

ikke andet. Kether er Ain Soph’s virkning og kun på den måde kan vi se en forskel 

mellem disse to begreber. Indenfor dette Sephira befinder alle modsætninger sig i 

fredelig forening. De eksisterer i en tilstand af potent adskillelse. Det er ikke førend 

de to følgende Sephiroth dukker op, at idéen om balance opstår. Kether 

respræsenterer ligevægten som en kraft eller magt der befinder sig i den centrale 

axis af drejningpunktet. Det er det punkt, hvor to spændte og modsatte kræfter er i 
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ligevægt. Dette er det betydningsfulde i Kether som ‘Ur-Punktet’ eller det ‘Bløde 

Punkt’. Det er ikke et punkt i ordets normale betydning. Det er en monade af ren 

energi der indeholder modsætningernes enheds-kraft. Dets første fremkomst i 

rummets pleroma er en gnist, der skaber en åbning i selve rummet, et strålende 

punkt hvorfra de resterende Sephiroth slutteligen strømmer ud. Nogle kabbalister 

fastholder - når de tænker på ‘kar’ som aspekter af dette Sephirah - at dette bev 

manifesteret af Ain Soph med det ene formål, at skærme verden for de første 

udstrømninger af dets lys. 

 

Energierne i det andet og tredie Sephira - Chokmah og Binah - der er 

repræsentative for alt det som er ekstremt i polariteter, er indeholdt i Kether i ét 

punkt. Det er intensiteten af disse kræfter - der befinder sig i ét rum - der får Kether 

til, at ‘lide’. Det er dog essentielt at denne ‘lidelse’ ikke skal forstås som en 

‘stemmen imod’ fra de energier der er i Chokmah og Binah på en modstridende 

eller ‘fjendtlig’ måde. Vi tænker normalt på modsætninger som ‘bekrigende’ 

elementer, der er i modstrid med hinanden indtil de forenes og herefter tænker vi 

ikke mere på dem som modsætninger, men som ét. Dette synspunkt er en 

forenkling af stoffet og udtrykker ikke særligt godt den filosofiske betydning, især 

ikke når den tilføres de to Sephiroth, som vi ser på dem i denne forbindelse. Hvad 

der især er vigtigt er den kendsgerning, at forbindelsen mellem Chokmah og Binah 

præsenterer et højere udviklingstrin. 

 

For at forstå denne påstand er det nødvendigt, at vi ser på forbindelsen mellem 

modsætningerne, ja, alle modsætninger, som noget der udvikles i et trefoldigt 

mønster. På det første trin eksisterer modsætningerne i uvidenhed om forskellene 

mellem de to. Eksempler på sådanne forbindelser er nat og dag, sort og hvid, 

forneden og foroven og nord og syd. Det første trin er et trin af uvidenhed eller 

uskyld snarere end forskelle. Det er i denne tilstand, at vi finder de største bibelske 

modsætninger, nemlig Adam og Eva i Edens Have. Begge er defineret som 

modsatte væsener, men begge er uvidende om deres forskelle, indtil de spiser af 

Kundskabens Træ. Det er først her, at de ser at de er nøgne. På dette tidspunkt er de 

først klar obver deres forskelle. 

 

Det andet trin mellem modsætningernes forbindelse er udtrykt med ord som 

konflikt, uoverensstemmelse eller modsigelser. Her er modsætningerne åbenlys 

‘fjendtlige’ overfor hinanden. 
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Tilsidst det tredie og endelige trin i forbindelse med modsætningerne. Det er her 

hvor de eksisterer i en tilstand af harmoni, forskellige fra hinanden, men handlende 

gensidigt i kærlighed. Det er i denne tilstand, at vi finder Chokmah og Binah - 

Guds ‘visdom’ og ‘intelligens’. 

 

Chokmah - Visdom 

Det andet Sephira er maskulint og har faderens egenskaber. Det er i dette Sephira, 

at viljen til at skabe først manifesterer sig selv og som Zohar henviser til, når den 

siger, at efter det første udbrud af den guddommelige kraft i pleroma - oprettelsen 

af Kether - kom der pludseligt et skinnende punkt tilsyne som kaldes B’reshith 

(Begyndelsen), det første ord i Skabelsesberetning. Dette Sephirah og det 

efterfølgende, Binah, er paralelle udstrømninger fra Kether, Kronen.  

 

Denne første treenighed, dens form og de metafysiske begreber der omgiver den, 

har muligvis sin oprindelse i Job 38:10-12: ”Han udhuggede floder blandt 

klipperne og Hans øjne så dyrebare ting. Han binder strømmene så ikke en dråbe 

løber ud og fører de skjulte ting frem til lyset. Men visdommen - hvor finder man 

den? Hvor er indsigtens sted?” For at se forbindelsen mellem dette afsnit og 

skriftstedet fra Job er det nødvendigt at se på en tekst der synes, at være et andet 

‘lån’ og det er fra Zohar. Her fortælles vi, at havets kilde er EN  Kether) og 

strømmen som udgår derfra er TO (Chokmah) og de var formet som et kar der var 

lige så lille som bogstavet Yod, som kaldes den „Visdoms-overstrømmende Kilde’ - 

Kether, hvis øje (ental) „ser hver en dyrebar ting‟ og „hugger en flod i jorden‟ hvor 

den „Visdoms-overstrømmende Kilde‟ flyder og fylder den. Denne flod eller store 

kar kalder han så „hav‟ - det tredie Sephirah, Binah, Intelligens eller Forståelse. 

Slutteligen hugger han det ud i „syv strømme‟ (Isaias 11:15), og det er de resterende 

syv Sephiroth. 

 

De første tre Sephiroth og deres skabelse er altså nært forbundet med hinanden på 

mange måder, hvis vi tager skriftstedet fra Job som en kilde til teorien om deres 

handlinger. Det er Kether som hugger floder ud af klipperne, hans øje der ser alt. 

Og det Kether, som modtager den første flod af Ain Soph’s udstrømning, holder 

floden af det æresfrygtindgydende sammen og hindrer den i, at flyde over. Og det 

som han bringer frem, er et aspekt af det guddommelige Ain Soph, hans enhed, i et 

symbolsk anagram der er forståeligt for mennesket - nemlig foreningen af 

modsætningerne. Og tilsidst er det også en måde, at fortolke det ‘som er skjult’ på. 

En enklere fortolkning ville være, at det er Binah, det tredie Sephirah. 
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 Chokmah, det Sephira der bærer Guds visdom i sig og hele skabelsen in potentia, 

sætter ind med en oversvømmende vilje til at skabe. I Kether har vi planen, som 

var betroet ham af Ain Soph. I Chokmah har vi ikke blot planen, men også 

drivkraften - ‘strømmen’ - det bristefærdige begær efter, at lægge skabelsesplanen 

frem. Det er ikke så meget et begær, men snarere en ‘beredthed’ til, at udtrykke en 

‘vilje’ til, at lade det ske. I kether finder vi en ‘vilje til at ville’.  

 

I Visdom finder vi en åbenthed til, at ‘udtrykke viljen’. Manifestationen af Guds 

visdom er dog alligevel u-udtrykt, u-differentieret og ukendt, men det er fyldt op til 

det bristefærdige punkt. Det er, om intet andet på dette tidspunkt, essensen af det 

kreative aspekt i Ain Soph, som overføres gennem Kether. Det er et aspekt af den 

dynamiske del af det Guddommelige som, hvis det kunne modtages, ville komme 

tilsyne som noget statisk snarere end dynamisk. Men dette kunne også siges om et 

træ. Chokmah er alle de skabte tings fader, hvilket vil sige, at Guds visdom er 

faderen til alle skabte ting. Det ene aspekt af Visdom ser op ad mod Kronen for, at 

opfatte den plan som modtages fra Ain Soph og det andet ser eller lyser nedad for, 

at lære mennesket det som er præget der. 

 

Den opmærksomme læser må allerede nu have bemærket, at Visdom har alle 

Sophia’s egenskaber, altså et feminint princip. Den der er bekendt med det 

hebræiske sprog vil også have bemærket modsigelsen i denne idé, at Chokmah er et 

feminint navneord. Dette er en kilde til megen forvirring for den der studerer 

Kabbala, især når han eller hun støder på sætninger i kabbalistiske skrifter, der 

henviser til Chokmah som HENDE. Vanskeligheden er løst ret enkelt i MacGregor 

Mathers introduktion til Kabbalaen Utilsløret. Her siger han, at ethvert Sephirah til 

en vis grad er androgynt, idet det er modtageligt (feminint) for det Sephirah der går 

umiddelbar forud for det og overfører (maskulint) det til det, som følger lige efter. 

En undtagelse for dette er dog Kether, som ikke har noget Sephirah der går forud 

og Malkuth, som ikke har noget Sephirah der følger efter. Derfor er det kun Kether 

som er rent maskulint og Malkuth der er rent feminint. 

 

Dette forklarer for eksempel hvorfor man i Tredie Bog (Den Nedre Hellige 

Forsamling) i Zohar skriver, at Kether (det maskuline princip) blev skubbet frem 

for, at forene sig med Chesed (Nåde, men også Kærlighed), hvor man i denne 

sætning ikke blot henviser til det som maskulint, men også som stedet for 

‘omskærelsen’. Set udfra dette synspunkt må alle Sephiroth ses i en tilstand af 

modtagelighed (feminine) når vi henfører dem til Kether og alle Sephiroth som 

værende aktivt overførende (maskuline) når vi henfører dem til Malkuth. Når først 
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vi forstår dette, vil vi ikke se nogen modsigelse i, at Chokmah, ånden som 

strømmer ud fra Macroprosopus’ næsebor, er feminin. ”Og den Ånd strømmede ud 

fra den tilslørede hjerne. Hun kaldes Livets Ånd og gennem Hende vil alle 

mennesker forstå Chokmah, Visdom, når Messias kommer.” Dette Sephirah er 

faderskabets arke-type, for man henviser til det som „fædrenes fader‟ og det er i 

den sammenhæng, at vi skal forstå hvorfor han også er synonym med Eden. Eden 

var prototypen på verden, modellen som skulle være et mønsterbillede på verden. 

Det var ‘maskulint’ idet det ikke udstrakte sig selv, men forblev en lukket enhed, 

uimodtagelig og isoleret fra ‘moder jord’. 

 

Binah - Intelligens eller Forståelse 

Binah er den Himmelske Moder, Aima, og i hendes mave bliver alt det som er 

indeholdt i Visdom, slutteligen differentieret. Det er fra hende, at de resterende 

Sephiroth strømmer ud. Foreningen af Chokmah og Binah - Visdom og Forståelse - 

føder en søn, Daath, Kundskab, selvom denne søn ikke tælles med blandt 

Sephiroth. 

 

Ifølge symbolikken om Paladset eller den Guddommelige Bygning, repræsenterer 

Binah udfoldelsen af det, som engang var skjult. Det Guddommelige Palads er et 

synonym for verden. Det punkt som var Visdom, udstrækkes her gennem den 

nærende og yderligere virkning i Forståelse. De syv virkninger, der vil strømme ud 

fra hendes mave, vil blive kendt som de syv dage i Genesis. Men dette Sephirah 

står, sammen med de to der gik forud, i en speciel forbindelsemed de lavere syv. 

Denne første triade af Sephiroth repræsenterer den totale manifestation af de 

guddommelige tanker. Denne triade af Krone, Visdom og Forståelse symboliserer 

de tre aspekter af kundskaben. Det første Sephira, Krone, er ‘kundskab’. Det andet, 

Visdom, er ‘den der kender til’ og det tredie, Forståelse, er det ‘som er kendt’. I 

deres virkning må vi tænke på disse tre Sephiroth som én ting eller snarere som 

handlingen af én ting, nemlig - kundskab. Kether er kundskab idet han indeholder 

alt det som kan vides om Ain Soph. Han er for mange kabbalister ‘lig’ med Ain 

Soph, hvor den eneste forskel er, at Kether i sigselv indeholder en vilje til at ‘ville’. 

Chokmah er den som ‘kender til’ det der oprindeligt var i både Ain Soph og Kether 

som en idé om skabelsen og er på dette tidspunkt blevet et ‘blåtryk’ af hele idéen. 

Binah er det som er kendt. Hun er udtryk for den differentierede og grundlæggende 

form af det som Chokmah ‘kender til’. Det er vigtigt at lægge mærke til, at dennne 

kundskabstilstand (Kether) er en tilstand hvori modsætningerne befinder sig i total 

forening. Dette tyder på, at Sephiroth  har som mål - hvis vi bruger dem som en 
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meditationsplan til åndelige overførsler - at forsone de modsætninger som er delt 

ud i de andre Sephiroth i den mediterendes sind. 

 

Moses Cordovero advarede mod sådanne meditationer ved, at citere 5. Mosebog 

22:6-7: ”Når du finder en fuglerede på vejen, i et træ eller på jorden og der er 

unger eller æg og moderen ligger på ungerne eller på æggene, da skal du ikke tage 

moderen med ungerne. Men du skal lade moderen fare og tage ungerne til dig, at 

det må gå dig vel og du må forlænge dine dage.” 

 

Henvisningen til moderen må være Binah. Kabbalisterne opfattede dette skriftsted 

som en advarsel om, at man ikke skulle meditere eller kontemplere over moderen 

sammen med de to højere Sephiroth, men istedet hellere skulle lede sin 

opmærksomhed på dette område af guddommelige tanker væk og se på ‘ungerne’ 

eller de syv lavere Sephiroth som tilhørere denne klasse af guddommelige 

bevægelser og handlinger. Dette skyldes den idé, at triaden af guddommelige 

tanker er så opfyldt med den æresfrygtindgydende ild og, at det er en verden der er 

så meget uden for vore normale muligheder, at det, at meditere eller kontemplere 

på den for længe vil kalde den fulde ild fra det guddommelige ned over en - 

udenom de mellemliggende, beskyttende lag af ‘unger’, nemlig Sephiroth. 

 

Faren synes at ligge i, at ingen mand eller kvinde kan kalde de rene arketyper frem 

og favne dem uden at dø. Vi må huske på, at de tre Sephiroth, Kether, Chokmah og 

Binah opholder sig i den første af de fire verdener, nemlig Azsiluth - 

‘udstømningernes verden’. Det er i denne verden, at Ain Soph manifesterer sigselv 

i form af ren energi. 

 

Det er interessant at se, at Cordovero’s citat fra 5. Mosebog også synes at sprede 

lys over en sætning i Zohar. Her står der nemlig, at når Messias kommer, vil han 

komme ud fra Edens Have fra et sted som kaldes for ‘Fuglens Rede’. Dette er en 

tydelig henvisning til de to Sephiroth Chokmah og Binah, hvor den første 

identificeres med Eden i Sephiroth-systemet og den sidste med det skriftsted i 5. 

Mosebog hvor moderen sidder i sin rede, er de lavere syv Sephiroth. 

 

Med fremkomsten af moder- og fader Sephiroth blev forskellen mellem kønnene 

grundlagt. Udfra dette synspunkt er alle Sephiroth på den højre side af formen 

maskuline, medens de der er til venstre er feminine. De der befinder sig i midten - 

undtaget Kether og Malkuth - tænker vi på som sammensatte figurer, der er skabt 

af egenskaberne fra de to Sephiroth der gik forud for dem. Denne triade af 
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guddommelige tanker føder den anden triade, der er sammensat af Chesed, 

Geburah og Tiphereth og som er repræsentative for Ain Soph’s moralkræfter. 

 

Chesed - Nåde eller Kærlighed 

Det fjerde Sephira Chesed, Guds Nåde eller Kærlighed, er skabt ved foreningen af 

Visdom og Forståelse og betragtes som en maskulin kraft. Chesed tænker vi på 

som den produktive og liv-givende kraft der manifesterer sig selv, ikke blot i 

universet, men også i mennesket. Dette Sephira repræsenterer symbolsk 

udviddelsen af viljen i den første triade. Men ligesom Sephiroth-systemet begyndte 

med ligevægtens princip - som det ses i Kether - så må også denne triade og den 

der følger efter, være i overensstemmelse med det princip. Hvert Sephira er så 

‘opfyldt’, så rigt på den måde, at de kræfter der er i dem er ubegrænsede og uden 

mangler, at det må fremkalde en ‘modbalancerende’ virkning. Følgeligen skabes 

der en grænse for de kræfter, der var i Nåde og det femte Sephirah, Geburah, blev 

skabt. 

 

Dette Sephirah repræsenterer symbolsk den første dag i skabelsen, da Gud skabte 

lys og adskilte det oprindelige mørke’s kaos fra det lys, som skabte den første dag 

og nat. Ifølge den italienske filosof og bibelfortolker Obadiah Sforno (1475-1550) 

var det lys, som der henvises til i det første kapitel af Genesis, et specielt lys der 

kun eksisterede gennem de syv skabelsesdage. Denne idé var sandsynligvis 

fremlagt for, at forklare hvorledes der kunne være lys den første dag, når solen og 

månen ikke blev skabt førend den fjerde dag. En kabbalist kan måske finde videre 

beskæftigelse i Sforno’s forklaring på, at Ain Soph udstrømmede SigSelv i form af 

lys. 

 

Geburah - Dom eller kraft 

Sephirah’et Geburah, Guds kraft, er Dom og Kontrol som er istand til, at udmåle 

straffen. Det er feminint af natur og det begrænser overfloden af Nåde. Ved det 

samme tegn er Kraftens strenghed hærdet af Nåden således, at de to eksisterer i en 

tilstand af harmoni. Dette Sephirah er repræsentativ for sammentrækningen af den 

guddommelige vilje. Da nåde er en al-givende kraft, evigt-skabende i sin  aktivitet, 

ville det have været uklogt, at lade det udtrykke sig selv uden at opstille grænser. 

Det var af denne grund, at Geburah, Dom, Kraft eller Justits, rummede tingene for 

at hindre, at de blev skabt. Dog ville Justits, uden Nådens medfølelse og kreativitet, 

i sin rolle som streng dom forårsage, at tingene trak sig sammen til et punkt af 

ikke-eksistens. Faren ved det fjerde Sephirah ligger i dets tendens til at over-

udvidde det femte Sephirah i sammentrækning. De to tilsammen skaber et 
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midtpunkt. Ægteskabet mellem disse kræfter føder Skønhed, som er et udtryk for 

alt det der harmonisk er i balance. 

 

Dette Sephirah repræsenterer symbolsk den anden dag i Genesis, da Gud adskilte 

vandene ved, at skabe firmamentet mellem dem og således frembragte ‘foroven’ 

(Himmelen) eller en begrænsning af kræfterne fra det fjerde Sephirah, hvis 

funktion var en udstrømmende udviddelse. Denne udstrømning, der er i form af 

vand, er her stoppet af Himmelens firmament (shamayim), som på hebræisk er 

sammensat af ordet ‘der er vand’  sham mayim). Det er interessant at se, at det 

også er sammensætningen af ‘ild’ og ‘vand’  esh wa mayim). Den spanske poet og 

fortolker Abraham ibn Ezra (1092-1167) siger, i sine kommentarer til Bibelen, at 

‘firmamentet’ her betyder den atmosfære, der i sin substans har skabelsesilden. 

Denne ild, der får sin fulde styrke efter den og vinden (ruach, ordet for ånden som 

svæver over vandene) der havde tørret jorden ud, er Himmelen som adskiller 

vandene. 

 

Tiphereth - Skønhed 

Sephirah’et Tiphereth’s hovedrolle er at være mægleren mellem Nåde og Dom. Det 

er også kendt som Zair Anpin (det Mindre Ansigt), hvis legeme er sammensat af 

Sephiroth’ene Chesed, Geburah, Tiphereth, Netzach, Hod og Yesod - alle sammen 

Sephiroth vi vil komme nærmere ind på senere, når vi skal tale om Sephirah’et 

Yesod. 

 

Hovedforskellen mellem det Større Ansigt (Macroprosopus) og det Mindre Ansigt 

(Microprosopus) ligger i den idé, at den første - selvom den giver en del af sig selv 

til Kether - tænkes på som noget umanifesteret. Det sidste, Microprosopus, 

henvises der til som både umanifesteret og manifesteret. Derfor ser vi hele hans 

ansigt. I modsætning til Macroprosopus har Microprosopus sort hår  ‘for mit 

hovede er fyldt med dug og mine lokker med nattens dråber’, Salomon V,2) og 

hans øjne har øjenlåg. Men den vigtigste forskel har dog at gøre med den idé, at 

Microprosopus er andogryn. I den ‘Større Forsamling’ står der, at kilden til denne 

andogryne tilstand har sin oprindelse mellem hans to arme, i ’den del’ som kaldes 

Tiphereth og som udstrækkes til at forme to bryster. Det er her, at vi finder hovedet 

af en kvinde, hvor håret dækker den ene side af hendes hovede. Der står også, at 

hun er blevet udstrukket ‘fra hjertet’. Tiphereth har hjertets egenskaber og 

kvaliteter. Dette Sephirah repræsenterer symbolsk den tredie dag i Genesis, da 

vandene under himmelen samledes på ét sted og det tørre land kom tilsyne. På 

denne dag siges der også, at Gud skabte det vegetabile rige. 
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Med manifestationen af Tiphereth er den anden triade, den af Guds moralkræfter, 

fuldført. Den næste og sidste triade er sammensat af Netzach, Hod og Yesod. 

 

Netzach - Sejr eller Udholdenhed 

Det syvende sephira, Netzach, er et maskulint aktivt princip og det som støtter 

sephira’et Nåde. Dette sephira repræsenterer symbolsk den fjerde dag i Genesis, 

den dag hvor Gud skabte Solen og Månen. 

 

Hod - Majestæt eller Ære 

Det ottende Sephirah er Hod, Majestæt eller Ære og er feminint og passivt i sin 

natur. Det støtter det femte Sephirah, Dom eller Kraft. Symbolsk repræsenterer det 

den femte dag i Genesis, da Gud skabte havets skabninger og luften. 

 

Yesod - Grundlag 

Det niende Sephira er Yesod, Grundlag. Dette Sephira fuldender den sidste triade, 

den triade der er det repræsentative resultat af Guds skabende eller kreative kræfter 

- den materielle verden. Symbolsk repræsenterer det den sjette dag i Genesis, da 

Gud skabte Adam og Eva. Dette Sephira er også det sidste af de, som er i 

Microprosopus. Bogen ‘det Tilslørede Mysterie’ skriver, at Nåde er hans højre arm, 

Dom eller Kraft er hans venstre arm. Kroppen er Skønhed. Hans højre ben er Sejr, 

hans venstre ben Majestæt eller Ære og Grundlag er hans skabende organer. 

 

Lad os se på triade opdelingen af Sephiroth frem til dette punkt: 

 

Den første triade, der er repræsentativ for Ain Soph’s tankekræfter, er sammensat 

af Kether, Chokmah og Binah - de sidste to er også kendt som henholdsvis Abba 

(fader) og Aima (moder). Foreningen af Faderen og Moderen skaber formen af den 

anden triade, der er sammensat af Chesed, Geburah og Tiphereth og disse er 

repræsentative for Ain Soph’s moralske kræfter i universet. 

 

Den tredie triade repræsenterer symbolsk det materielle univers med dets utallige 

former, forandringer og alle de bevægelser der opstår heri. Denne triade er 

sammensat af Netzach, Hod og Yesod. Det sidste Sephirah, Yesod (Grundlag) 

symboliserer stabiliseringen af modsætningerne. 

 

Malkuth - Kongerige 
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Det tiende og sidste Sephirah er et feminint og passivt Sephirah. Dette Sephirah er 

også symbolsk repræsentativt for Guds feminine modpart, Shekinah, som vi vil 

bruge flere sider på senere. Det er igennem hende, at Ain Soph’s guddommelige 

nåde passerer ned til de lavere verdener. Malkuth er tilskrevet den syvende dag i 

Genesis, da Gud hvilede. 

 

Vi må altid tænke på Sephiroth som forskellige aspekter af Ain Soph, som de 

forskellige farver i et spekter og som intime dele af Hans proces. Den største 

vildfarelse ville være, at se dem som aspekter af Hans skabelse istedet for som er 

resultat af Hans guddommelige efflux. Skabelsen antyder oprettelsen af noget 

andet end en selv, udenfor en selv, fuldkommen istand til, at eksistere som en 

uafhængig enhed eller helhed. På den anden side er udstrømningen en 

emanationshandling  fra latin ‘emanare’, at flyde) som antyder ikke blot 

eksistensen af en kilde, men aktiviteten af den udstrømning er også afhængig af 

kilden hvis den skal vare ved. Det som flyder gennem Sephiroth er Ain Soph’s lys, 

som de behøver for at eksistere. De er sammensat af det lys på samme måde som 

en lerkrukke er sammensat af ler. Det nære forhold i forbindelsen mellem 

Sephiroth og Ain Soph udstrækkes til forholdet mellem selve de forskellige 

Sephiroth. Idet de er fælles om en modtagelighed for udstrømningerne fra Ain 

Soph deler de også hinandens kvaliteter. Naturen i deres forskelligheder er 

markeret ved den grad af ‘overtag’ af kvalitet, som de har fået navn efter. Bortset 

fra at de er lige i både kvalitet og værd. 

 

Den eneste undtagelse for denne kvalitet findes i teorien om Partsufim, ansigterne, 

en teori der er fremmed for Sepher Yetzirah, men som er meget udviket i den 

‘Større Forsamling’ i Zohar. Meget af teorien om ansigterne som vi kender den nu, 

blev udarbejdet af Isaac Luria, der som sit udgangspunkt brugte Zohar. De 

Parsufim er, som det blev sagt i afsnittet om Sepher Yetzirah, Macroprosopus 

(Kether), Faderen (Chokmah), moderen (Binah), Microprosopus (de skes Sephiroth 

fra Chesed til Yesod, begge inklussive) og Shekinah. I denne teori mener jeg, at vi 

bliver præsenteret for et psykologisk ‘belæg’. Partsufim er en videre differentiering 

af Guds kræfter, manifesteret ud i virkeligheden. De er  arketypiske eller 

mytologiske repræsentanter, som er fremkommet ved nødvendigheden af, at 

forbinde disse egenskaber med mere genkendelige symboler. De fem figurer der 

giver os arketypiske modeller er specielt egnet til enkelte religions- eller 

tankesystemer. 
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Det kabbalistiske synspunkt, at manifestationen og udstrømningen af Guds-hovedet 

bevæger sig fra en begyndende tilstand af ‘intethed’ gennem Kether til den 

endelige tilstand i Malkuth, det Sephirah der symbolsk skabte verden, er 

grundliggende en psykologisk påstand omkring udviklingen af bevidstheden eller 

ego’et fra hvad som helst der måtte være før Psyche - Selv’et, Ain Soph eller den 

guddommelige første ‘bevæger’ under noget andet navn. Hvis den kabbalistiske 

påstand omkring forbindelsen mellem et Gudsprincip der står før verden og Hans 

feminine modpart i verdenen, var et isoleret tilfælde i enten filosofiens eller 

religionens historie, ville denne fordring blot være et gæt. Men, som vi skal se, er 

dette ikke tilfældet. Det hebræiske ord ‘ain’  intet) og det hebræiske ord ‘ani’  Jeg) 

er sammensat af de samme konsonanter. Ani er det som Gud kalder Sig Selv i 

præcis det øjeblik, at Hans Shekinah, Hans feminine modpart i form af Malkuth, 

træder ind i og fuldender den skabte verden.  

 

De tre sjælsaspekter i Kabbala og i Daniels Bog 

Selvom sjælen grundlæggende er én ting, kan den alligevel deles op i adskillige 

dele. Dette er tydleigt fremhævet i Zohar, hvor det fremherskende synspunkt er, at 

sjælen består af tre dele: Nephesh, Ruach og Neschamah. Daniel bruger alle tre 

udtryk, men det er først da han møder ærkeenglæen Michael, at han bruger det 

højeste udtryk for sjæl, nemlig Neschamah. 

 

Benævnelsen Nephesh viser hen til den del af sjælen, der er forbundet med legemet 

og alt det som hører med til, at opretholde den fysiske tilværelse gennem hele livet. 

Det er ikke selve legemet, men det laveste udtryk for sjælens åndelige liv. Dets 

natur er at opfylde kødets behov og beskytte det mod skade. Det er begærligt og vil 

overleve for enhver pris. Det har ikke sin egen energi eller lys, men får sin næring 

fra Ruach, og selvom det er ansvarlig for det fysiske legeme, er det tillagt Yetzirahs 

verden og korresponderer med det ’æteriske’ legeme. Det er gennem Ruach, at 

sjælen næres for, hvis Ruachs livskraft blev trukket tilbage vil døden straks 

indtræffe. Nephesh ville være ude af stand til at opretholde sit eget legeme. Ruach 

er tillagt Briahs verden og korresponderer med det åndelige legeme, men for de 

fleste mennesker, er tilgangen til det åndeligt legeme noget, der opleves som glimt, 

impulser eller periodiske opblomstringer, som resultat af, at vi stadig er underlagt 

lidenskabens omskiftelige natur. Benævnelsen Neschamah henviser til sjælens 

åndelige evner. Det er den højeste fornuft i os, som er det virkelige åndelige 

intellekt, der står over det rationelle sind. Det er uddraget fra livets kilde og fra 

intelligensens og visdommens kilde og er tilskrevet Atziluths verden. 
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Nephes, Ruach og Neshamah sameksisterer og virker som én enhed, men alligevel 

er det formentlig kun få mennesker i denne verden, der er i stand til at drage fordel 

af dem alle tre. Det bliver sagt, at enhver sjæl er bevidst på Nepheshs plan og, hvis 

vi bruger den til sit yderste potentiale, da skænkes Ruach-bevidsthed til sjælen. 

Sjælen inviteres så at sige ind i Ruachs hus, som om den hørte til der. Hvis sjælen 

er i stand til at bruge Ruach til sit yderste potentiale, da vil det guddommelige 

Gudshoved lovprise sjælen og skænke den Neschamahs krone. Det er målet for alle 

sande søgere, for det er gennem Neschamahs kræfter, at Ruach frigøres fra den 

jordiske verdens begrænsninger og på den måde bliver i stand til at erkende sin 

virkelige, åndelige natur. Andre navne tilskrevet den er: Det Højere Selv, 

Overselvet, og sjælens Hellige Vogtende Engel. Mellem Nephesh og Ruach ligger 

der et slør, et fortættet ’astralt’ felt, som bevidstheden kun formår at gennembryde 

ved hjælp af et fænomen kaldet Tselem. Zohar betragter Tselem som det æteriske 

eller astrale legeme, der tjener som mellemleddet mellem sjælen og det fysiske 

legeme. Man tænker, at på grund af, at Neschamahs og Nephesh‟ natur er for langt 

fra hinanden til at forme et bånd, blev Tselem skabt, vævet som en klædning af 

menneskets tidligere gode gerninger. Denne æteriske form blev betragtet som 

værende den virkelige form, som kun kunne afsløres for den hengivne kabbalist’ 

rensede åndelige syn. Middelalderens kabbalister mente, at det Højere Selv, eller 

virkeligt åndelige selv, hørte til Tselem. Denne idé er baseret på Genesis 1:26, hvor 

der står: ”Så sagde Gud, lad Os skabe mennesket i Vort billede, i Vor lighed”.  

 

Forskellen mellem Neschamah, vores uundværlige åndelige individualitet, og 

Tselem er, at Tselem er mellemleddet – formen, ikke essensen – hvor igennem 

Neschamahs vilje bliver manifesteret, da dens oprindelige formål var at tjene som 

en form, eller mønster, for det fysiske legeme. I dag er Tselem bedst kendt som det 

æteriske legeme, der er et begreb ’lånt’ fra Teosofien. Her beskrives det som både 

et plan og et legeme. Som plan, placerer æteren sig umiddelbart over det fysiske 

eller i det fysiske plan, som en del af det, der er af ren energi og uden substans. 

Som legeme beskrives det tilsvarende som et enegilegeme, der er nært knyttet til 

det fysiske legeme.  
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Navne der bruges i Daniels Bog 
 

Gud og guder 

Adonai, Adonai Eloah 

Alhim 

El  

Eloah ell. Elah, Eloah med 2 He 

Eloah Ilay 

Elohè 

Elohim, Elohim med to He 

Elyon 

Ilyah 

Jahve, (JHVH), Jahve Eloah 

 

Engle 

Gabriel, Michael, Malachim, Arioch og blot engle 

 

Fyrster og Prinser 

Prins, Prinsernes Prins 

 

Den Gamle af Dage 

 

Messias 

 

Profeter 

Jeremiah, Habakkuk 

 

Sjæl 

Nephesh, Ruach, Neschamah (5:23) 

 

Sephiroth 

Binah, Chokmah, Geburah, Hod, Chesed, Malkuth, Daath (6:13) 

 

Tal 

2300 (8:14), 1295 (12:11) og 1335 (12:12) 62 (5:31) 



49 

 

Del I: 

Beretninger (kapitlerne 1:1- 6:29) 

 

1. Kapitel (babylonske æra, hebræisk.)    side 52 

Indledning.      

 

2. Kapitel (babylonske æra, aramæisk.)    Side 62 

Nebukadnezars drøm om fire kongeriger.    

 

3. Kapitel (babylonske æra, aramæisk.)    Side 76 

Den flammende ovn.      

 

4. Kapitel (babylonske æra; aramæisk.)    Side 89 
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Kapitel 1 

 

1. I Johakims,
ַ(1)
 Judas konges, regerings tredje år

(2)
 drog Nebucadnezar,

(3) 

kongen af Babel,
(4) 

til Jerusalem
(5)

 og belejrede
(6)

 den. 

ַָשלֹושְַשנַתבִַַַא ,ַ ַ--יְהוָדה-ֶמֶלְךַיְהֹויִָקיםְלַמְלכות ָבֶבלַ-ֶמֶלְךַנְבוַכְדנֶאַצרָבא

.ָעֶליהַַָטַָצרוַַ,ַיְרוָשַלִם  
 

Noter: 

ים .1  betyder Jehovah vil opløfte. Johakim er også en jødisk : י ה י   

konge. 

נ ה .2    sh neh: fra et år, som tidens evolution, et langt år, en cyklus. 

 .af fremmed oprindelse :נְבוַכְדנֶאַצר .3

 Babel betyder forvirring, men er også Babylon. Når et :ָבֶבל .4

menneske kun tænker i rent ydre og fysiske rammer er ”forvirring” det 

der opstår. Babylon optræder to steder i Biblen. Første gang i 1. 

Mosebog kap. 11, hvor menneskene kom sammen for i deres hovmod 

at bygge et tårn, der nåede helt op til himlen – Babelstårnet. Anden 

gang hovedsageligt som den by, som jøderne var deporteret til mellem 

år 586 og 536 f. Kr., også kaldet det babylonske fangenskab. 

 .betyder både stiftet fredfyldt og den hellige stad ,יְרוָשַלִם .5

Jerushalaim eller Jerushalem. 

  .at hindre, det vil sige, begrænse :טַָצר .6

 

 

2. Og Herren
(1)

 gav Johakim, Judas konge, i hans hånd
(2)

 samt en del af Guds 
(3)

 

kar
(4)

 og dem lod han føre til Shinars
(5)

 land, til sin Guds
(6)

 hus; og karrene lod 

han føre ind i sin guds
(7)

 skatkammer. 

ַַַב ֶַאתיָדבְֲַַאדֹנָיַוטִֵתן ַיְהוָדה-ֶמֶלְךַיְהֹויִָקים-ֹו ,ַ ֱַאֹלִהיםהַָ-ֵביתְַכֵליוִמְקָצת ַויְִביֵאםַ,

.ֵביתַאֹוַצרֱַאֹלָהיוַ,ַהֵכִליםֵַהִביא-ְוֶאת;ֵַביתֱַאֹלָהיו,ִַשנְָער-ֶאֶרץ  
 

Noter: 

 Adonai ֲאדֹנָי .1

 ,ordet betød oprindeligt en åben hånd, hvilket indikerer styrke יד, .2

betydning, retning, i modsætning til den lukkede hånd. 
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 Elohim – i ordet er der her sat et He foran, d.v.s. en ,ָהֱאֹלִהים .3

bestemt Elohim. 

ל י .4   , Ordet betyder både kar og noget der er forberedt. Se 3. 

Mosebog 6:21: ”Og det lerkar, som det er kogt udi, skal 

sønderbrydes.” Og samme 11:33: ”Og om noget af dem falder i et 

lerkar, da bliver alt det urent som er i det, og I skal sønderbryde det.” 

 

I kabbalistisk terminologi henviser man til begrebet at give som 

”Lys,” medens det at modtage kaldes et ”Kar.” De oprindelige Kar 

bestod af de Ti Sephiroth i deres mest primitive form. I denne tilstand 

kunne de ikke arbejde sammen og kunne derfor ikke give noget til 

hinanden. Alt de kunne, var, at modtage fra Gud. Og dog måtte et Kar, 

for at modtage Guds Lys, på en eller anden måde være forbundet med 

Gud. Grundforskellen mellem det åndelige og det fysiske er den 

kendsgerning, at rum ikke eksisterer i det åndelige, og derfor er der 

ingen ’stier’ i det, hvor igennem Sephiroth fysisk kan forbindes med 

Gud. Den eneste mulige forbindelse er derfor lighed. For at modtage 

Guds Lys, må Karrene, i det mindste til en vis grad, ligne Gud. 

 

Dette præsenterer dog en vanskelighed. Hvis Gud er den ultimative 

Giver, medens Karrene kun modtager, så er de to absolutte 

modsætninger. Derfor må et kar, for at kunne modtage rigtigt, også 

kunne give. Hvad der er behov for, er derfor et kar som både giver og 

modtager. Et sådant ultimativt kar er mennesket. Hvis mennesket skal 

kunne modtage Guds Lys, må han først ligne Gud ved, at være en 

giver. Dette gør han ved at holde Guds bud, og derved sikre en 

åndelige næring til de himmelske verdener. Dog må han, før han kan 

gøre dette, også ligne Gud ved både, at have en fri vilje og et frit valg, 

og dette er kun muligt hvis både ondt og godt eksisterer. 

 .Shinear er et stednavn, men betyder af fremmed herkomst ,ִשנְָער .5

6. Elohim 

7. Eloah. 

 

 

3. Og kongen sagde til Ashpenaz,
(1) 

sin overhofmester,
(2) 

at han skulle lade nogle 

komme af Israels
(3)

 børn, både af den kongelige slægt og af de fornemme. 
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-וִמן--וִמזֶַרעַַהְםלוָכה,ַיְִשָרֵאלְלָהִביאִַמְבנֵיַַַ:ָסִריָסיוְלַאְשְפנַזַַרבַ,ַרַַהֶםֶלְךַוטֹאמֶַַַג

.ַהַפְרְתִמים  

 

Noter: 

נ ז .1      , Ashpenaz er fortolket af Saadia til ”manden med et sorgfuldt 

ansigt.” Andre henviser til det syriske ord der betyder ”hjælper” og 

”advarer.” Børn af kongelige og adselsfamilier i Judæa blev som regel 

overgivet i Aspenaz’ varetægt. 

 .Overhovedet for hans eunukker סרס סריס, .2

 Israel betyder både Gud hersker og Den, der kæmper med ,יְִשָרֵאל .3

Gud.. Det er det andet navn der blev givet til Jakob af Gud efter han 

brødes med englen ved Penuel (1. Mosebog 32:24-30 og Hoseas 12:4). 

Det er også navnet på efterkommere af Jakob samt navnet på nationen 

indtil Salomons død og opdelingen.  

 

 

4. Børn,
(1) 

aldeles uden lyde, smukt af udseende, med gave til at forstå al slags 

visdom og til at lære kundskab og blive kyndige i videnskab, og i hvilke der var 

dygtighed til at tjene i kongens palads;
(2) 

og at han skulle lære dem kaldæisk
(3)

 

skrift og tungemål. 

ְויְֹדֵעיַַדַעתַ,ַָחְכָמה-מאוםְַוטֹוֵביַַמְרֶאהַוַמְשִכִליםְַבָכל-ָבֶהםַָכל-יםֲַאֶשרֵַאיןיְָלדִַַַד

.ַכְשִדיםוְלשֹוןַ,ַוְלַלְםָדםֵַסֶפר;ַַהֶםֶלְךֵַהיַכלַלֲעמֹדַבְַ,ַַוֲאֶשרַכַֹחַָבֶהם,ַוְמִבינֵיַַמָדע  

 

Noter: 

 noget der er født, afkom :י ל ד .1

ֵהיַכל .2 ְְ , prægtig bygning eller palads. 

 ”.kaldæerne betyder ”de der bryder jorden ,ַכְשִדים .3

 

 

5. Og kongen bestemte,
(1) 

at de dag for dag
(2)

 skulle have deres del af kongens 

mad og af den vin, som han drak, og at man skulle opdrage
(3)

 dem i tre år;
(4) 

og 

når de var til ende. Da skulle de stå foran kongens ansigt. 

ַָלֶהםַַהֶםֶלְךְַדַברַַה ַיֹוםְַביֹומֹו-ַויְַמן ִַמְשָתיו-ִמַפת, ַַבגַַהֶםֶלְךַוִמטֵין ַוְלגְַדָלם, ָשנִיםַ,

.ִלְפנֵיַַהֶםֶלְך,ַיַַעְמדו--וִמְקָצָתם;ַָשלֹוש  
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Noter: 

 .at veje nogetה giltnege redyteb נמ .1

 .betyder fra solopgang til solopgang םוי .2

 .nærede dem ,ָשלֹוש .3

 betyder, foruden år også en deling af tid, et mål af tid. Tre er ,ָשנִים .4

det hebræiske bogstav Gimel. Ordet Gimel er afledt af ordet Gemul, 

som på hebræisk betyder, at der uddeles en belønning eller en straf. 

Belønning og straf indebærer, at mennesket er givet fri til at vælge 

mellem godt og ondt, og valgene vi træffer medfører konsekvenser, 

gode og onde handlinger, som vi vil blive målt og vurderet i forhold 

til, om ikke i livet, så i døden, om ikke på jorden, så i himlen. Dette er 

meningen bag sætningen: ‟Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, 

for at gengælde enhver, som hans gerning er‟. (Åbenb. 22, 12).  

 

 

6. Blandt dem var der af Judas
(1)

 børn: Daniel,
(2) 

Hanania,
(3) 

Mishael
(4)

 og 

Azariah.
(5)

 

.ִמיָשֵאלַַוֲעזְַריָהַ,ֲחנַנְיָהַנִטֵאלדַָ--יְהוָדהִמְבנֵיַ,ַַויְִהיַָבֶהםַַו  
 

Noter: 

 .Juda betyder at fejre יה דה .1

 Daniel betyder, sammen med det næste ord, Guds , נ ל דנ  ל .2

dom. 

 .Hanania, den Jah har begunstiget ,חנניה  .3

 .Mishael, som (er) hvad Gud (er) ,מי  ל .4

 .Azariah, Jah har hjulpet ,עז יה  עז יה .5

 

 

7. Og overhofmesteren
(1) 

gav dem navne: Daniel kaldte han Belthazar,
(2) 

og 

Hanania Shadrach, og Mishael Meshach, og Azariah Abed-Nego. 

ַַַז ַָלֶהם ַַהָןִריִסיםַַשרַוטֶָשם ֵַשמֹות, ְַלדַָ; ֵַבְלְטַשאַצרַנִטֵאלַוטֶָשם ,ַ ,ַַשְדַרְךְוַלֲחנַנְיָה

.ְוַלֲעזְַריָהֲַעֵבדַנְגֹו,ֵַמיַשְךוְלִמיָשֵאלַ  

 

Noter: 

 .betyder her prins ,ַשר .1
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 .Belthazar betyder beskyt hans liv ,ֵבְלְטַשאַצר .2

 .Shadrach betyder kongelig eller store skriver  ד ך .3

 .Meshach betyder kongens gæst מי ך .4

 Abed-Nego betyder tjener for Nebo. Nebo er også וגנ דבע .5

Nebukadnezar. 

 

 

8. Men Daniel satte sig for i sit hjerte, at han ikke ville besmitte
(1) 

sig med 

kongens mad og med den vin, som han drak; derfor begærede
(2)

 han af 

overhofmesteren, at han måtte blive fri for at besmitte sig. 

ַַעלַַח ַָדנִטֵאל ִַלבֹו-ַוטֶָשם ַֹלא, ִַמְשָתיו-ְבַפתַָגַאליִתְַ-ֲאֶשר ַוְביֵין ַַהֶםֶלְך ַַבג ַַבֵקשַויְַ;

.ֶשרַֹלאַיְִתָגָאלאֲַ,ִַמַשרַַהָןִריִסים  
 

Noter: 

 .betyder egentlig, at befri sig selv for   ל .1

2.     betyder at stræbe efter 

 

 

9. Og Gud
(1) 

lod Daniel finde nåde
(2)

 og barmhjertelighed for overhofmesterens 

ansigt. 

.ַשרַַהָןִריִסים,ִַלְפנֵי,ִַמיםוְלַרחֲֶַַחֶסדלְַ,ַָדנִטֵאל-ֶאתֱַאֹלִהיםַוטִֵתןַהַַַָט  

 

Noter: 

 Elohim ,ֱאֹלִהים .1

 Chesed, Nåde. Hovedaspektet i Chesed er kærlighed og det er ,ֶחֶסד .2

ved kærlighed og igennem kærlighed, at skabelsen er bygget op, for 

Guds motiver og intentioner er hellige og derfor blev universet skabt 

af Gud som en kærlighedshandling. Med menneskelige ord 

korresponderer Chesed til venlighed og medfølelse. Et andet navn for 

Chesed er Gedulah, storhed eller storslåethed.  

Det fjerde Sephirah Chesed er skabt ved foreningen af Visdom og 

Forståelse og betragtes som en maskulin kraft. Chesed er den 

produktive og livgivende kraft der manifesterer sig selv, ikke blot i 

universet, men også i mennesket. Dette Sephirah repræsenterer 

symbolsk udviddelsen af viljen i den første triade. Men ligesom 

Sephiroth-systemet begyndte med ligevægtens princip, som det ses i 
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Kether, så må også denne triade og den der følger efter, være i 

overensstemmelse med det princip. Hvert Sephirah er så opfyldt, så 

rigt på den måde, at de kræfter der er i dem er ubegrænsede og uden 

mangler, at det må fremkalde en modbalancerende virkning. 

Følgeligen skabes der en grænse for de kræfter, der var i Nåde og det 

femte Sephirah, Geburah. 

 

 

10. Men Overhofmesteren sagde til Daniel: ”Jeg frygter for min Herre Kongen, 

som har tildelt eder mad og eders drikke, thi hvorfor skulle han se, at eders 

ansigter ser slettere ud end drengenes som er jævnaldrende
(1)

 med eder, og I 

bringe skyld over mit hoved hos Kongen.”  

ַמֲאַכְלֶכםַ-ֲאֶשרִַממָהֶַאת,ֲַאדֹנִיַַהֶםֶלְך-יֵָראֲַאנִיֶַאת--ָדנִטֵאללְַ,ַַוטֹאֶמרַַשרַַהָןִריִסיםַַי

ֶַאתַַ:ִמְשֵתיֶכם-ְוֶאת ַיְִרֶאה ַָלָםה ַזֲֹעִפים-ֲאֶשר ְַפנֵיֶכם ְַכגִיְלֶכם-ִמן, ֲַאֶשר ,ַַהיְָלִדים

.ַלֶםֶלְך,ַרֹאִשי-ְוִחטְַבֶתםֶַאת  
 

Noter: 

1. af jeres slags. 

 

 

11. Så sagde Daniel til den Melzar,
(1) 

som overhofmesteren havde sat over 

Daniel, Hananja, Misjael og Azarja:  

ַדַַַָיא ַנִטֵאלַוטֹאֶמר ִַממָה--ֶםְלַצרהַַ-ֶאל, ֲַאֶשר ַַהָןִריִסים, ַַשר ֲַחנַנְיָה-ַעל, ,ַָדנִטֵאל

.ִמיָשֵאלַַוֲעזְַריָה  

 

Noter: 

  .betyder vagt eller officer ved hoffet מלצ  .1

 

 

12. ”Forsøg dog med dine tjenere i ti
(1)

 dage;
(2) 

og lad dem give os grøntsager
(3)

 at 

spise og vand at drikke!  

.ְונְִשֶתהַַמיִםו--ְונֹאְכָלה,ַזֵרִֹעיםהַַ-ָלנוִַמן-ְויְִתנו;ַהיִָמיםֲַעָשרַָ,ֲַעָבֶדיָך-נָאֶַאת-נַסַַיב  
 

Noter: 
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 betyder ti, som en ophobning af encifrede tal. Ti er også det ,ֲעָשרַָ .1

hebræiske bogstav Yod. Bogstavet Yod, der betyder hånd, er symbolet 

for det maskuline, befrugtende element i Guds navn, JHVH. Hånden 

står også for magt og den kreative, målrettede energi, der opretholder 

individuel eksistens. Den åbne hånd med strakte fingre hentyder til 

mikrokosmos og mennesket i de lavere verdner, mens den lukkede 

hånd repræsenterer ’enheden’, ’kilden’, det center, hvor i alt har sit 

udspring og omkring hvilket, alting drejer sig. Den fulde stavemåde af 

Yod er Yod, Vau og Daleth, hvor Yod er punktet, Vau er linjen og 

Daleth er fladen.  

 

Disse tre trin korresponderer i Kabbala med: Nekudah – et punkt, der 

illustrerer det ustabile og uudviklede element af virkeligheden, 

Sephirah – den linje eller det spektrum, der virker som kanal for en 

bestemt energi eller livskraft og Partzuf – det tredje og sidste 

udviklingsstade, hvor enkeltdelene er integreret i en helstøbt figur 

eller flade. Det første punkt, Yods essentielle kraft, kaldes: ”Det lidt 

som holder så meget.” Ordet ‟meget‟ henviser til den ubegrænsede 

Gud, der skjuler sig i det oprindelige punkts åbenbaring. Et punkt, 

som afspejler sig i hele skaberværket og inden i en hver skabning, som 

en ubegrænset potentiel mulighed for at udvikle og udtrykke sig i 

forhold til og i samspil med sine omgivelser. 

 .det samme ord bruges til definere aften og morgen i 1 ,יִָמים .2

Mosebog kap. 1. Ordet betyder egentlig en opdeling af tid, en periode 

i almindelighed. 

 .betyder noget der er sået, grønsager ז ען ז ע .3

 

 

13. Og lad da vort udseende blive synet af dig, som og de drenges udseende, 

hvilke æde af kongens mad; og som du da ser, så gør med dine Tjenere.”  

ְַלָפנֶיָךַַיג ְַויֵָראו ַַמְרֵאינו, ַַהיְָלִדים, ַוַמְרֵאה ַַפת, ֵַאת ַַהֶםֶלְך-ָהאְֹכִלים ַַבג ְוַכֲאֶשרַ;

.ֲעָבֶדיָך-ֲעֵשהִַעם,ִַתְרֵאה  

 

 

14. Og han adlød dem i denne sag og forsøgte det med dem i ti Dage.
(1) 

 

.יִָמיםֲַעָשָרה,ַַויְנֵַןם;ַַלָדָברַַהזֶה,ַַוטְִשַמעַָלֶהםַַיד  
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Noter: 

1. Samme som i note 1-2 til vers 12. 

 

 

15. Og efter at de ti dage var til ende, viste det sig, at deres udseende var 

smukkere, og at de var federe
(1)

 af kød
(2)

 end alle drengene, som åd kongens 

mad.  

ַוִמְקָצתַַטו ֲַעָשָרה, ַיִָמים ַטֹוב, ַַמְרֵאיֶהם ַנְִרָאה ,ַ --ַהיְָלִדים-ָכל-ִמןַַ:ָבָשרוְבִריֵאי

.ַבגַַהֶםֶלְך-ֵאתַַפת,ַָהאְֹכִלים  
 

Noter: 

 fastere ,ְבִריֵאי .1

 .i kødet (legemet). Der står, at de var fastere i legemet ,ָבָשר .2

 

 

16. Da borttog Melzar deres mad og den vin, de skulde drikke, og gav dem 

grøntsager.
(1) 

 

.זְֵרעֹנִים,ְַונֵֹתןַָלֶהם;ִַמְשֵתיֶהם,ְַויֵין,ַָבגָם-ַפת-נֵֹשאֶַאת,ַַויְִהיַַהֶםְלַצרַַטז  
 

Noter: 

יםזְֵרעֹנִַ .1 , ordet betyder både grønsager og puls. Men da det ikke er 

det samme ord som er brugt om grønsager i vers 12, betyder det 

formentlig puls her. 

 

 

17. Og disse fire unge mennesker gav Gud(1) kundskab
(2)

 og forstand
(3)

 i al slags 

skrift og visdom;
(4) 

men Daniel forstod sig på alle slags syner
(5)

 og drømme.
(6) 

 

ַַאְרַבְעָתםַַיז ַָהֵאֶלה ְַוַהיְָלִדים ַהַָ, ַָלֶהם ְַבָכלֱַאֹלִהיםנַָתן ְַוַהְשֵכל ַ-ַמָדע ;ְַוָחְכָמהֵסֶפר

.ֹותֲחֹלמָחזֹוןַוַַ-ְבָכל,ְַוָדנִטֵאלֵַהִבין  

 

Noter: 

 .Elohim ,ֱאֹלִהים .1
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 betyder intelligens eller bevidsthed. Daniel og hans venner var מ ע מ ע .2

højere visdom (chokmah) og forståelse (binah) end alle de samtidige seere 

og magikere i det Babylonske rige. 

 betyder at skabe eller at handle  כל .3

ה .4 כמ   Chokmah, visdom ח 

 .betyder åbenbaringer eller visioner ןוזח .5

 .betyder drømme םולח .6

 

18. Og da dagene
(1)

 var til ende, efter hvilke kongen havde sagt, at man skulle 

føre dem frem, da førte overhofmesteren dem frem for Nebukadnezars
(3)

 ansigt.  

ַוְלִמְקָצתַַיח ַַהטִָמים, ַַהֶםלֶַ-ֲאֶשר, ְַךָאַמר ַַלֲהִביָאם, ַַהָןִריִסים; ַַשר ַַויְִביֵאם ִלְפנֵיַ,

.נְֺבַכְדנֶַצר  

 

Noter: 

1. samme som i vers 12 note 2. 

 .betyder af fremmed herkomst og Nebo, beskyt arvingen נב כדנ    .2

Det er også en konge af Babylon. 

 

19. Og kongen talte med dem, og ingen af dem blev fundet som Daniel, Hananja, 

Misjael og Azarja, og de stod for kongens ansigt.  

,ַַוטַַעְמדו;ְַכָדנִטֵאלֲַחנַנְיָהִַמיָשֵאלַַוֲעזְַריָה,ְַוֹלאַנְִמָצאִַמֺכָלם,ַַהֶםֶלְך,ַַויְַדֵברִַאָתםַַיט

.ִלְפנֵיַַהֶםֶלְך  
 

20. Og i alle sager der krævede visdom og indsigt, og om hvilke kongen spurgte 

dem, fandt han dem ti gange at overgå alle spåmænd
(1)

 og besværgere
(2)

 som var i 

hele hans rige.
(3) 

 

ְַוכֹלַַכ ְַדַברַָחְכַמתִַבינָה, ִַבֵקשֵַמֶהם-ֲאֶשר, ַַוטְִמָצֵאםֶַעֶשרַיָדֹות--ַהֶםֶלְך, -ַעלַָכל,

.ַמְלכותֹו-ְבָכל,ֲַאֶשר,ַיםַָהַאָשִפיםְרֺטםִַחַַהַַ  

 

Noter: 

1.  redyteb ח טםastrologer. 

 .betyder at udøve trolddomskunst eller besværgelser   ף .2

ל    .3  malkuth, kongerige ,מ 

 

 

21. Og Daniel blev
(1)

 indtil kong Kyros første
(3)

 år.
(2)
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{פ}ַַ.ְלכֹוֶרשַַהֶםֶלְך,ַַאַחתְַשנַת-ַעד,ַנִטֵאלדַָ,ַיְִהיוַַַַכא  
 

Noter: 

  betyder at eksistere, det vil sige at være eller at blive היה .1

 .betyder år, en hel tid, en cyklus  נה .2

 betyder egentlig forenet det vil sige èt. Kyrus‟ indtagelse af det  חד .3

babylonske rige repræsenterer menneskets tilbagevenden til barbarisme da 

Kyrus, sammenlignet med babylonerne, var en barbar. Kong Kyros 

repræsenterer viljen som hersker i den sanselige bevidsthed. 



62 

 

Kapitel 2 

 

1. Og i Nebukadnezar
(1)

 andet
(2)

 regeringsår drømte Nebukadnezar drømme, og 

hans ånd
(3)

 blev bekymret, og det var forbi med hans søvn.  

ַַַא ַַ,ְשַתיִםוִבְשנַת ַנְֺבַכְדנֶַצרְלַמְלכות ַנְֺבַכְדנֶַצר, ַָחַלם ֲַחֹלמֹות, ;ַ ,ַֹורוחַוִתְתָפֶעם

.נְִהיְָתהַָעָליוַֹוְשנָתו  

 

Noter: 

 .betyder af fremmed herkomst og Nebo, beskyt arvingen נב כדנ    .1

Det er også en konge af Babylon. 

 Den første form er dual af den anden form, der er . נים ,  ים .2

feminin; to, altså tofoldig: - begge, par, dobbelt. Det kunne tyde på at 

det første år er det maskuline aspekt er erfaret og det andet år det 

feminine aspekt som erfares, og disse to kan han nu forene gennem 

Ruach, det næste sjælsaspekt.  

Andet eller to er også det hebræiske bogstav Beth (ב). I bogen Bahir 

spørges en rabbi: ”Hvorfor er Beth lukket på alle sider, men åbent 

foran?” og rabbien svarer: ”Det lærer os, at det er verdens hus 

(Bayit). Gud er verdens sted, men verden er ikke Hans sted. Læs ikke 

Beth, men Bayit (hus).” Rabbien henviser her til Ordsprogenes Bog 

24:3 hvor der står: ”Med visdom bygges huset, med forstandighed 

grundfæstes det, og med kundskab bliver rummene fyldt”. 

 Ruach. Det vil sige det højere sjælsaspekt og ikke Nephesh, der   ח .3

hører det fysiske legeme til. Ruach er tillagt Briahs verden, den anden 

eller næstøverste verden, og korresponderer med det åndelige legeme. 

 

 

2. Da sagde kongen, at de skulle kalde spåmændende og besværgerne og 

troldkarlene og kaldæerne til for, at forkynde kongen hans drømme. Og de kom 

og stod foran kongens ansigt.  

ַַלַחְרֺטִםיםְַוָלַאָשִפיםַַב ַַוטֹאֶמרַַהֶםֶלְךִַלְקרֹא ְַוַלְמַכְשִפיםְַוַלַכְשִדים, ,ְַלַהִגידַַלֶםֶלְך,

.ַוטַַעְמדוִַלְפנֵיַַהֶםֶלְך,ַַוטָבֹאו;ֲַחֹלמָֹתיו  

 

 

3. Og kongen sagde til dem: ”Jeg drømte en Drøm, og min ånd
(1)

 blev bekymret 

så at jeg må vide drømmen.”  
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.ַהֲחלֹום-ָלַדַעתֶַאת,ַירוחִַַוִתָפֶעםַ;ֲַחלֹוםַָחָלְמִתי,ַַוטֹאֶמרַָלֶהםַַהֶםֶלְךַַג  

 

Noter: 

  .Ruach רוחִַ .1

 

 

4. Da talte kaldæerne til kongen på syrisk
(1) 

(aramæisk): ”Kongen leve evindelig! 

Sig dine tjenere drømmen, og vi skulle kundgøre udtydningen.”
(2) 

 

ַַלֶםֶלְךַַד ַַהַכְשִדים ַַויְַדְברו ַַמְלָכאַַ:ֲאָרִמית, ֱַחיִי, ַלעבדיךַ--ְלָעְלִמין ֶַחְלָמא ֱאַמר

.וִפְשָראַנְַחֵוא,ַ(ְלַעְבָדְך)  

 

Noter: 

1. aramæisk kaldes også for klassisk syrisk. 

 .betyder fortolkning, løsning ,ְלַעְבָדך .2

 

 

5. Men Kongen svarede kaldæerne: ”Mit ord står fast! Hvis I ikke både kundgør 

mig drømmen og tyder den, skal I hugges sønder og sammen og eders huse gøres 

til skarndynger;  

ַַַה ַלכשדיא ְַוָאַמר ַַמְלָכא ַ(ְלַכְשָדֵאי)ָענֵה ַַאזְַ, ִַממִי ְַתהֹוְדעומַנִיַַ:ָדאִמְלָתה ַָלא ,ֵַהן

.וָבֵתיכֹוןַנְָוִליַיְִתָשמון,ַַהָדִמיןִַתְתַעְבדון,ֶַחְלָמאַוִפְשֵרה  

 

Noter: 

Kongen ved, på det ubeviste plan, at de to foregående års erfaringer 

skal ’dødes’, men han er nødt til at blive bevidst om erfaringerne.  

 

 

6. Men gengiver I mig Drømmen og tyder den, får I Skænk og Gave og stor Ære 

af mig. Gengiv mig, derfor Drømmen og tyd den!”  

ַוִפְשֵרהַַו ֶַחְלָמא ְַוֵהן ַןְתַהֲחַוֹ, ַַשִגיא, ִַויָקר ַונְִבזְָבה ַַמְתנָן ִַמן, ֳַקָדָמי-ְתַקְבלון ,ַָלֵהן;

.נִיִפְשֵרהַַהֲחַוֶֹחְלָמאַו  

 

 

7. De svarede atter: ”Kongen sige sine tjenere drømmen, så skal vi tyde den.” 

.ֶחְלָמאַיֵאַמרְַלַעְבדֹוִהיַוִפְשָרהַנְַהֲחֵוה,ַַמְלָכאַַ:ְוָאְמִרין,ֲַענֹוִַתנְיָנותַַז  
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8. Kongen svarede: ”Nu ved jeg for vist, at I kun søger at vinde tid, fordi I ser, 

mit ord står fast,  

,ֳַקֵבלִַדיֲַחזֵיתֹון-ָכל;ִַדיִַעָדנָאַַאנְתוןַזְָבנִין,ַיִַציבַיַָדעֲַאנָה-ִמן--ְוָאַמר,ַָענֵהַַמְלָכאַַח

.ִדיַַאזְָדאִַממִיִַמְלָתא  

 

 

9. så eders dom kun kan blive een, hvis I ikke kundgør mig drømmen, og at I 

derfor er blevet enige om at lyve for mig og føre mig bag lyset, til der kommer 

andre Tider.
(1)

 Sig mig derfor drømmen, så jeg kan vide, at I også kan tyde mig 

den.”  

וְשִחיָתהַהזמנתוןַוִמָלהִַכְדָבהַ,ִַהיאַָדְתכֹון-ֶחְלָמאַָלאְַתהֹוְדֺעמַנִיֲַחָדה-ִדיֵַהןַַט

ִדיַ,ְַוִאנְַדע,ֶַחְלָמאֱַאַמרוִַלי,ַָלֵהן;ְַשַתמֵאיִַ,ַַעדִַדיִַעָדנָא,ְַלֵמאַמרַָקָדַמי(ִַהזְְדִמנְתון)

.ִפְשֵרהְַתַהֲחֺומַנִי  

 

Noter: 

 .vil blive forandret ,ְשַתמֵא .1

 

 

10. Kaldæerne svarede kongen: ”Der findes ikke et menneske på jorden,
(1) 

som 

kan sige, hvad Kongen ønsker at vide; aldrig har jo heller nogen konge, hvor stor 

og mægtig han end var, krævet sligt af nogen drømmetyder, maner eller 

kaldæer;  

ַַמְלָכא-ֳקָדם(ַַכְשָדֵאי)ֲענֹוַכשדיאַַַי ֱַאנָשַַעלִאי-ָלא--ְוָאְמִרין, ַיֶַבְשָתא-ַתי ִַמַלתַ, ִדי

-ְלָכל,ִַמָלהִַכְדנָהַָלאְַשֵאל,ֶַמֶלְךַַרבְַוַשִליט-ִדיַָכל,ֳַקֵבל-ָכלַַ:ַמְלָכאַיוַכלְַלַהֲחָויָה

 ַחְרטֹםְַוָאַשףְַוַכְשָדי

 

Noter: 

 .jorden (som en planet). Det tørre land ,יֶַבְשָתא .1

 

 

11. hvad kongen kræver, er umuligt, og der er ingen, som kan sige kongen det, 

undtagen guderne,
(1)

 og de bor ikke hos de dødelige.” 
(2)

 



65 

 

ִַדיַַיא ַָשֵאל-וִמְלָתא ַַמְלָכה ַיִַקיָרה, ִַאיַתי, ַָלא ְַוָאֳחָרן ַַמְלָכא, ֳַקָדם ַיְַחִומַה ִַדי ָלֵהןַ;

.ִבְשָראַָלאִַאיתֹוִהי-ִעם,ַֹוןְמָדְרהִַדי--ֱאָלִהין  

 

Noter: 

 .Alhin, betyder guder. Formentlig de højeste guder ,ֱאָלִהין .1

2. på hebræisk står der, hvis dvælested ikke er i det kødelige. Han får 

egentlig at vide han skal bruge sin Ruach-sjæl til at kontakte de højere 

verdener. 

 

 

12. Herover blev kongen vred og såre harmfuld, og han bød, at alle Babels
(1)

 

vismænd skulde henrettes.
(2) 

 

.ַחִכיֵמיַָבֶבל,ְַלכֹל,ַֹוָבָדהְלה,ַַוֲאַמר;ְַבנַסַוְקַצףַַשִגיא,ַַמְלָכא--ֳקֵבלְַדנָה-ָכלַַיב  

 

Noter: 

1. Se note 4 vers 1. 

ָבָדהֹו .2 , gå til grunde. Kongen ved endnu ikke, at det er hans egne 

tidligere erfaringer der må gå til grunde. 

 

 

13. Da nu befalingen var udgået, og man skulde til at slå vismændene ihjel,
(1) 

ledte man også efter Daniel og hans venner for at slå dem ihjel.  

{פ}ַַ.ְקָטָלהְלִהתְַ,ַוְבעֹוַָדנִטֵאלְַוַחְברֹוִהי;ַַקְחִליןְוַחִכיַמטָאִַמתְַ,ַָדָתאַנְֶפַקתוְַַַיג  

 

Noter: 

 ket‟al, at dræbe. Det er ikke det samme ord for at slå ihjel ,ְקָטָלה .1

som ovenfor. 

 

 

14. Da henvendte Daniel sig med kloge og velovervejede ord til Arjok,
(1) 

overhovedet for kongens livvagt, som var draget ud for at slå Babels vismænd 

ihjel.  

ַָדנִטֵאלַַיד ֵַבאַדיִן ַוְטֵעם, ֵַעָטא ֲַהִתיב ַַאְריֹוְךלְַ, ַַמְלָכא-ַרב, ִַדי ַנְַפקַ--ַטָבַחטָא ִדי

.ְלַחִכיֵמיַָבֶבל,ְַלַקָחָלה  
 

Noter: 
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 Arioch, betyder brændende løve. Det er også navnet på ְלַאְריֹוְך .1

kongen af Ellasar, en af de konger der var en del af den 

sammenslutning af konger der gik i kamp med kongerne af Sodoma 

og Gomorra. Der henvises oprindeligt til navnet i 1. Mosebog, kapitel 

14, som navnet på Kongen af Ellasar, en del af sammenslutningen af 

konger, der gik i kamp med kongerne af Sodoma og Gomorra. Arioch 

er i John Milton’ Det Tabte Paradis (kap. 371) er en af de faldne 

engle under Satans kommando. 

 

 

15. Han tog til orde og spurgte Arjok, Kongens Høvedsmand: ”Hvorfor er så 

skarp en Befaling udgået fra Kongen?” Og da Arjok havde sat ham ind i Sagen,  

;ֳַקָדםַַמְלָכא-ִמן,ַָמהַָדָתאְַמַהְחְצָפה-ַעל,ַַמְלָכא-ְלַאְריֹוְךַַשִליָטאִַדי,ַָענֵהְַוָאַמרַַטו

.הֹוַדעַַאְריֹוְךְַלָדנִטֵאל,ֱַאַדיִןִַמְלָתא  

 

 

16. gik Daniel ind til kongen og bad ham give sig en frist,
(1) 

så skulde han tyde 

kongen drømmen.  

{פ}ַַ.וִפְשָראְַלַהֲחָויָהְַלַמְלָכא,ֵַלה-יִנְִתןַזְָמןִדיַַַ:ַמְלָכא-ַעלַוְבָעהִַמן,ְַוָדנִטֵאלַַטז  

 

Noter: 

 .tid ,זְָמן .1

 

 

17. Så gik Daniel hjem og satte sine venner Hananja,
(1) 

Misjael
(2)

 og Azarja
(3) 

ind 

i sagen,  

.ִמְלָתאַהֹוַדע,ַַחְברֹוִהיֲַעזְַריָהוִַַַמיָשֵאלֲַחנַנְיָהְולַַ;ַהֲַאזַלְלַביְתֵַ,ֱַאַדיִןַָדנִטֵאלַַיז  
 

Noter: 

1.  Hananiah, נ נ י ה  .betyder Jahve er nådig ,ח 

2.  Mishael, ִמיָשֵאל betyder hvem er som Gud. 

3.  Azariah, י ה ז     .betyder Jahve har hjulpet ע 

 

18. og han pålagde dem at bede himmelens Gud
(1)

 om barmhjertighed, så han 

åbenbarede hemmeligheden, for at ikke Daniel og hans venner skulde blive 

henrettet
(2)

 med Babels andre vismænd.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Genesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellasar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellasar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellasar
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ְַוַרֲחִמיןַַיח ִַמן, ַ-ְלִמְבֵעא ְַשַמטָאֱַאָלהֳקָדם ַָרזָא-ַעל, ַיְהֹוְבדון--ְדנָה, ַָלא ָדנִטֵאלִַַדי

.ְשָארַַחִכיֵמיַָבֶבל-ִעם,ַיְברֹוהְִַוחַַ  

 

Noter: 

1. Det hebræisk e ord ֱאָלה, Eloah betyder Gud. Eloah er formentlig i 

Atziluth‟s verden Tiphereth. I Briah‟s verden er det Michael, i 

Yetzirah‟s verden er det engleordenen Malachim og i Asiah‟s verden 

er det Solen og dæmonordenen Tagaririm. I Tetragrammet er det Vau. 

ָבָדהֹו .2 , gå til grunde. 

 

 

19. Da blev hemmeligheden åbenbaret Daniel i et nattesyn;
(1) 

og Daniel priste
(2)

 

himmelens Gud,  

.ֶלֱאָלהְַשַמטָא,ַָבִרְך,ַָדנִטֵאל,ֱַאַדיִן;ַגְִליַָרזָא--ֵליְליָא-ִדיְַבֶחזְָואְלָדנִטֵאלַ,ֱַאַדיִןַַיט  

 

Noter: 

 .betyder egentlig vision ְבֶחזְָוא .1

 .betyder at knæle for eller at velsigne ָבִרְך .2

 

 

20. tog til orde og sagde: ”Lovet være Guds
(1)

 Navn fra Evighed og til Evighed, 

thi ham tilhører visdom og styrke!  

ַָדנִטֵאלַַכ ַָענֵה ִַדי--ְוָאַמר, ְַשֵמה ְַמָבַרְךֱאָלהַָ-ֶלֱהֵוא ַא ַָעְלָמא-ִמן, ְַוַעד ִדיַַַ:ָעְלָמא

.ִהיא-ִדיֵַלה,ַָחְכְמָתאַוגְבוְרָתא  

 

Noter: 

 .Elah ,ֱאָלהַָ .1

 

 

21. Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger, giver de vise 

deres visdom og de indsigtsfulde deres viden;
(1) 

 

ִַעָדנַטָאַַכא ְַמַהְשנֵא ְַוהוא ְַוזְִמנַטָא, ַַמְלִכין, ְַמַהְעֵדה ַַמְלִכין, ַוְמָהֵקים ;ַ ָתאַָחְכמְַיֵָהב

.ִבינָהוַמנְְדָעאְַליְָדֵעיַ,ַיןַחִכימִַלְַ  
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Noter: 

.ִבינָה .1  Binah, betyder forståelse. Så der står: giver de vise deres visdom og 

de indsigtsfulde deres forståelse. 

 

 

22. han åbenbarer det dybe
(1)

 og lønlige; han ved, hvad mørket gemmer, og lyset 

bor hos ham.  

.ִעֵםהְַשֵרא(ַונְהֹוָרא)ונהיראַ,ַיַָדעַָמהַַבֲחשֹוָכא;ַוְמַסְתָרָתא,ַאַעִםיָקתַָהואַָגֵלאַַַכב  

 

Noter: 

י    .1  betyder egentlig dybe mysterier. Så sætningen lyder: de ע   

dybe mysterier og hemmelige ting. 

 

 

23. Dig, mine fædres Gud,
(1) 

takker og priser jeg, fordi du gav mig visdom og 

styrke, og nu har du kundgjort mig, hvad vi bad dig om; thi hvad kongen vil vide, 

har du kundgjort os!” 

ל   ל   כג י    ה    ב  נ ה ,   ה ד    מ     ח    כ מ      ג ב       ,מ  י ח  יי   ,   ב    ל  ן  ;ה  ע   כ 

י נ י    ע    ינ   מ    -ה ד  ע  י ,ב  נ  -   ע    ל     ה ד   .מ     מ 

 

Noter: 

ל   .1   , Elah. 

 

 

24. Derfor gik Daniel til Arioch, hvem kongen havde pålagt at henrette
(1)

 Babels 

vise mænd, og sagde til ham: ”Henret ikke Babels vise mænd, men før mig frem 

for Kongen, så vil jeg tyde ham drømmen!” 

ֲאזַלַ;ְַלהֹוָבָדהְַלַחִכיֵמיַָבֶבל,ִַדיַַממִיַַמְלָכא,ַַאְריֹוְך-ָדנִטֵאלַַעלַַעל,ֳַקֵבלְַדנָה-ָכלַַכד

ַַ.ִפְשָראְַלַמְלָכאֲַאַחֵואו,ַַהֵעְלנִיֳַקָדםַַמְלָכא--ְתהֹוֵבד-ְלַחִכיֵמיַָבֶבלַַאל,ֵַלה-ְוֵכןֲַאַמר

{ס}  
 

Noter: 

1. Ordet betyder ødelæg eller tilintegøre. 

 

 

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/595.html#94
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25. Så førte Arioch, i hast Daniel frem for kongen og sagde til ham: ”Jeg har 

blandt de bortførte judæere fundet en mand, som vil tyde kongen drømmen!”  

ַַארְַַַכה ַיֹוְךְַבִהְתְבָהָלהֱאַדיִן ַַהנְֵעלְַלָדנִטֵאלֳַקָדםַַמְלָכא, ֲַאַמר; ֵַלה-ְוֵכן ַהְשַכַחתַ-ִדי,

.ְלַמְלָכאַיְהֹוַדע,ִַדיִַפְשָרא,ְַבנֵיַגָלוָתאִַדיַיְהוד-ְגַברִַמן  

 

 

26. Kongen tog til orde og spurgte Daniel, som havde fået navnet Belthazar
(1)

 ”Er 

du i stand til at kundgøre mig den drøm, jeg har haft, og tyde den?”  

ְַלָדנִטֵאלַַכו ְַוָאַמר ַַמְלָכא ַָענֵה ֵַבְלְטַשאַצר, ְַשֵמה ַַַ:ִדי ַַהִאיָתְך)האיתיך ,ַָכֵהל(

.וִפְשֵרה--ֲחזֵית-ְלהֹוָדֺעַתנִיֶַחְלָמאִַדי  
 

Noter: 

 Belthazar betyder beskyt hans liv. Men det kan også betyde , לט     .1

Herre over den vanskelige skat. 

 

 

27. Daniel svarede kongen: ”Den hemmelighed, kongen ønsker at vide, kan 

vismænd, manere, drømmetydere og stjernetydere ikke sige kongen;  

ַַמְלָכאַַכז ֳַקָדם ַָדנִטֵאל ַָענֵה ַָרזָאַַ:ְוָאַמר, ַָשֵאל-ִדי, ַָאְשִפיןַ--ַמְלָכא ַַחִכיִמין ָלא

.יְָכִליןְַלַהֲחָויָהְַלַמְלָכא,ַַחְרֺטִםיןַָגזְִרין  

 

 

28. men der er en Gud
(1)

 i himmelen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har 

kundgjort kong Nebukadnezar,
(2) 

hvad der skal ske i de sidste dage:  

ַַַכח ִַאיַתי ִַבְשַמטָאֱַאָלהְבַרם ַָרזִין, ַָגֵלא ַנְבוַכְדנֶַצר, ְַלַמְלָכא ְַוהֹוַדע ֶַלֱהֵואַ, ִַדי ָמה

{פ}ַַ.ְדנָהַהוא,ִַמְשְכָבְך-ֶחְלָמְךְַוֶחזְֵויֵַראָשְךַַעל;ְַבַאֲחִריתַיֹוַמטָא  
 

Noter: 

1. Det hebræisk e ord ֱאָלה, Eloah betyder Gud. Eloah er i Atziluth‟s 

verden Tiphereth. I Briah’s verden er det Michael, i Yetzirah’s verden 

er det engleordenen Malachim og i Asiah’s verden er det Solen. I 

Tetragrammet er det Vau. 

 Abed-Nego betyder tjener for Nebo. Nebo er også וגנ דבע .2

Nebukadnezar. 
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29. Du tænkte, o konge, på dit leje over, hvad der skal ske i fremtiden, og han, 

som åbenbarer hemmeligheder, kundgjorde dig, hvad der skal ske.  

ְוגֵָלאַ;ַַאֲחֵריְַדנָה,ַָמהִַדיֶַלֱהֵוא,ִַמְשְכָבְךְַסִלקו-ַרְעיֹונְָךַַעל,ַַמְלָכא(ַַאנְתְַ)אנתהַַַכט

.ִדיֶַלֱהֵוא-ָמה,ַָרזַטָאַהֹוְדָעְך  

 

 

30. Og mig er denne hemmelighed åbenbaret, ikke ved nogen visdom,
(1) 

som jeg 

har forud for alle andre levende væsener, men for at drømmen kan blive tydet 

kongen, så du kan kende dit hjertes tanker.  

ִדְבַרתִַדיַ-ַעל,ַָלֵהן;ֱַגִליִַלי,ַָרזָאְַדנָה,ַַחטַטָא-ָכל-ִאיַתיִַביִַמן-ִדיַָחְכָמהָלאַבְַ,ַַוֲאנָהַַל

.ִתנְַדע,ְַוַרְעיֹונֵיִַלְבָבְך,ִַפְשָראְַלַמְלָכאַיְהֹוְדעון  

 

Noter: 

הב   .1 כ מ   .Chokmah ח 

 

 

31. Du så, o Konge, for dig en vældig billedstøtte;
(1) 

denne billedstøtte var stor og 

dens glans overmåde stærk; den stod foran dig, og dens udseende var 

forfærdeligt.
(2) 

 

,ַַצְלָמאִַדֵכןַַרבְַוזִיֵוהַיִַתיר--ַחדַַשִגיאְַצֵלםָחזֵהֲַהַויְָתַַוֲאלוַ,ַַמְלָכא(ַַאנְתְַ)אנתהַַַלא

.ְדִחיל,ְַוֵרֵוה;ַָקֵאםְַלָקְבָלְך  

Noter: 

 .betyder billede eller form ְצֵלם .1

 .gjorde dig bange ,ְצֵלם .2

 

 

32. Billedstøttens hoved var af fint guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af 

kobber.  

ִדיַ,ְַמעֹוִהיְַויְַרָכֵתה;ִַדיְַכַסף,ֲַחדֹוִהיַוְדָרעֹוִהי,ְַדַהבַָטב-ֵראֵשהִַדי,ַהואַַצְלָמאַַלב

.נְָחש  

 

 

33. Benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler.  

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/900.html#04
http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/900.html#04
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ִדיֲַחַסף(ַוִממְֵהן)ומנהוןַ,ִַדיַַפְרזֶל(ִַממְֵהן)מנהוןַ--ַרגְלֹוִהי;ִַדיַַפְרזֶל,ַָשקֹוִהיַַלג  

 

 

34. Således skuede du, indtil en sten reves løs, dog ikke ved menneskehænder, og 

ramte billedstøttens jern- og lerfødder og knuste dem;  

ֲַהַויְתַַַָלד ַָחזֵה ִַדי, ֶַאֶבן ִַהְתְגזֶֶרת ִַדי ִַביַדיִן-ַעד ַָלא ַַעל, ְַלַצְלָמא ַַרגְלֹוִהי-וְמָחת ִדיַ,

ִהםֹון,ְַוַהֵדֶקת;ַַפְרזְָלאְַוַחְסָפא  

 

 

35. og på een gang knustes jern, ler, kobber, sølv og guld og blev som avner fra 

sommerens tærskepladser, og vinden bar det sporløst bort; men stenen, som 

ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele Jorden.
(1)

 

,ַַקיִט-ִאְדֵרי-רִַמןַוֲהוֹוְַכעו,ֵַבאַדיִןַָדקוַַכֲחָדהַַפְרזְָלאַַחְסָפאַנְָחָשאַַכְסָפאְַוַדֲהָבאַַלה

ֲהָותְַלטורַ,ְַמָחתְַלַצְלָמא-ְוַאְבנָאִַדי;ִַהְשְתַכחְַלהֹון-ֲאַתרַָלא-ְוָכל,ַונְָשאִַהםֹוןַרוָחא

.ַאְרָעא-וְמָלאתַָכל--ַרב  

 

Noter: 

 .betyder jord, men også dårligere/ringere ַאְרָעא .1

 

36. Således var drømmen, og nu vil vi tyde kongen den:  

.ַמְלָכא-וִפְשֵרהַנֵאַמרֳַקָדם,ְַדנָהֶַחְלָמאַַלו  

 

37. Du, o konge, kongernes konge, hvem himmelens Gud
(1)

 gav kongedømme,
(2) 

magt, styrke
(3)

 og ære,
(4) 

אְַוָתְקָפאִַחְסנַָָתאַַמְלכו,ִַדיֱַאָלהְַשַמטָאַַ:טָאַמְלכֶַַמֶלְךַ,ַַמְלָכא(ַַאנְתְַ)אנתהַַַלז

.ָלְך-אַיְַהביָקרַָוִַ  

Noter: 

1. Det hebræisk e ord ֱאָלה, Eloah betyder Gud. Eloah er i Atziluth‟s 

verden Tiphereth. I Briah’s verden er det Michael, i Yetzirah’s verden 

er det engleordenen Malachim og i Asiah’s verden er det Solen og 

dæmonordenen Tagaririm. I Tetragrammet er det Vau. 

 

ל כ   .2  .Malkuth betyder Kongerige ,מ 

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/440.html#37
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נ   .3 ס   .Chesed, betyder Nåde/Styrke , ח 

 .Ære, betyder egentlig at brænde, at antænde י     .4

 

 

38. i hvis hånd han gav menneskene,
(1) 

så vide de bor, markens dyr og himmelens 

fugle, så han gjorde dig til hersker over dem alle, - du er hovedet, som var af 

guld. 

,ַיְַהבִַביָדְך,ְַשַמטָא-ֲאנָָשאֵַחיַותַָבָראְַועֹוף-ְבנֵי(ַָדיְִרין)ִדיַדאריןַ-וְבָכלַַלח

.ֵראָשהִַדיַַדֲהָבא,ַהוא(ַ-ַאנְתְַ)ַ-אנתה;ְַבָכְלהֹון,ְַוַהְשְלָטְך  

 

Noter:  

נ י .1 נ    ־      , betyder menneskenes børn. 

 

 

39. Men efter dig skal der komme et andet rige,
(1) 

ringere end dit, og derpå atter 

et tredje rige, som er af kobber, og hvis herredømme skal strække sig over hele 

jorden.
(2) 

 

(ְַתִליָתָאה)וַמְלכוַתליתיאַ;ִַממְָך(ֲַאַרע)ארעאַ--וַָאֳחִריכַמלְְַתקוםַ,ַוָבְתָרְךַַלט

.ַאְרָעא-ִדיִַתְשַלטְַבָכל,ַָאֳחִריִַדיַנְָחָשא  

Noter: 

 Malkuth ,ַמְלכ .1

 .betyder jord, men også dårligere/ringere ַאְרָעא .2

 

 

40. Siden skal der komme et fjerde rige,
(1) 

stærkt
(2)

 som jern; thi jern knuser og 

søndrer alt; og som jern sønderslår,
(3) 

skal det knuse og sønderslå alle hine riger.  

ְַלכוומַַַַ ,ַ ַ(ְרִביָעָאה)רביעיה ,ַ ַַתִקיָפהֶתֱהֵוא ְַכַפְרזְָלא, ֳַקֵבל-ָכל; ְַמַהֵדקַ, ַַפְרזְָלא ִדי

.ַתִדקְַוֵתרֹעַַ,ִַאֵלן-ַעעַָכלְמרַָ-וְכַפְרזְָלאִַדי,ְַוָחֵשלַכָֹלא  

 

Noter: 

 Malkuth ,ַמְלכ .1

יפ ה .2     , betyder både stærkt og mægtigt. 

ה     .3   .betyder sønderbrudt, splintret til småstykker ,מ 

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/900.html#01
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På hebræisk lyder hele sætningen: Og det fjerde kongerige skal være 

stærkt som jern, da jern bryder i stykker og dæmper alle ting: og som 

jern sønderbryder alle disse, skal det sønderbruýdes i stykker og 

knuses. 

 

 

41. Men når du så fødderne og tæerne
(1)

 halvt af pottemagerler og halvt af jern, 

betyder det, at det skal være et rige
(2)

 uden sammenhold;
(3) 

dog skal det have 

noget af jernets fasthed, thi du så jo, at jern var blandet med ler.  

(ַוִממְֵהן)ֶפָחרַומנהוןַ-ֲחַסףִַדי(ִַממְֵהן)מנהוןַ,ַאְצְבָעתֲַָחזַיְָתהַַרגְַלטָאְַואֶַ-ְוִדיַַמא

,ֳַקֵבלִַדיֲַחזַיְָתה-ָכל;ַַבה-ַפְרזְָלאֶַלֱהֵוא-נְִצְבָתאִַדי-וִמן,ַוְַפִליגָהֶַתֱהֵוהַמְלכ--ַפְרזֶל

.ַפְרזְָלאְַמָעַרבַַבֲחַסףִַטינָא  

 

Noter: 

צ   ע   .1   , betyder tæer, men også fingre. 

 Malkuth ,ַמְלכ .2

יג ה .3 ל   .betyder delt ,פ 

 

42. Og at tæerne var halvt af jern og halvt af ler, betyder, at riget delvis skal være 

stærkt
,(1)

 delvis svagt.
(2) 

 

ָתאְַקָצתַַמְלכו-ִמן--ֲחַסף(ַוִממְֵהן)ַפְרזֶלַומנהוןַ(ִַממְֵהן)מנהוןַ,ְַוֶאְצְבָעתַַרגְַלטָאַַמב

.וִממַהֶַתֱהֵואְַתִביָרה,ַַתִקיָפהֶתֱהֵוהַ  

 

Noter: 

 .betyder stærkt eller mægtigt ,ַתִקיָפה .1

ה .2 י   ב    , betyder sønderbrudt eller brudt i stykker. Slutningen af 

sætningen lyder på hebræisk: Så Malkuth skal være delvis mægtigt, 

delvis sønderbrudt. 

 

 

43. Og når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal indgå 

ægteskaber
(1)

 med hverandre, men dog ikke indbyrdes holde sammen, så lidt som 

jern kan blandes med ler.  

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/065.html#77
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-ְוָלא,ֲַאנָָשאִבזְַרעַןֶַלֱהַוִַֹמְתָעְרִבין--ַפְרזְָלאְַמָעַרבַַבֲחַסףִַטינָא,ֲַחזַיְתַָ(ְַוִדי)דיַַַמג

.ַחְסָפא-ָלאִַמְתָעַרבִַעם,ְַכִדיַַפְרזְָלא-ֵהא;ְַדנָה-ןַָדְבִקיןְַדנָהִַעםֶלֱהַוֹ  

Noter: 

ין .1 ב  ע     .betyder blandes eller forenes ,מ   

 .betyder sæd, at så ,ִבזְַרע .2

Hele sætningen lyder på hebræisk: Skal de blandes med menneskens 

sæd, men de skal ikke holde fast ved hinanden. 

 

 

44. Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud
(1)

 oprette et Rige,
(2) 

som aldrig i 

Evighed skal forgå, og Herredømmet
(3)

 skal ikke gå over til noget andet Folk; det 

skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv stå i al Evighed;  

,ְַשַמטָאַַמְלכוִַדיְַלָעְלִמיןַָלאִַתְתַחַבלֱַאָלהיְִקיםַ,ַטָאִַאמוןִדיַַמְלכַַוְביֹוֵמיהֹוןַַַמד

ְוִהיאְַתקוםַ,ִַאֵליןַַמְלְכָוָתא-ַתִדקְַוָתֵסיףַָכל;ְַלַעםַָאֳחָרןַָלאִַתְשְתִבק,ַוַמְלכוָתה

.ְלָעְלַמטָא  

 

Noter: 

1. Det hebræiske ord ֱאָלה, Eloah betyder Gud. Eloah er i Atziluth‟s 

verden Tiphereth. I Briah’s verden er det Michael, i Yetzirah’s verden 

er det engleordenen Malachim og i Asiah’s verden er det Solen og 

dæmonordenen Tagaririm. I Tetragrammet er det Vau. 

ל כ  .2  .Malkuth ,מ 

ל כ  .3  .betyder ikke herredømmet, men kongeriget ,מ 

 

Verset lyder på hebræisk: Og i disse kongers dage skal himlens Eloah 

oprette et rige som aldrig skal forgå: og riget skal ikke overlades til 

andre mennesker, men det skal sønderbryde og fortære alle disse riger 

og det skal holde for evigt. 

 

 

45. thi du så jo, at en sten reves løs fra klippen, dog ikke ved menneskehænder, 

og knuste jern, ler, kobber, sølv og guld. En stor Gud
(1)

 har kundgjort kongen, 

hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand og tydningen troværdig.  

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/615.html#51
http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/440.html#37
http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/440.html#37


75 

 

ְוַהֵדֶקתַַפְרזְָלאַנְָחָשאַ,ַָלאִַביַדיִן-ֲחזַיְָתִַדיִַמחוָראִַאְתְגזֶֶרתֶַאֶבןִַדי-ֳקֵבלִַדי-ָכלַַמה

,ְַויִַציבֶַחְלָמא;ַָמהִַדיֶַלֱהֵואַַאֲחֵריְַדנָה,ַַרבַהֹוַדעְַלַמְלָכאֱַאָלה--ַחְסָפאַַכְסָפאְַוַדֲהָבא

{פ}ַַ.וְמֵהיַמןִַפְשֵרה  

Noter: 

 .her står ikke ”en stor Gud”, men den store Eloah ,ֱאָלה .1

 

 

46. Så faldt kong Nebukadnezar på sit ansigt og bøjede sig for Daniel, og han 

bød, at man skulde bringe ham ofre
(1)

 og røgelse.
(2) 

 

,ַנִיחִֹחיןוְַ,ַוִמנְָחה;ְַסגִד,ַוְלָדנִטֵאל,ִַהיַאנְפֹו-נְַפלַַעל,ֵַבאַדיִןַַמְלָכאַנְבוַכְדנֶַצרַַמו

.ְלנַָןָכהֵַלה,ֲַאַמר  
 

Noter: 

ין .1  .frugter ,נ יח ח 

נ ח ה .2  et madoffer til Gud. På hebræisk står der madoffer til Gud og ,מ 

frugter. 

 

47. Og kongen tog til orde og sagde til Daniel ”I sandhed, eders Gud
(1)

 er 

Gudernes Gud og Kongernes Herre, og han kan åbenbare hemmeligheder, siden 

du har kunnet åbenbare denne hemmelighed.”  

--וָמֵראַַמְלִכיןֱאָלִהיןֱַַאָלהכֹוןַהואֱַאָלהְֲַקשֹטִַדיַ-ִמן,ַָענֵהַַמְלָכאְַלָדנִטֵאלְַוָאַמרַַמז

.ְלִמגְֵלאַָרזָאְַדנָה,ִַדיַיְֵכְלתַַַָ:ְוגֵָלהַָרזִין  

Noter: 

1. Din Eloah er en Eloahin‟s Eloah. 

 

 

48. Derpå ophøjede
(1)

 kongen Daniel og, gav ham mange store gaver, og han 

satte ham til herre
(2)

 over hele landsdelen Babel og til overherre
(3)

 over alle 

Babels vismænd.  

ַַרִביַַמח ְַלָדנִטֵאל ַַמְלָכא ֱַאַדיִן ַיְַהבַוַמְתנָן, ַַשִגיָאן ֵַלה-ַרְבְרָבן ַַהְשְלֵטהוְַ, ַָכל, -ַעל

.ַחִכיֵמיַָבֶבל-ָכל,ַַעל--ִסגְנִין-ְוַרב;ְַמִדינַתַָבֶבל  
 

Noter: 
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י .1     , betyder et stort menneske. 

ל ט    .2  .betyder magt over ,ה   

ג נ ין .3  til leder over ,ס 

 

 

49. Men på Daniels bøn overdrog kongen Sjadrak,
(1) 

Mesjak
(2)

 og Abed Nego
(3)

 at 

styre landsdelen Babel, medens Daniel selv blev i kongens gård.
(4)

 

ַוֲעֵבדֵַַמיַשְךְלַשְדַרְךַ,ֶַבלוַממִיַַעלֲַעִביְדָתאִַדיְַמִדינַתַבַָ,ַַמְלָכא-ְבָעאִַמן,ְַוָדנִטֵאלַַמט

{פ}ַַ.ִבְתַרעַַמְלָכא,ְַוָדנִטֵאל;ַנְגֹו  

Noter. 

 .Sjadrak, kongelig eller den store stamme ,ַשְדַרְך .1

 .Mesjak, kongens gæst ,ֵמיַשְך .2

ב ד .3  .Nebo‟s tjener ,ע 

ע    .4 ל           .betyder ved kongens indgang/dør , מ 
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Kapitel 3 
 

1. Kong Nebuchadnezzar,
(1) 

lod lave en billedstøtte
(2)

 af guld, tresindstyve
(3)

 alen 

høj og seks
(4)

 alen bred, og han opstillede den på dalsletten Dura
(5)

 i landsdelen 

Babel. 

ֲאִקיֵמהַ;ַתְפָתיֵהַַאִםיןַשִַ,ִַשִתיןהַַאִםיןַרומֵַ,ְַדַהב-ֲעַבדְַצֵלםִַדי,ַנְבוַכְדנֶַצרַַמְלָכאַַא

.ִבְמִדינַתַָבֶבל,ַדוָראְבִבְקַעתַ  
 

Noter: 

 Nebukadnezar, kaldæisk, betyder ”må Nebo beskytte ,נְבוַכְדנֶַצר .1

kronen”.  

 kaldæisk et billede ,ְצֵלם .2

 .kaldæisk for tallet 60. Tres er det hebræiske bogstav Samekh ,ִשִתין .3

Samekh staves med tre bogstaver: Samekh, Mem og Kaph final. Roden 

af ordet Samekh betyder, ”at læne sig op ad”, ”at opretholde”, at 

”støtte”. Samekh er et af to lukkede bogstaver i det hebræiske alfabet. 

Det andet er Mem i sin form af slutbogstav. Traditionen fortæller, at 

da Gud udhuggede sine bud i de ti stentavler, gik alle bogstaverne, 

undtaget to, lige gennem dem. Mem og Samekh blev på mirakuløs 

måde understøttet og dette fortæller os, at Guds støtte er til stede 

under alle omstændigheder. Hemmeligheden bag de to bogstaver, 

Mem og Samekh, er åbenbaringen af den guddommelige essens i 

fremtiden og den kommende verden. Den første er åbenbaringen om 

den guddommelige orden i Mem, der er forståelig for tidligere og 

nuværende generationer. Den anden er den absolutte åbenbaring, 

hemmeligheden bag Samekh, der er helt uforståelig for os på 

nuværende tidspunkt. 

 

Samekh og Mem danner til sammen en forkortelse, et initialord, for 

Samael, der er det hebræiske navn for dødens engel. Samael er ifølge 

Zohar hersker over den femte himmel og blandt de syv ærkeengle, 

men han optræder oftest i lidet flatterende roller som anklager, 

forfører og ødelægger. Samael afbildes ofte som en slange med 

løvehoved, og han er kendt som en frygtindgydende skikkelse, der på 

mange måder kan lignes med Satan. Han er den om hvem Moses 

skulle have sagt: ”Oh, lad det være din vilje, min Gud og mine fædres 
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Gud, ikke at lade mig falde i hænderne på denne engel”. Samael er 

kendt som værende både god og ond og hans kræfter, både de gode og 

onde, bliver brugt i Guds tjeneste.  

 

Samekh relaterer altså på denne måde også til mysteriet om Lucifer og 

dette forklarer formentlig, hvorfor kabbalisterne almindeligvis 

fortolker bogstavet Samekh som et symbol for både de ’onde’ og de 

rene kræfter i denne verden. Mennesket holdes fanget af sin 

uvidenhed om dominansen af de rå kræfter og dyriske drifter i sit 

indre. Det er bundet af sin egen materialisme og de negative elementer 

i følelsen af stolthed, had, ondskabsfuldhed og lyst. Mennesket må stå 

ansigt til ansigt med disse kræfter i sig selv for først at kontrollere 

dem og siden at forvandle dem til ny energi og åndelig fornyelse, det 

godes kræfter.  

 er kaldæisk for tallet 6. Det hebræiske bogstav for tallet seks er ,ִשת .4

Vau. Betydningen af bogstavet Vau er en nagle (søm) eller pløk. 

Begge genstande har den praktiske funktion, at de fæstner eller kobler 

noget til hinanden. Derfor kunne et visuelt udtryk for Vau måske være 

den bevægelse, der støder sømmet i væggen og pløkken i jorden, 

sådan at de to eller flere ”ting”, der nu er koblet til hinanden, frit kan 

bevæge sig i forhold til hinanden med vau som fælles 

omdrejningspunkt. Symbolet for Vau ligner en teltpløk, men i den 

klassiske hebræiske skrift er det opbygget af en lodret linje og et Yod 

øverst, og det afslører her i gennem sit nære slægtskab med det næste 

bogstav, Zayin. 

 

Ordet Vau anvendes i 2. Mosebog 27, 9-10 som en henvisning til de 

nagler af sølv som blev brugt til at fastholde læggene i de forhæng, der 

omsluttede tabernaklet. Ligesom tabernaklet var bolig for Gud, mens 

israelitterne rejste i ørkenen, så danner Toraen den dag i dag beboelse 

for Hans ord. Ud fra denne tanke har de skriftkloge udviklet idéen om, 

at Torarullerne skal være opbygget på samme måde som det hellige 

Tabernakel. Derfor kalder man hver enkelt pergament i en rulle for 

yeriah, opkaldt efter tabernaklets tæppe, og hver kolonne af tekst en 

amud, opkaldt efter den stilling tabernaklet har. Da hvert af det 

metafysiske tabernakels tæpper var bundet til sin post ved hjælp af en 

sølvnagle, lader de skriftkloge også hver tekstkolonne begynde med 

bogstavet Vau, og ’kobler’ dermed teksten til pergamentet. Hvis Vau 
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indgår i en sammenhæng, symboliserer det altså ikke kun at noget 

konkret er fæstnet til noget andet, men også at noget himmelsk 

gennemstrømmer noget fysisk og dermed forener to verdener, der 

ellers synes adskilt. Således illustrerer den skriftlærde også det 

modsatte fænomen, kaldet ’fortabelse’, ved at gøre det modsatte. Når 

den skriftlærde bevidst undlader eller ’skjuler’ bogstavet Vau i et ord 

eller tekststykke, er det fordi han ønsker at henvise til begivenheder, 

der finder sted i en tilstand af fortabelse, altså en persons eller et folks 

oplevelse af en, midlertidig, adskillelse fra det Guddommelige.  

 

Når vi undersøger teksterne handler det altså, nogle gange, i lige så 

høj grad om at finde det, som ikke er skrevet, det der er undladt, som 

det der er skrevet, og hvis noget skifter fra en stavemåde til en anden, 

at lægge mærke til, hvad der kan forklare eller udløse det.  

 

Vau virker også som symbol for mennesket, Adam, og menneskets 

forhold til sin skaber, og derfor er det allerførste Vau i Toraen også 

forbundet med det ’første og sidste menneske’. Her symboliserer det 

den del af Guds kærlighed og forbundenhed til sin skabelse, der blandt 

andet beskrives i lignelsen, om den fortabte søn. Det er historien om 

faderen, der aldrig selv fejler eller bryder sin kontrakt med sønnen, 

men alligevel tillader ham at synde mod sig, altså afvige fra den aftale, 

de har indgået, for at sønnen skal have mulighed for at fejle, lære af 

sine fejl og tage konsekvensen af dem, for så at vende tilbage, en 

erfaring rigere og en smule klogere, til tilgivelse og en bolig i sin 

faders hus.  

 

Derfor symboliserer formen i Vau også Lysets vej til menneskets 

hjerte. I hjertet mødes de to verdener, den åndelige og den jordiske i 

kærlighed. Mennesket må erkende dem begge og elske dem begge, 

dele sig retfærdigt i mellem dem og give sig hen til dem, spænde sig 

selv ud som en bro i mellem dem og tillade ilden at brænde i sit hjerte, 

for at hjertets tanker og hovedets tanker kan mødes der og lade sig 

lutre sammen. Dette sker af sig selv, hvis vi lader det ske og endnu 

bedre selv synger med på den samme sang, efter noder og på gehør. 

 .Dura betyder bolig ,דוָרא .5
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2. Så sendte Kong Nebukadnezar bud for at sammenkalde satraper, 

landshøvdinger, statholdere, overdommere, skatmestre, lovkyndige, dommere og 

alle andre embedsmænd i landsdelen, at de skulle komme til stede når 

billedstøtten, som kong Nebukadnezar havde ladet opstille, blev indviet.  

ונְבוַכְדנֶַצרַַמְלָכאְַשַלחְַלִמְכנַשַַלֲאַחְשַדְרְפנַטָאִַסגְנַטָאַוַפֲחָוָתאֲַאַדְרָגזְַרטָאַגְָדְבַרטָאַַַב

ְַמִדינָָתא,ְַוכֹל,ִַתְפָתיֵא,ְַדָתְבַרטָא ִדיֲַהֵקיםַנְבוַכְדנֶַצרַ,ַנַֺכתַַצְלָמאְלֵמֵתאַַלחֲַ--ִשְלטֹנֵי

.ַמְלָכא  
 

 

3. Da samledes satraperne, landshøvdingerne, statholderne, overdommerne, 

skatmestrene, de lovkyndige, dommerne og alle andre embedsmænd i landsdelen 

til indvielsen af billedstøtten,
(1) 

som Kong Nebukadnezar havde ladet opstille, og 

de stillede sig foran den.  

ְַדָתְבַרטָאַַַג ַגְָדְבַרטָא ֲַאַדְרָגזְַרטָא ַוַפֲחָוָתא ִַסגְנַטָא ֲַאַחְשַדְרְפנַטָא ִַמְתַכמְִשין ֵבאַדיִן

ִַתְפָתיֵא ְַמִדינָָתא, ִַשְלטֹנֵי ְַוכֹל ַַצְלָמא, ַַלֲחנַֺכת ַנְב, ֲַהֵקים ַַמְלָכאִדי ַוַכְדנֶַצר וקאמיןַ;

.ִדיֲַהֵקיםַנְֺבַכְדנֶַצר,ַַצְלָמאָלֳקֵבלַ(ְַוָקיְִמין)  
 

Noter: 

 billede. Her står kun billede og ikke gyldne billede som i ,ַצְלָמא .1

vers 5. 

 

 

4. Så råbte en herold
(1) 

med høj røst: ”Det tilkendegives eder, I folk, stammer og 

tungemål:  

.ֺאַםטָאְַוִלָשנַטָא,ְַלכֹוןַָאְמִריןַַעְמַמטָאַַ:ָקֵראְַבָחיִל,ְַוָכרֹוזָאַַד  

 

5. Når I hører horn, fløjter, citre, harper, hakkebrætter, sækkepiber og alle 

hånde andre instrumenter klinge, skal I falde ned og tilbede guldbilledstøtten,
(1) 

som Kong Nebukadnezar har ladet opstille.  

ִַדיַַה ַ-ְבִעָדנָא ַקיתרס ַַמְשרֹוִקיָתא ַַקְרנָא ַָקל ַַקְתרֹס)ִתְשְמעון ְַפַסנְֵתִרין( ,ַַשְבָכא

.ַמְלָכאִַדיֲַהֵקיםַנְבוַכְדנֶַצר,ַַדֲהָבאְַלֶצֶלםִתְפלוןְַוִתְסְגדוןַ--זְנֵיַזְָמָרא,ְַוכֹל,ַסוְמפֹנְיָא  

 

Noter: 

 .det gyldne billede ,ְלֶצֶלם ַדֲהָבא .1
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6. Og den, som ikke falder ned og tilbeder, skal øjeblikkelig kastes i den gloende 

Ovn.”
(1) 

 

.ַאתוןַנוָראַיִָקְדָתא-ְלגֹוא,ַַשֲעָתאַיְִתְרֵמא-ַבה--ְויְִסֺגד,ַָלאַיִֵפל-ִדי-וַמןַַו  
 

Noter: 

1. ”i midten af den brændende ovn.” 

 

 

7. Så snart
(1)

 alt folket nu hørte horn, fløjter, citre, harper, hakkebrætter og alle 

hånde andre instrumenter klinge, faldt de derfor ned - alle folk, stammer og 

tungemål - og tilbad Guldbilledstøtten,
(2) 

som Kong Nebukadnezar havde ladet 

opstille.  

ֵַבה-ָכלַַז ְַדנָה ַָכלַזְִמנָא-ֳקֵבל ַָשְמִעין ַקיתרסַ-ְכִדי ַַמְשרֹוִקיָתא ַַקְרנָא ַָקל ַעְמַמטָא

ָסגְִדיןַ,ַַעְמַמטָאַֺאַםטָאְַוִלָשנַטָא-נְָפִליןַָכל--זְנֵיַזְָמָרא,ְַוכֹל,ְַפַסנְֵטִרין,ַַשְבָכא(ַַקְתרֹס)

.ְדנֶַצרַַמְלָכאנְבוכַַ,ִַדיֲַהֵקים,ְַלֶצֶלםַַדֲהָבא  
 

Noter: 

זְִמנָא-ֳקֵבלְַדנָהֵַבה-ָכל .1 , derfor, på den tid, da 

2. billede af guld. 

 

 

8. Men ved samme lejlighed trådte nogle kaldæiske
(1)

 mænd frem og førte klage 

mod jøderne.  

.יְהוָדיֵאִַדי,ַוַַקְרֵציהֹוןֲאַכלוַַ;ְַשָדִאיןכְַַקִרבוַֺגְבִריןַ,ַזְִמנָא-ֳקֵבלְַדנָהֵַבה-ָכלַַח  
 

Noter: 

 kaldæere betyder ”de der bryder jorden”. Men det betyder ,ַכְשָדִאין .1

også magikere, astrologer. 

ֲאַכלו .2 ְַ , beskyldte. 

 .dee, ordet betyder nødvendigt, tilstrækkeligt ,ִדי .3

איְהוָדיֵַ .4 , jøderne. 

 

 

9. De tog til orde og sagde til kong Nebukadnezar: ”Kongen
(1)

 leve evindelig! 

.ְלָעְלִמיןֱַחיִי,ַַמְלָכאַַ:ַמְלָכא,ִַלנְבוַכְדנֶַצר,ְַוָאְמִרין,ֲַענֹוַַט  
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Noter: 

1. O, konge. 

 

 

10. Du, o konge, har påbudt, at enhver, når han hører horn, fløjter, citre, harper, 

hakkebrætter, sækkepiber og alle hånde andre instrumenter klinge, skal falde 

ned og tilbede Guldbilledstøtten,
(1) 

 

ַַַי ַַאנְתְַ)אנתה ַַמְלָכא( ְַחֵעם, ַָשְמָת ַָכל, ִַדי-ִדי ַַמְשרִֹקיָתאַ-ֱאנָש ַַקְרנָא ַָקל יְִשַמע

ַ ַַקְתרֹס)קיתרס ַוסיפניהַשַַ( ְַפַסנְֵתִרין ַ(ְוסופֹנְיָה)ְבָכא ַזְָמָרא, ַזְנֵי ְַויְִסֺגד--ְוכֹל ,ַיִֵפל

.ְלֶצֶלםַַדֲהָבא  
 

Noter: 

 .det gyldne billede ,ְלֶצֶלםַַדֲהָבא .1

 

 

11. og at den, som ikke gør det, skal kastes i den gloende ovn.  

.ַאתוןַנוָראַיִָקְדָתא-ְלגֹוא,ַיְִתְרֵמא--דְויְִסגַֺ,ַָלאַיִֵפל-ִדי-וַמןַַיא  
 

Noter: 

ַאתוןַנוָראַיִָקְדָתא-ְלגֹוא .1 , i midten af den brændende ovn. 

 

 

12. Men nu er her nogle jødiske mænd, som du har overdraget at styre 

landsdelen Babel,
(1) 

Sjadrak,
(2) 

Mesjak
(3) 

 og Abed-Nego;
(4) 

disse mænd ænser ikke 

dit påbud, o konge; de dyrker ikke din gud
(5)

 og tilbeder ikke guldbilledstøtten,
(6) 

som du har ladet opstille.”  

ַיְהוָדאיִןַַיב ַֺגְבִרין ִַאיַתי ַַעל-ִדי, ַיְָתהֹון ַ-ַממִיָת ְַמִדינַת ַָבֶבלֲעִביַדת ,ֵַמיַשְךַַשְדַרְך,

ִַאֵלְךַֺגְבַרטָא--נְגֹוֲַעֵבדוַַ ַַמְלָכאְַטֵעם(ֲַעָלְך)ָשמוַעליךַ-ָלא, ָלאַ(ֵַלאָלָהְך)לאלהיךַ,

{ס}ַַ.וְלֶצֶלםַַדֲהָבאִַדיֲַהֵקיְמָתַָלאַָסגְִדין,ַָפְלִחין  
 

Noter: 

 Babel eller Babylon, betyder forvirring (ved at blande noget ,ָבֶבל .1

sammen) 

 .Shadrach, betyder kongelig eller den store stamme ,ַשְדַרְך .2

 .Meshach, betyder kongens gæst ,ֵמיַשך .3
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ֲעֵבד נְגו .4 ְַ , Abed-Nebo, betyder Nebo‟s tjener. Nebo er også nævnt i 

Esajas 46:1: ”Det synker i knæ. Nebo synker sammen, deres billeder 

lægger man på dyr og fæ: hvad I bar, læsses som en byrde på de 

trætte dyr.” Og Jeremiah 48:1: ”Så siger den herre Zabaoth, Israels 

gud: Ve Nebo! Thi den er ødelagt; beskæmmet o.s.v..” 

Som Gud for visdom og skrift blev Nebo ell. Nabo identificeret af 

grækerne som Hermes, af romerne som Merkur og ægypterne som 

Thoth. 

 Elahin ,אָלָהך .5

 .det gyldne billede ,ְלֶצֶלםַַדֲהָבא .6

 

 

13. Da lod Nebukadnezar i vrede og harme Sjadrak, Mesjak og Abed Nego 

hente; og da mændene var ført frem for Kongen,  

ַנְבוַכְדנֶַצרַַיג ֵַבאַדיִן ַַוֲחָמא, ִַבְרגַז ֲַאַמרְַלַהיְָתיָה, ֵַמיַשְךַַוֲעֵבדַנְגֹוְלַשְדַרְךַ, ֵבאַדיִןַ;

.ֵהיָתיוֳַקָדםַַמְלָכא,ַֺגְבַרטָאִַאֵלְך  
 

 

14. sagde Nebukadnezar til dem: ”Er det oplagt råd, Sjadrak, Mesjak og Abed-

Nego, at I ikke dyrker min gud
(1)

 eller tilbeder guldbilledstøtten, som jeg har ladet 

opstille?  

ַנְבוַכְדנֶַצרַַדי ַָענֵה ְַלהֹון, ְַוָאַמר ַַהְצָדא, ַנְגֹו, ַַוֲעֵבד ֵַמיַשְך ֵַלאָלַהיַַ:ַשְדַרְך ָלאַ,

.ָלאַָסגְִדין,ַוְלֶצֶלםַַדֲהָבאִַדיֲַהֵקיֶמת,ִַאיֵתיכֹוןַָפְלִחין  
 

Noter: 

 .Elahin ,אָלָהך .1

 

 

15. Nu vel, hvis I er rede til, når I hører horn, fløjter, citre, harper, hakkebrætter, 

sækkepiber og alle hånde andre instrumenter klinge, at falde ned og tilbede 

billedstøtten, som jeg har ladet lave, så er alt godt; men gør I det ikke, skal I på 

stedet kastes i den gloende ovn. Og hvilken Gud
(1)

 er der, som da kan fri eder af 

mine hænder?”  

ֲַעִתיִדיןַַטו ִַאיֵתיכֹון ֵַהן ְַכַען ִַדי, ְַבִעָדנָא ַַמְשרֹוִקיָתאַקיתרסַ-ִדי ַָקלַַקְרנָא ִתְשְמעון

ַַקְתרֹס) ִַדי( ְַלַצְלָמא ְַוִתְסְגדון ִַתְפלון ַזְָמָרא ַזְנֵי ְַוכֹל ְַוסוְמפֹנְיָה ְַפַסנְֵתִרין -ַשְבָכא
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ַַעְבֵדת ִַתְסְגדון, ַָלא ְַוֵהן ְַלגֹואַשעֲַ-ַבה, ִַתְתְרמֹון ַיִָקְדָתא-ָתא ַנוָרא ַַאתון הואַ-וַמן;

.יְָדי-ִדיַיְֵשיזְִבנְכֹוןִַמן,ֱַאָלה  
 

Noter: 

 .Elah ,ֱאָלה .1

 

 

16. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarede Kong Nebukadnezar: ”Det har vi 

ikke nødig at svare dig på!  

ֲַענֹוַַטז ְַךַַוֲעֵבדַנְגֹוַשְדַרְךֵַמישַַ, ְַוָאְמִרין, ֲַאנְַחנָאַ-ָלא--נְבוַכְדנֶַצרַַ:ְלַמְלָכא, ַחְשִחין

.ַלֲהָתבוָתְך,ְַדנָהִַפְתגָם-ַעל  
 

 

17. Sker det, så kan vor Gud,
(1) 

som vi dyrker, fri os af den gloende ovn, og han 

vil fri os af din hånd, o konge;  

ִַאיַתיַַיז ֵַהן ִַדיאֱַ, ַָפְלִחין-ָלַהנָא ַיִָכל--ֲאנְַחנָא ַיִָקְדָתאַ-ִמןַַ:ְלֵשיזָבוַתנָא, ַנוָרא ַאתון

.יְֵשיזִב,ַיְָדְךַַמְלָכא-וִמן  
 

Noter: 

 .Elah ,ֱאָלה .1

 

 

18. men hvis ikke, så må du vide, o Konge, at din gud dyrker vi dog ikke, og 

guldbilledstøtten,
(1) 

som du har ladet opstille, tilbeder vi ikke!”
(2)

 

ַָלאַַיח ְַוֵהן ֶַלֱהֵוא, ַַמְלָכא-יְִדיַע ַָלְך ;ַ ַלאלהיך ַ(ֵלאָלָהְך)ִדי ַ-ָלא, (ִַאיַתנָא)איתינא

ַָפְלִחין ֲַהֵקיְמתַָ, ִַדי ַַדֲהָבא ַוְלֶצֶלם ַנְִסֺגד, {ס}ַַ.ָלא  
 

Noter: 

1. det gyldne billede. 

2.  … Deres gudebilleder er af sølv og guld, menneskehænders værk. 

Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan 

ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men 

de kan ikke lugte. De har hænder, dem kan de ikke føle med. De har 

fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan 

bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. (Salmernes 
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bog 115:4-8) 

 

19. Da opfyldtes Nebukadnezar af harme, og hans ansigtsudtryk
(1)

 ændredes
(2)

 

over for Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego; han tog til orde og sagde, at ovnen 

skulde gøres syv
(3)

 gange hedere end ellers, 

ֱַחָמאַַיט ִַהְתְמִלי ַנְבוַכְדנֶַצר ֵַבאַדיִן ַַאנְפְַצֵלםו, ַאשתנו ַ(ֶאְשַתמִי)ֹוִהי ַשְדַרְךַ-ַעל,

.ַעלִַדיֲַחזֵהְַלֵמזְיֵה,ְַבָעהשִַ-ַחד,ְַלֵמזֵאְַלַאתונָא,ַָענֵהְַוָאַמר;ַַוֲעֵבדַנְגֹו,ֵַמיַשְך  
 

Noter: 

 .ansigt ,ַאנְפ .1

ְצֵלם .2 ְֻ , der står ”og formen på hans ansigt forandredes.” Udtrykket 

for form, tzelem, der bruges her er det samme som bruges i 1. 

Mosebog: ” i Guds billede.” 

ִשְבָעה-ַחד .3 , syv gange. Syv er det hebræiske bogstav Zayin. Ordet 

Zayin betyder ”våben” eller ”sværd”. Det er, paradoksalt nok, udledt 

af et andet ord, Zan, der betyder ”mad” eller ”næring”. Og som ordet 

for næring går igen i ordet for sværd, går ordet for brød igen i ordet 

for krig. Men hvordan kan næring eller brød relateres til våben og 

krig? Hvis koblingen skal give nogen som helst mening, må der være 

tale om en anden slags sværdslag end dem, der finder sted mellem 

mennesker og folkeslag i den fysiske verden, der, så vidt vi da ved, 

kun nærer dem, der sælger våben. Måske skal betydningen læses i 

lyset af en anden slags krig, en åndens kamp mod ufred og 

formørkelse, hvor Zayin lader lyset stråle lige klart over den angst, der 

fremmer som på den kærlighed, der hæmmer de krigeriske tilstande i 

og imellem os.  

 

 

 

20. og bød nogle håndfaste
(1)

 mænd i sin hær binde Sjadrak, Mesjak og Abed-

Nego og kaste dem i den gloende ovn.  

,ְַלִמְרֵמא--ְלַשְדַרְךֵַמיַשְךַַוֲעֵבדַנְגֹו,ֲַאַמרְַלַכָפָתה,ִַדיְַבַחיְֵלה,ַַחיִל-ִגָבֵריוְלגְֺבִריןַַַכ

.ְלַאתוןַנוָראַיִָקְדָתא  

 

Noter: 

ַחיִל-ִגָבֵרי .1 , de mægtigste mænd. 
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21. Så blev mændene bundet i deres kapper, underklæder, huer og andre 

klædningsstykker og kastet i den gloende ovn.  

ִַאֵלְךַַכא ַֺגְבַרטָא ֵַבאַדיִן ,ַ ַפטישיהון ְַבַסְרָבֵליהֹון ַ(ַפְחֵשיהֹון)ְכִפתו ,ְַוַכְרְבָלְתהֹון,

.ַאתוןַנוָראַיִָקְדָתא-ְלגֹוא,ַוְרִמיו;ַוְלֺבֵשיהֹון  

 

 

22. Og eftersom kongens bud var skarpt og ovnen ophedet til overmål, brændte 

luen de mænd ihjel, som bragte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego op på ovnen,  

ִדיַ,ַֺגְבַרטָאִַאֵלְך;ֵַאזֵהַיִַתיָרה,ְַוַאתונָא,ִַדיִַמַלתַַמְלָכאַַמְחְצָפה-ִמן,ֳַקֵבלְַדנָה-ָכלַַכב

.ְשִביָבאִַדיַנוָרא,ַַקִחלִַהםֹון,ַיַשְךַַוֲעֵבדַנְגֹוַהִןקוְַלַשְדַרְךַמֵַ  

 

 

23. medens de tre mænd, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, bundne faldt ned i den 

gloende ovn.  

,ַיִָקְדָתאַנוָרא-ַאתון-נְַפלוְַלגֹוא--ַשְדַרְךֵַמיַשְךַַוֲעֵבדַנְגֹו,ְַוגְֺבַרטָאִַאֵלְךְַתָלֵתהֹוןַַכג

{פ}ַַ.ְמַכְפִתין  

 

 

24. Da sloges kong Nebukadnezar af rædsel og stod hastigt op; og han tog til 

orde og spurgte sine rådsherrer: ”Var det ikke tre
(1)

 Mænd, vi kastede bundne i 

ilden?” De svarede kongen: ”Jo, det var, Konge!”  

ֲהָלאַגְֺבִריןַ,ַָענֵהְַוָאַמרְַלַהָדְברֹוִהי;ְַתַוהְַוָקםְַבִהְתְבָהָלה,ַַכְדנֶַצרַַמְלָכאֱאַדיִןַנְבוַַכד

.יִַציָבאַַמְלָכא,ַָענַיִןְַוָאְמִריןְַלַמְלָכא,ַנוָראְַמַכְפִתין-ְתָלָתהְַרֵמינָאְַלגֹוא  
 

Noter: 

1. Tre kan her tolkes som Vau i Tetragrammaton, JHVH. Når 

Helligånden starter på sin indsats, deler den sig i to, et maskulint og et 

feminint aspekt, repræsenteret ved bogstaverne Yod og He i 

Tetragrammaton. Denne dobbelthed producerer, når de forenes, 

nummer tre i den anden treenighed, som er Vau, Ånden, der forener 

det ene med det andet. Dobbeltheden af Helligånden er Fader/Moder, 

Abba/Aima, Josef/Maria og Abraham/Sarah. Alle religioner har 

symboler, der beskriver denne dobbelthed, som repræsenterer 

Helligånden i himlen og på jorden,  
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25. Han sagde da videre: ”Men jeg ser fire
(1)

 mænd gå frit om i ilden, og de har 

ingen skade taget; og den fjerde ser ud som en Gudesøn.”
(2) 

 

ְַוָאַמרַַכה ַָענֵה ְַבגֹו-ָהא, ַַמְהְלִכין ַַאְרְבָעהְַשַריִן ַֺגְבִרין ַָחזֵה ַנוָרא-ֲאנָה ַַוֲחָבל, -ָלא,

{ס}ַַ.ֱאָלִהין-ְלַברָדֵמהַ,ַ(ְרִביָעָאה)רביעיאְַוֵרֵוהִַדיַ;ִַאיַתיְַבהֹון  

 

Noter: 

1. Fire kan her tolkes som det sidste He i Tetragrammaton, JHVH. I 

forsættelse af ovenstående om tre, kan man sige, at fra Binah 

strømmer den tvekønnede Helligånd videre ud i skabelsen, hvor den 

føder det 4 Sefirah Chesed. Chesed har to navne: Chesed ”Nåde” og 

Gedulah ”Godhed”, der afslører, at den har arvet og indeholder 

Helligåndens dobbelthed. 

ֱאָלִהין-ְלַבר .2 , søn af Elahin. Der står: ”og formen af den fjerde er lig 

Guds Søn.” 

 

 

26. Derpå trådte Nebukadnezar hen til den gloende ovns dør og råbte: ”Sjadrak, 

Mesjak og Abed Nego, I, den højeste Guds Tjenere,
(1) 

kom ud!” Da gik Sjadrak, 

Mesjak og Abed-Nego ud af Ilden.  

ַנְבוַכְדנֶַצרַַכו ְַקֵרב ֵַבאַדיִן ַיִָקְדָתא, ַנוָרא ַַאתון ִַלְתַרע ְַוָא, ֵַמיַשְךַָענֵה ַַשְדַרְך ַמר

ַנְָפִקין;ַֺפקוֶַוֱאתֹו,ַ(ִעָלָאה)ֱַאָלָהאַעליא-נְגֹוַַעְבדֹוִהיִַדי-ַוֲעֵבד ַשְדַרְךֵַמיַשְךַ,ֵַבאַדיִן

.גֹואַנוָרא-ִמן--ַוֲעֵבדַנְגֹו  
 

Noter: 

(ִעָלָאה) .1  .den aller højeste Elah af Ilay ,ֱאָלָהאַעליא 

 

 

27. Og satraperne, landshøvdingerne, statholderne og kongens rådsherrer 

samlede sig og så, at ilden ikke havde haft nogen magt over hine mænds legemer, 

at deres hovedhår
(1)

 ikke var svedet, at deres kapper var uskadte, og at der ikke 

var brandlugt ved dem.  

ַוַפֲחָוָתאוִמְתַכמְשִַַַכז ִַסגְנַטָא ֲַאַחְשַדְרְפנַטָא ַין ַַמְלָכא, ַָלא--ְוַהָדְבֵרי ִַדי ִַאֵלְך ְַלגְֺבַרטָא -ָחזַיִן

ָלאֲַעָדתַ,ְַוֵריַחַנור;ְַוַסְרָבֵליהֹוןַָלאְַשנֹו,ְַשֵלטַנוָראְַבגְֶשְמהֹוןַוְשַערֵַראְשהֹוןַָלאִַהְתָחַרְך

.ְבהֹון  
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1. Rosh, hoved 

 

 

28. Så sagde Nebukadnezar: ”Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos 

Gud,
(1) 

der sendte sin engel
(2)

 og friede sine tjenere, som i tillid til ham overtrådte 

kongens bud og hengav deres legemer for at undgå at dyrke eller tilbede nogen 

anden Gud
(3)

 end deres egen!  

ְַוָאַמרַַכח ַנְבוַכְדנֶַצר ַָענֵה ,ַ ַנְגֹו-ִדיֱַאָלֲההֹוןְבִריְך ַַוֲעֵבד ֵַמיַשְך ַַשְדַרְך ְַשַלח-ִדי,

ְַלַעְבדֹוִהי ַַמְלֲאֵכהְַוֵשיזִב ֲַעלֹוִהי, ִַהְתְרִחצו ִַדי ַוִמַלתַַמְלָכא; ַַשמִיו, ַגשמיהוןַ, ִויַהבו

.ָלֵהןֵַלאָלֲההֹון,ֱַאָלה-ְסְגדוןְַלָכליִַ-יְִפְלחוןְַוָלא-ִדיַָלא(ַגְֶשְמהֹון)  
 

Noter: 

הֹוןֱאָלהֲַ  .1 , Elah. 

ְשַלח-ִדי .2 , engel. 

 .Elah ,ֱאָלה .3

 

 

29. Hermed påbyder jeg, at den, der i noget folk, nogen stamme og noget 

tungemål siger noget ondt om Sjadraks, Mesjaks og Abed Negos Gud, skal 

hugges sønder og sammen, og hans hus skal gøres til en skarndynge; thi der 

gives ingen anden Gud,
(1) 

som således kan frelse.”  

-ַעלֱַאָלֲההֹוןִַדי(ַָשלו)יֵאַמרַשלהַ-ַעםַֺאָםהְַוִלָשןִַדי-ִדיַָכל,ִַשיםְַטֵעם,ַוִממִיַַכט

ִדיַָלאִַאיַתיַ,ֳַקֵבל-ָכל;ַַהָדִמיןַיְִתֲעֵבדַוַביְֵתהַנְָוִליַיְִשַתֵוה,ַנְגֹואַַשְדַרְךֵַמיַשְךַַוֲעֵבד

.ִכְדנָה,ַיִֺכלְַלַהָצָלה-ִדי,ֱַאָלהַָאֳחָרן  
 

Noter: 

 .Elah ,ֱאָלה .1

 

 

30. Og kongen gengav Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego deres stillinger i 

landsdelen Babel. 

ַ.ִבְמִדינַתַָבֶבל--ַהְצַלחְַלַשְדַרְךֵַמיַשְךַַוֲעֵבדַנְגֹו,ֵַבאַדיִןַַמְלָכאַַל  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Note: 

Der er yderligere fire vers i den aramæisk tekst, men de vers er de 

første i den danske Bibels 4. kapitel. 
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Kapitel 4 

 

1. Kong Nebukadnezar til alle folk, stammer og tungemål, der bor på hele 

jorden: Fred være med eder i rigt mål!  

--ַאְרָעא-לְבכַָ(ַָדיְִרין)דאריןַ-ַעְמַמטָאַֺאַםטָאְַוִלָשנַטָאִַדי-ְלָכל,ַנְבוַכְדנֶַצרַַמְלָכאַַלא

 ְשָלְמכֹוןַיְִשֵגא

 

 

2. De tegn og undere, den højeste Gud
(1) 

har øvet imod mig, finder jeg for godt at 

kundgøre.  

ְלַהֲחָויָה,ְַשַפרַָקָדַמי--(ִעָלָאה)ֱאָלָהאַעליאַ,ִַדיֲַעַבדִַעִםי,ְַוִתְמַהטָא,ַָאַתטָאַַלב  
 

Noter: 

 Eloah, den Aller Højeste eller Jahve Eloah ,הע     .1

 

 

3. Hvor store er dog hans tegn, hvor vældige dog hans undere! Hans rige er et 

evigt rige,
(1) 

hans herredømme fra slægt til slægt.  

ְוָשְלָטנֵהַ,ַָעַלםַַמְלכותהַַמְלכותֵַ;ְַוִתְמהֹוִהיְַכָמהַַתִקיִפין,ַָאתֹוִהיְַכָמהַַרְבְרִביןַַלג

.ָדרְַוָדר-ִעם  
 

Noter: 

 Malkuth ,ַמְלכותֵַ .1

 

 

4. Jeg, Nebukadnezar, levede
(1)

 tryg i mit slot og livsglad i mit palads. 
(2)

 

.ְבֵהיְכִלי,ְַוַרְענַן,ֲַהֵויתְַבֵביִתיְַשֵלה,ֲאנָהַנְבוַכְדנֶַצרַַא   

 
Noter:  

 .betyder hvilede ,ְשֵלה .1

 betyder både palads og tempel ,ְבֵהיְכִלי .2

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/900.html#01
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Her begynder vers 1 i kapitel 4 i den hebræiske Bibel, se aleph (א) 

foran tekst i det sidste vers i forrige kapitel. 

 

 

5. Men da skuede jeg et drømmesyn, og det slog mig med rædsel, og tankebilleder 

på mit leje og mit hoveds syner forfærdede mig.  

.יְַבֲהֺלמַנִי,ְַוֶחזְֵויֵַראִשי,ִַמְשְכִבי-ַעל,ְַוַהְרהִֹרין;ִַויַדֲחִלמַנִי,ֵַחֶלםֲַחזֵיתַַב  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Jeg så en drøm som gjorde mig bange, og 

tankerne på mit leje og visionerne i mit hoved foruroligede mig.”  

 

 

6. Derfor påbød jeg, at alle Babels vismænd skulde føres frem for mig, for at de 

skulle tyde mig drømmen.  

.יְהֹוְדֺעמַנִי,ֶַחְלָמאְפַשרַ-ִדיַַ:ְלכֹלַַחִכיֵמיַָבֶבל,ְַלַהנְָעָלהַָקָדַמי,ִַשיםְַטֵעם,ַוִממִיַַג  
 

 

7. Så kom drømmetyderne, manerne, kaldæerne og stjernetyderne ind, og jeg 

sagde dem drømmen, men de kunde ikke tyde mig den.  

ָאַמרַ,ְַוֶחְלָמא;ְַוגָזְַרטָא,ַ(ַכְשָדֵאי)כשדיאַ,ַַחְרֺטַםטָאַָאְשַפטָא,ַ(ָעִלין)ֵבאַדיִןַעלליןַַַד

.ְמהֹוְדִעיןִַלי-ָלא,ַוִפְשֵרה,ֲַאנָהֳַקָדֵמיהֹון  

 

8. Men til sidst trådte Daniel, som har fået navnet Beltsazzar efter min Guds
(1)

 

navn, og i hvem hellige Guders Ånd
(2)

 er, frem for mig, og jeg sagde ham 

drømmen:  

ֱַאָלִהין-רוחְַַוִדיַ,ֱַאָלִהיְכֺשםַ,ְַשֵמהֵַבְלְטַשאַצר-ָדנִטֵאלִַדיְַוַעדַָאֳחֵריןַַעלַָקָדַמיַַה

.ָקָדמֹוִהיַַאְמֵרת,ְַוֶחְלָמא;ֵַבה,ַַקִדיִשין  
 

Noter: 

 .Eloah ,ֱאָלִהי .1

ֱאָלִהין-רוחַַ .2 , de hellige Eloahin‟s Ruach 
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9. Beltsazzar,
(1) 

du øverste
(2)

 for drømmetyderne, i hvem jeg ved, at hellige Guders 

Ånd
(3)

 er, og hvem ingen hemmelighed er for svar! Hør, hvad jeg så i drømme, 

og tyd mig det!  

-ָרזַָלא-ְוָכל,ַַקִדיִשיןַָבְךַרוַחֱַאָלִהיןִדיֲַאנָהַיְִדֵעתִַדיַ--ַחְרֺטַםטָאַַרב,ֵבְלְטַשאַצרַַו

.ֱאַמר,ֲַחזֵיתַוִפְשֵרה-יֶַחְלִמיִַדיֶחזְוֵַ;ַָאנֵסַָלְך  
 

Noter: 

 betyder Beskyt hans liv. eller Herre over den snævre ,ֵבְלְטַשאַצר .1

skat. 

 .betyder stor eller mester ,ַרב .2

 .de hellige Eloahins ruach ,רוַחֱַאָלִהין .3

 

 

10. Dette var mit hoveds syner på mit leje: Jeg skuede, og se, et træstod midt på 

jorden, og det var såre højt.  

.ְורוֵמהַַשִגיא,ַַוֲאלוִַאיָלןְַבגֹוַַאְרָעא--ָחזֵהֲַהֵוית;ִַמְשְכִבי-ַעל,ְַוֶחזְֵויֵַראִשיַַז  
 

 

11. Træet voksede og blev vældigt,
(1) 

dets top nåede himmelen,
(2)

 og det sås til 

jordens ende;  

ַאְרָעא-ָכלַוֲחזֹוֵתהְַלסֹוףַ,ַיְִמֵטאִַלְשַמטָאְורוֵמהַ;ְַתִקףו,ְַרָבהִַאיָלנָאַַח  
 

Noter: 

ף .1     , stærkt, fast. 

 .shamayim ,ִלְשַמטָא .2

ַאְרָעא-ָכל .3 , til (den nedre) jords midte  

 

 

12. dets løv var fagert, dets frugter mange, så der var føde til alle derpå; under 

det fandt markens dyr skygge, i dets grene boede himmelens fugle, og alt kød fik 

næring deraf.  

וְבַענְפֹוִהיַ,ְַתחֹתֹוִהיַַתְטֵללֵַחיַותַָבָרא;ֵַבה-וָמזֹוןְַלכָֹלא,ַירְַוִאנְֵבהַַשִגיאָעְפיֵהַַשפִַַַט

ִבְשָרא-יְִתזִיןַָכל,ַוִממֵה,ִַצְפֵריְַשַמטָא(ַיְדוָרן)ידרוןַ  
 

http://www.christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-a-bible/h/860.html#31
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13. Og videre skuede jeg i mit hoveds syner på mit Leje, og se, en vægter,
(1) 

en 

hellig,
(2) 

kom ned fra himmelen.
(3) 

 

.ְשַמטָאַנִָחת-ִמן,ַקִדישַוְִַַעירַוֲאלוַ;ִַמְשְכִבי-ַעל,ַָחזֵהֲַהֵויתְַבֶחזְֵויֵַראִשיַַי  
 

Noter: 

 .betyder både vogter og engel ,ִעיר .1

 .der står og en hellig ,ְוַקִדיש .2

ְשַמטָאַנִָחת-ִמן .3 , fra himlen 

 

 

14. Han råbte med høj røst: ”Fæld træet, hug grenene af, afriv løvet og spred 

frugterne; dyrene skal fly fra deres bo derunder og fuglene fra dets Grene!  

ְתנֺדַ;ִַאנְֵבהַוַבַדרו,ַַאַתרוַָעְפיֵה,ַגֹדוִַאיָלנָאְַוַקִצצוַַענְפֹוִהי,ַָקֵראְַבַחיִלְַוֵכןַָאַמרַַיא

.ַענְפֹוִהי-ְוִצְפַרטָאִַמן,ַַתְחתֹוִהי-ֵחיְוָתאִַמן  
 

Noter: 

Der står på hebræisk: ”Han råbte højt og sagde: ”Hug træet ned, og 

skær hans grene af, spred hans frugter: lad dyrene skaffe sig væk 

under det, og fuglene fra hans grene.” 

  

 

15. Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bundet med en 

kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug skal han vædes, og 

som dyrene skal han æde markens urter;  

;ְַבִדְתָאאִַדיַָבָרא,ַַפְרזֶלַונְָחש-ִדיַוֶבֱאסור,ְַבַאְרָעאְַשֺבקו,ְַבַרםִַעַקרַָשְרשֹוִהיַַיב

ֵחיְוָתאֲַחָלֵקהַַבֲעַשבַַאְרָעא-ְוִעם,ַוְבַטלְַשַמטָאַיְִצַטַבע  
 

Noter:  

Der står på hebræisk: ”Ikke desto mindre skal i efterlade en stump af 

hans rødder i jorden, blot med et bånd af jern og kobber i markens 

kærlige græs; og lad det blive vædet med himlens dug, og lad hans del 

være med dyrene på jordens græs.” 
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16. hans menneskehjerte skal fratages ham og et dyrehjerte gives ham, og syv
(1)

 

tider skal gå hen over ham.  

יְַחְלפוןַ,ְַוִשְבָעהִַעָדנִין;ַוְלַבבֵַחיָוהַיְִתיְִהבֵַלה,ַיְַשמֹון(ֲַאנָָשא)אנושאַ-ִלְבֵבהִַמןַַיג

.ֲעלֹוִהי  

 

Noter: 

Der står på hebræisk: ”Lad hans hjerte blive ændret fra et menneskes, 

og lad et dyrs hjerte blive givet ham; og lad syv gange gå hen over 

ham.” 

 

Noter: 

Syv er bogstavet Zayin. Det 7. Bogstav Zayin anses af kabbalisterne 

som værende: ”det genererende og herskende princip i den 

universelle bevægelses cyklus”. I denne bevægelse lærer Zayin, og i 

gennem Zayin lærer skabningen, at kontrollere sine modsætninger 

som en funktion hos viljen. Dette bogstav, Zayin, er i sin form en 

videreudvikling af bogstavet Vau. Hvor Yod blot er antydet øverst i 

tegnet for Vau, er det i Zayin åbentlyst stillet til skue som en slags 

krone på værket. Denne form skal ses som et udtryk for, at det 

oprindelige punkt af lys er  steget så meget i sin intensitet, at det har 

opnået en højere bevidsthedstilstand. Det har udfoldet sig og udviklet 

sig, og er således nået helt op til det oprindelige overbevidste rige, 

Kether, hvor det nu udvidder sin bevidsthed til både højre og venstre. 

Lyset spreder på sit højdepunkt ’frygt’ til venstre og kærlighed til 

højre. Skabelsen af mennesket på den sjette dag, der symboliseres af 

Vau, løfter nu på det slør, Zayin, der vogter over hemmeligheden bag 

den syvende dag, sabbat, og dens funktion i Skabelsesforløbet.  

 

 

17. Således er det fastsat ved vægternes råd,
(1) 

og ved de helliges bud
(2)

 er sagen 

afgjort, for at de levende må sande, at den Højeste er Herre
(3)

 over menneskenes 

rige og kan give det, til hvem han vil, og ophøje den ringeste blandt menneskene 

til hersker over det!  
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-ִדְבַרתִַדיַיִנְְדעוןַַחטַטָאִַדי-ַעד;ַַקִדיִשיןְַשֵאְלָתאֵַמאַמרו,ִַפְתגָָמאִַעיִריןִבגְזֵַרתַַַיד

וְשַפלַ,ִַדיַיְִצֵבאַיְִתנִמַה-וְלַמן,ַ(ֲאנָָשא)ְבַמְלכותַאנושאַ(ִַעָלָאה)ַשִליטַעליאַ

(.ֲעַלה)יְִקיםַעליהַ,ֲַאנִָשים  
 

Noter: 

 efter englenes forordning/dom ,ִעיִרין .1

 .Ord ,ֵמאַמר .2

 .Ilyah, den Højeste‟s Bud ,ִעָלָאה .3

 

 

18. Det var dette drømmesyn, som jeg, kong Nebukadnezar, skuede, og du, 

Beltsazzar, tyd mig det! Thi ingen af mit riges vismænd kan tyde mig det; du 

derimod evner det, thi i dig bor hellige Guders
(1)

 Ånd.
(2) 

 

ֲַחזֵיתַַטו ֶַחְלָמא ְַדנָה ַנְבוַכְדנֶַצר, ַַמְלָכא ֲַאנָה ;ַ ְַוַאנְתְַ)ואנתה ִַפְשֵראַ( ֵבְלְטַשאַצר

ֱַאַמר ַָכל-ָכל, ַָלא-ֳקֵבלִַדי ַַמְלכוִתי ִַפְשָראְַלהֹוָדעוַתנִי-ַחִכיֵמי ַיְָכִלין (ְַוַאנְתְַ)ואנתהַ,

ַקִדיִשיןַָבְךֱַאָלִהין-רוחִַַדיַ,ַָכֵהל  
 

Noter: 

ֱאָלִהין-ִדיַרוחַַ .1 , de Hellige Eloahins. 

 .Ruach ,רוחַַ .2

 

 

19. Så stod Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar,
(1) 

en stund rædselsslagen, 

og hans tanker forfærdede ham. Men kongen tog til orde og sagde: Beltsazzar, 

lad ikke drømmen og dens udtydning forfærde dig!” Men Beltsazzar svarede: 

”Herre, måtte drømmen gælde dine fjender og dens udtydning dine 

avindsmænd!  

ָענֵהַ;ַיְַבֲהֺלמֵה,ְַוַרְעיֹנִֹהי,ֶַאְשתֹוַמםְַכָשָעהֲַחָדה,ְַשֵמהֵַבְלְטַשאַצר-ֱאַדיִןַָדנִטֵאלִַדיַַטז

ָמִראיַ,ַָענֵהֵַבְלְטַשאַצרְַוָאַמר,ַיְַבֲהָלְך-ֵבְלְטַשאַצרֶַחְלָמאַוִפְשֵראַַאל,ַַמְלָכאְַוָאַמר

(.ְלָעָרְך)וִפְשֵרהַלעריךַ(ְַלָשנְָאְך)ֶחְלָמאַלשנאיךַ  
 

Noter: 

 betyder Beskyt hans liv. eller Herre over den snævre ,ֵבְלְטַשאַצר .1

skat. 
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20. Det Træ, du så, og som voksede og blev vældigt, så toppen nåede himmelen 

og det sås over hele Jorden,  

ַאְרָעא-ַוֲחזֹוֵתהְַלָכל,ְַורוֵמהַיְִמֵטאִַלְשַמטָא;ִַדיְַרָבהַוְתִקף,ִַאיָלנָאִַדיֲַחזַיְתַַַָיז  
 

 

21. hvis løv var fagert, og hvis frugter var mange, det, som alle fik næring af, 

under hvilket markens dyr fandt bo, og i hvis grene himmelens fugle byggede 

rede,  

,ַָראְתדורֵַחיַותַבַָ,ְַתחֹתֹוִהי;ֵַבה-וָמזֹוןְַלכָֹלא,ְַוָעְפיֵהַַשִפירְַוִאנְֵבהַַשִגיאַַיח

.יְִשְכנָןִַצְפֵריְַשַמטָא,ַוְבַענְפֹוִהי  

 

 

22. det er dig selv, o konge, som er blevet stor og mægtig, hvis storhed er vokset, 

så den når himmelen, og hvis herredømme rækker til jordens ende.  

וְרבוָתְךְַרָבתַוְמָטתַ;ַוְתֵקְפתְַ(ַתְרבַַ)ִדיַרביתַ,ַהואַַמְלָכא(ַ-ַאנְתְַ)ַ-אנתהַַיט

.ְוָשְלָטנְָךְַלסֹוףַַאְרָעא,ִַלְשַמטָא  
 

 

23. Og når kongen så, at en vægter, en hellig, steg ned fra himmelen og bød: 

Fæld træet og ødelæg det! Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, 

men bundet med en kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug 

skal han vædes, og med markens dyr skal han dele lod, indtil syv tider er gået 

hen over ham  

ַרםִַעַקרַבְַ,ְַשַמטָאְַוָאַמרַגֹדוִַאיָלנָאְַוַחְבלוִהי-ְוִדיֲַחזָהַַמְלָכאִַעירְַוַקִדישַנִָחתִַמןַַכ

וְבַטלְַשַמטָאַ;ְַבִדְתָאאִַדיַָבָרא,ַַפְרזֶלַונְָחש-וֶבֱאסורִַדי,ַָשְרשֹוִהיְַבַאְרָעאְַשֺבקו

יְַחְלפוןֲַעלֹוִהי,ִַשְבָעהִַעָדנִין-ַעדִַדי,ֵַחיַותַָבָראֲַחָלֵקה-ְוִעם,ַיְִצַטַבע  
 

 

24. så betyder det, o Konge, og det er den Højestes Råd, som er udgået over min 

herre kongen:  

ָמִראיַַמְלָכא-ִדיְַמָטתַַעל,ִַהיא(ִַעָלָאה)וגְזֵַרתַעליאַ;ַַמְלָכא,ְַדנָהִַפְשָראַַכא  
 

 

25. Du skal udstødes af menneskenes samfund og bo blandt markens dyr; urter 

skal du have til føde som kvæget, og af himmelens dug skal du vædes; og syv 
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tider skal gå hen over dig, til du skønner, at den Højeste er Herre over 

menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil.  

,ַתֹוִריןַָלְךַיְַטֲעמוןֵחיַותַָבָראֶַלֱהֵוהְַמדָֹרְךְַוִעְשָבאַכְַ-ֲאנָָשאְַוִעם-ְוָלְךַָטְרִדיןִַמןַַכב

-ִדי,ִַתנְַדע-ַעדִַדיַַ(:ֲעָלְך)יְַחְלפוןַעליךַ,ְַוִשְבָעהִַעָדנִין,ַוִמַחלְַשַמטָאַָלְךְַמַצְבִעין

יְִתנִמַה,ִַדיַיְִצֵבא-וְלַמן,ְַבַמְלכותֲַאנָָשא(ִַעָלָאה)ַשִליטַעליאַ  
 

For mig er det tydeligt, at her er tale om en form for ’reinkarnation’ - i 

Nephesch sjælen syv gange. Sjælens hjem er i Shama‟im eller 

Himlene. Der lever den lykkeligt i den guddommelige æter, skønt 

uden bevidsthed om sig selv. Den nyder himlen uden at forstå den. For 

at forstå den må den først have glemt den og derefter atter mindes den. 

For at elske den må den have tabt den og vinde den tilbage. Kun 

gennem lidelse og fald vil den kunne lære at kende og forstå. Og 

hvilket uudgrundeligt og tragisk fald – så forskelligt fra den barnlige 

historie vi læser om i Bibelen. 

 

 

26. Men når der blev givet påbud om at levne træets stub med rødderne, så 

betyder det, at dit rige atter skal blive dit, så snart du skønner, at himmelen har 

magten.  

,ִַדיִַתנְַדע-ִמן--ָלְךַַקטָָמא,ַַמְלכוָתְך,ַאְלִמְשַבקִַעַקרַָשְרשֹוִהיִַדיִַאיָלנַָ,ְַוִדיֲַאַמרוַַכג

 ִדיַַשִלִטןְַשַמטָא
 

 

27. Derfor, o Konge, lad mit råd være dig til behag. Gør ende på dine synder med 

retfærd og på dine misgerninger med barmhjertighed mod de fattige, om din 

lykke måske kunde vare!  

ַוֲעָויָָתְךַ,ְַבִצְדָקהְַפֺרק(ַַוֲחָטָאְך)וחטיךַ,ַ(ֲעָלְך)ִמְלִכיַיְִשַפרַעליךַ,ַָלֵהןַַמְלָכאַַכד

.ִלְשֵלְוָתְך,ֵַהןֶַתֱהֵוהַַאְרָכה;ְַבִמַחןֲַענָיִן  

 

 

28. Alt dette ramte nu kong Nebukadnezar.  

{פ}ַַ.נְבוַכְדנֶַצרַַמְלָכא-ַעל,ַכָֹלאְַםָטאַַכה  
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29. Tolv
(12)

 måneder senere, da kongen vandrede på taget af det kongelige 

palads
(2)

 i Babel,  

.ְמַהֵלְךֲַהָוה,ַַמְלכוָתאִַדיַָבֶבלֵַהיַכל-ַעל,ֲַעַשר-ְתֵרי,ִַלְקָצתַיְַרִחיןַַכו  
 

Noter: 

 her står ti og to, men når ordet bruges om ti, så er det i ,ֲעַשר .1

forbindelse med decader. Så der kan også stå to decader og ikke tolv. 

Ti er bogstavet Yod. Her betyder det, at da det er Yod og tallet 10 er 

det begyndelsen på rejsens anden del – den første var fra 1 til 9 - det 

eksistentielle niveau, er det nu, at det der før var skjult bliver synligt. 

Vi kan se noget nyt, men ved ikke nødvendigvis, hvad det er, vi ser 

eller, hvordan vi skal forstå, det vi ser. Men vi ser i hvert tilfælde, at 

bunden er gået ud af den dualistiske verden, vi hidtil har navigeret i.  

ֵהיַכל-ַעל .2 , betyder både tempel og palads. 

 

 

30. udbrød han: ”Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til kongesæde 

ved min vældige magt, min herlighed til ære?”  

ִבְתַקףַ,ַהְַלֵביתַַמְלכוֲאנָהֱַבנַיְתַַ-ִדי,ִַהיאַָבֶבלַַרְבָתא-ֲהָלאַָדא,ַָענֵהַַמְלָכאְַוָאַמרַַכז

.ִחְסנִיְַוִליָקרַַהְדִרי  
 

 

31. Men før kongen endnu havde talt ud, lød en røst fra himmelen: ”Det gives 

dig til kende, Kong Nebukadnezar, at dit kongedømme er taget fra dig!  

,ַָלְךַָאְמִריןַנְבוַכְדנֶַצרַַמְלָכאַַ:אַנְַפלְשַמטַָ-ִמן,ַָקל--ִמְלָתאְַבֺפםַַמְלָכא,ַעֹודַַכח

.ַמְלכוָתאֲַעָדתִַממְָך  
 

 

32. Af menneskenes samfund skal du udstødes og bo blandt markens dyr; urter 

skal du have til føde som kvæget; og syv tider skal gå hen over dig, til du 

skønner, at den Højeste er Herre over menneskenes rige og kan give det, til hvem 

han vil!”  

,ִַעְשָבאְַכתֹוִריןַָלְךַיְַטֲעמון,ֵַחיַותַָבָראְַמדָֹרְך-ֲאנָָשאַָלְךַָטְרִדיןְַוִעם-וִמןַַכט

(ַָלָאהעִַ)ַשִליטַעליאַ-ִדי,ִַתנְַדע-ַעדִַדיַַ(:ֲעָלְך)יְַחְלפוןַעליךַ,ְַוִשְבָעהִַעָדנִין

.יְִתנִמַה,ִַדיַיְִצֵבא-וְלַמן,ְַבַמְלכותֲַאנָָשא  
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Noter: 

For mig er det tydeligt, at her er tale om en form for ’reinkarnation’ - i 

Nephesch sjælen syv gange. Sjælens hjem er i Shama‟im eller 

Himlene. Der lever den lykkeligt i den guddommelige æter, skønt 

uden bevidsthed om sig selv. Den nyder himlen uden at forstå den. For 

at forstå den må den først have glemt den og derefter atter mindes den. 

For at elske den må den have tabt den og vinde den tilbage. Kun 

gennem lidelse og fald vil den kunne lære at kende og forstå. Og 

hvilket uudgrundeligt og tragisk fald – så forskelligt fra den barnlige 

historie vi læser om i Bibelen. 

  

 

33. I samme stund fuldbyrdedes ordet på Nebukadnezar; han blev udstødt af 

menneskenes samfund og åd græs som kvæget, og hans legeme vædedes af 

himmelens dug, til hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som 

fuglekløer.  

ְוִעְשָבאְַכתֹוִריןַיֵאֺכלַ,ֲַאנָָשאְַטִריד-וִמן,ַנְבוַכְדנֶַצר-ִמְלָתאַָסַפתַַעל,ַַשֲעָתא-ַבהַַל

.ְוִטְפרֹוִהיְַכִצְפִרין,ַַעדִַדיַַשְעֵרהְַכנְִשִריןְַרָבה--עוִמַחלְַשַמטָאִַגְשֵמהַיְִצַטבַַ  
 

 

34. Men da tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine øjne til himmelen 

og fik min forstand
(1)

 igen, og jeg priste den Højeste
(2)

 og lovede og ærede ham, 

som lever evindelig, hvis herredømme er evigt, og hvis rige står fra slægt til 

slægt.  

ַעליאול,ֲַעַליַיְתובַוַמנְְדִעי,ְַוִלְקָצתַיֹוַמטָאֲַאנָהַנְבוַכְדנֶַצרַַעיְנַיִַלְשַמטָאַנְִטֵלתַַלא

וַמְלכוֵתהַ,ַָטןַָעַלםִדיַָשְלָטנֵהַָשלְַַַ:וְלַחיַָעְלָמאַַשְבֵחתְַוַהְדֵרת,ַָבְרֵכת(ַוְלִעָלָאה)

.ָדרְַוָדר-ִעם  
 

Noter: 

 .og forståelse ,וַמנְְדִעי .1

  .Eloah ,עליא .2
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35. Alle, som bor på jorden, er for intet at regne;
 
han handler efter sit tykke med 

himmelens hær og med dem, som bor på jorden, og ingen kan holde hans hånd 

tilbage og sige til ham: ”Hvad gør du?” 

ודאריַ,ַוְכִמְצְביֵהַָעֵבדְַבֵחילְַשַמטָא,ְַכָלהֲַחִשיִבין,ַַאְרָעא(ַָדיְֵרי)דאריַ-ְוָכלַַלב

.ְויֵאַמרֵַלהַָמהֲַעַבְדתְַ,ַיְַמֵחאִַביֵדה-ְוָלאִַאיַתיִַדי;ַַאְרָעא(ְַוָדיְֵרי)  
 

 

36. I samme stund fik jeg min forstand igen; jeg fik også min herlighed og glans 

igen, mit rige til ære; mine rådsherrer og stormænd søgte mig, jeg blev genindsat 

i mit rige, og endnu større magt blev mig givet.  

ַהָדְבַריַ,ְַוִלי,ַיְַוזִיִויַיְתובֲַעַליְוִליַקרַַמְלכוִתיַַהְדרִַ,ַַמנְְדִעיַיְתובֲַעַליַזְִמנָא-ֵבהַַלג

.וְרבוַיִַתיָרהַהוְסַפתִַלי,ַַמְלכוִתיַָהְתְקנַת-ְוַעל;ְַוַרְבְרָבנַיַיְַבעֹון  
 

Noter: 

 .og forståelse ,זְִמנָא .1

 

 

37. Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge: Alle hans 

gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i 

hovmod. 

ַמֲעָבדֹוִהיַ-ִדיַָכל,ְַמַשַבחַוְמרֹוֵמםַוְמַהַדרְַלֶמֶלְךְַשַמטָא,ְַכַעןֲַאנָהַנְֺבַכְדנֶַצרַַלד

{פ}ַַ.יִָכלְַלַהְשָפָלה,ְַוִדיַַמְהְלִכיןְַבגֵָוה;ְַואְֹרָחֵתהִַדין,ְַקשֹט  
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Kapitel 5 
 

1. Kong Belsazzar gjorde et stort gæstebud
(1)

 for sine tusinde
(2)

 stormænd og drak 

vin
(3)

 med dem.  

ַחְמָראַָשֵתה,ְַוָלֳקֵבלַַאְלָפא;ֲַאַלף,ְַלַרְבְרָבנֹוִהי,ַַרבְַלֶחםֲעַבדַ,ֵַבְלַשאַצרַַמְלָכאַַא  

 

Noter: 

 betyder på fest og brød ,ְלֶחם .1

 .aleph, tusinde. Bogstavet a er 1 og navnet aleph er 1000 ,ֲאַלף .2

Tusind er talværdien af Aleph i sin højeste, kosmiske betydning, 

symboliserer mangfoldigheden i skabelsen ud fra skriftstedet ”tusinde 

bjerge afgræsses af oksen”. Ordet aluph, der er afledt af Aleph, 

betyder ”Mester” eller ”Herre”, og beskriver en lærer, vejleder eller 

Gud, eller Gud i sin egenskab af vejleder og lærer.  

 .herrer, fyrster ,ַרְבְרבַָ .3

3. På hebræisk står der: og drak vin foran dem. 

 

 

2. Og påvirket
(1)

 af vinen lod han de guldkar og sølvkar hente, som hans fader 

Nebukadnezar havde ført bort fra helligdommen
(2)

 i Jerusalem, for at kongen og 

hans stormænd, hans hustruer og medhustruer kunde drikke af dem.  

ִדיַַהנְֵפקַנְבוַכְדנֶַצרַ,ֲַהָבאְַוַכְסָפאְלַהיְָתיָהְַלָמאנֵיַדַַ,ַַחְמָראְַטֵעםֵבְלַשאַצרֲַאַמרַבִַַַב

וְלֵחנֵָתה,ֵַשגְָלֵתה,ַַמְלָכאְַוַרְבְרָבנֹוִהי,ְַויְִשתֹוןְַבהֹון;ִַדיִַבירוְשֶלםֵַהיְכָלא-ִמן,ֲַאבוִהי  

 

Noter: 

 der står: ”mens han smagte vinen,” og ordet betyder både at ,ְטֵעם .1

smage og at bedømme.  

ֵהיְכָלא-ִמן .2 , templet. 

 

 

3. Man hentede da Guld- og Sølvkarrene,
(1) 

som var ført bort fra Helligdommen, 

Guds Hus i Jerusalem,
(2) 

og Kongen og hans Stormænd, hans Hustruer og 

Medhustruer drak af dem;  

ֵַבאַדיִןַַג ,ַ ַָמאנֵי ַאַדֲהבַַָהיְִתיו ִַמןדִַ, ַַהנְִפקו ִַדי-י ֱַאָלָהא-ֵהיְכָלא ֵַבית ִַבירוְשֶלם, ;ִַדי

.וְלֵחנֵָתה,ֵַשגְָלֵתה,ַַמְלָכאְַוַרְבְרָבנֹוִהי,ְַוִאְשִתיוְַבהֹון  
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Noter: 

 de gyldne kar ,ַדֲהב .1

ִדי,ֵַביתֱַאָלָהא-ִדי .2 , ud af Eloahs hus‟ tempel, som var i Jerusalem. 

 

 

4. og medens de drak vin, priste de deres guder
(1)

 af guld, sølv, kobber, jern, træ 

og sten. 

ָאָעאְַוַאְבנָא--נְָחָשאַַפְרזְָלא,ַַדֲהָבאְַוַכְסָפאֵַלאָלֵהיְוַשַבחוַ;ַַחְמָרא,ַויִאְשתִַַַד  
 

Noter. 

 .Eloahin ,ֵלאָלֵהי .1

 

 

5. Men i samme stund viste der sig fingre af en menneskehånd, som skrev på 

væggens kalk i kongens palads over for lysestagen, og kongen så hånden,
(1) 

som 

skrev.  

ִגיָראַ-ַעל,ְַוָכְתָבןַָלֳקֵבלַנְֶבַרְשָתא,ֱַאנָש-ֶאְצְבָעןִַדיַיַד(ַנְַפָקה)נפקוַ,ַַשֲעָתה-ַבהַַה

.ַפסַיְָדאִַדיַָכְתָבה,ַוַמְלָכאַָחזֵה;ַיַַמְלָכאְכַתלֵַהיְכָלאַדִַ-ִדי  

 

Noter: 

1. Den del af hånden. 

 

 

6. Da skiftede kongens ansigt farve, hans tanker forfærdede ham, hans hofters 

ledemod slappedes, og hans knæ slog imod hinanden.  

ַַמְלָכאַזִיֹוִהיְַשנֹוִהי ְוַאְרֺכָבֵתהַָדאַ,ְַוִקְטֵריַַחְרֵצהִַמְשָתַריִן;ַַרְעיֹנִֹהיַיְַבֲהלומֵהוְַ,ֱַאַדיִן

.ְלָדאַנְָקָשן  

 

 

7. Og kongen råbte med høj røst, at man skulde føre manerne, kaldæerne og 

stjernetyderne ind; og kongen tog til orde og sagde til Babels vismænd: ”Enhver, 

som kan læse denne skrift og tyde mig den, skal klædes i purpur, guldkæden skal 

hænges om hans hals, og han skal være den tredje mægtigste i riget.”  
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ָאַמרַָענֵהַַמְלָכאַוְַ;ְַוגָזְַרטָא(ַַכְשָדֵאי)כשדיאַ,ְַלֶהָעָלהְַלָאְשַפטָא,ְַבַחיִל,ַָקֵראַַמְלָכאַַז

ַָבֶבל ְַלַחִכיֵמי ַָכל, ִַדי-ִדי ַיְַחִומַנִי-ֱאנָש ַוִפְשֵרה ְַדנָה ְַכָתָבה ַיְִקֵרה ַיְִלַבשַ, ַאְרְגָונָא

{ס}ַַ.יְִשַלט,ְַוַתְלִתיְַבַמְלכוָתא,ַַצְואֵרה-ַדֲהָבאַַעל-ִדי(ְַוַהְמנִיָכא)והמנוכאַ  

 

 

8. Så kom alle Babels vismænd til stede, men de evnede hverken at læse skriften 

eller tyde den for Kongen.  

ֱַאַדיִןַַח ,ַ ַ(ָעִלין)עללין ַכֹל, ַַמְלָכא, ַַחִכיֵמי ְַלִמְקֵרא-ְוָלא; ְַכָתָבא ַָכֲהִלין ופשראַ,

ְלהֹוָדָעהְַלַמְלָכא(ַוִפְשֵרה)  

 

 

9. Da blev kong Belsazzar højlig forfærdet,
(1) 

og hans ansigt skiftede farve
(2)

 også 

hans stormænd stod rædselsslagne.
(3) 

 

ֵַבְלַשאַצרַַט ַַמְלָכא ֱַאַדיִן ִַמְתָבַהל, ַַשִגיא ְַוזִיֹוִהי, ֲַעלֹוִהיַָשנַיִן, ,ְַוַרְבְרָבנֹוִהי;

.יןְשַתְבשִַמִַ  

 

Noter: 

 .meget foruroliget ,ַשִגיאִַמְתָבַהל .1

 .forandredes ,ָשנַיִן .2

ַתְבשִַשְַ .3 , forbløffede, overraskede. 

 

 

10. Ved kongens og hans stormænds råb kom dronningen ind i gildesalen, og 

hun tog til orde og sagde: ”Kongen leve evindelig! Lad ikke dine tanker forfærde 

dig og skift ikke farve!
(1) 

 

ֲענָתַַמְלְכָתאַ;ַ(ַעַלת)ְלֵביתִַמְשְתיָאַעללתַ,ַַמְלָכאְַוַרְבְרָבנֹוִהיֵַבלִַמֵליָלקֳַ--ַמְלְכָתאַַי

.יְִשַתמֹו-ַאל(ְַוזִיָוְך)וזיויךַ,ַיְַבֲהלוְךַַרְעיֹונְָך-ַאל--ַמְלָכאְַלָעְלִמיןֱַחיִי,ַַוֲאֶמֶרת  
 

Noter: 

1. Der står helt bogstaveligt: ”lad ikke dine tanker forurolige dig og lad ikke 

dit ansigt forandre sig.” 
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11. I dit rige findes en mand, i hvem hellige
(1)

 Guders Ånd er, og som i din faders 

dage fandtes at sidde inde med viden, indsigt og en visdom
(2)

 som selve Guderne, 

så din Fader Nebukadnezar satte ham til øverste for drømmetyderne, manerne, 

kaldæerne og stjernetyderne,  

וְביֹוֵמיֲַאבוְךַנִַהירוְַוָשְכְלָתנוַ,ַיןֵַבהַקִדישִִַדיַרוַחֱַאָלִהיןַ,ִַאיַתיְַגַברְַבַמְלכוָתְךַַיא

ַרבַַחְרֺטִםיןַָאְשִפיןַ--ֲאבוְך,ַוַמְלָכאַנְֺבַכְדנֶַצר;ִַהְשְתַכַחתֵַבה,ֱַאָלִהין-ְוָחְכָמהְַכָחְכַמת

ִקיֵמהֲַאבוְךַַמְלָכאהֲַ,ַַכְשָדִאיןַָגזְִרין  
 

Noter: 

 .kadosh, hellige ,ַקִדישִַ .1

2.”lys og forståelse og visdom.” 

 

 

12. eftersom en ypperlig ånd,
 (1)

 kundskab og indsigttil at udtyde drømme, råde 

gåder og løse knuder fandtes hos denne Daniel, hvem Kongen gav navnet 

Beltsazzar. Lad derfor Daniel kalde, at han kan tyde det!”  

ַוְמָשֵראַ-ָכלַַיב ֲַאִחיָדן ְַוַאֲחָויַת ְַמַפַשרֶַחְלִמין ַיִַתיָרהַוַמנְַדעְַוָשְכְלָתנו ַרוַח ֳקֵבלִַדי

,ְַכַעןַָדנִטֵאלַיְִתְקֵרי;ֵַבְלְטַשאַצר,ְַשֵמה-ַמְלָכאַָשם-ִדי,ִַהְשְתַכַחתֵַבהְַבָדנִטֵאל,ִַקְטִרין

{פ}ַַ.וִפְשָרהַיְַהֲחֵוה  
 

Noter: 

1. Ruach. 

 

 

13. Så førtes Daniel ind for kongen. Og kongen tog til orde og sagde til ham: ”Er 

du Daniel, en af de fangne judæere,
(1) 

som min fader kongen bortførte fra Juda?  

הואַ(ַ-ַאנְתְַ)ַ-אנתה,ַָענֵהַַמְלָכאְַוָאַמרְַלָדנִטֵאל;ֳַקָדםַַמְלָכא,ַֺהַעל,ַנִטֵאלדַָ,ֵַבאַדיִןַַיג

יְהוד-ִמן,ִַדיַַהיְִתיַַמְלָכאַַאִבי,ְַבנֵיַגָלוָתאִַדיַיְהוד-ִמן-ָדנִטֵאלִַדי  

 

Noter: 

 ”.børnene. Altså ”er du en af børnene ,גָלוָתא .1

 

 

14. Jeg har hørt om dig, at Guders
(1)

 Ånd
(2)

 er i dig, og at du er fundet at sidde 

inde med viden, kløgt og ypperlig visdom.
(3) 
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ַַַיד ַעליך ַ(ֲעָלְך)ְוִשְמֵעת ,ַ ַרוַח ַָבְךֱַאָלִהיןִדי ַיִַתיָרה; ְַוָחְכָמה ְַוָשְכְלָתנו ,ְַונִַהירו

.ִהְשְתַכַחתַָבְך  

 

Noter: 

1. Eloahin 

2. Ruach. 

3. ”Lys, Forståelse og fortræffelig Visdom.” 

 

 

15. Nu har vismændene og manerne været ført ind for mig for at læse denne 

skrift og tyde mig den; men de evner ikke at tyde mig dette.  

ַָקָדַמיַַטו ַֺהַעלו ַוְכַען ַָאְשַפטָא, ַַחִכיַמטָא ַיְִקרֹוןכְַ-ִדי, ְַדנָה ַָתָבה ְַלהֹוָדֺעַתנִי, ;ַוִפְשֵרה

ְלַהֲחָויָה,ִַמְלָתא-ָכֲהִליןְַפַשר-ְוָלא  

 

 

16. Men jeg har hørt om dig, at du kan tyde drømme og løse knuder. Nu vel! 

Hvis du kan læse skriften og tyde mig den, skal du klædes i purpur, guldkæden 

skal hænges om din hals, og du skal være den tredje mægtigste i riget.”
(1) 

 

ִַשְמֵעתַעליךַַַטז ַ(ֲעָלְך)ַוֲאנָה ְַלִמְשֵרא(ִַתכול)תוכלַ-ִדי, ְַלִמְפַשרְַוִקְטִרין ;ִַפְשִרין

נָאִַתְלַבשַוהמונכאַַאְרְגוַָ--וִפְשֵרהְַלהֹוָדעוַתנִי,ְַכָתָבאְַלִמְקֵרא(ִַתכול)ְכַעןֵַהןַתוכלַ

{פ}ַַ.ְוַתְלָתאְַבַמְלכוָתאִַתְשַלט,ַַצְואָרְך-ַדֲהָבאַַעל-ִדי(ְַוַהְמנִיָכא)  

 

Noter: 

1. Tredje mægtigste må i dette tilfælde være Binah. 

 

 

17. Så svarede Daniel kongen: ”Spar dine gaver og giv en anden dine 

foræringer! Men skriften vil jeg læse og tyde for kongen.  

;ַונְָבזְְביָָתְךְַלָאֳחָרןַַהב,ַַמְתנָָתְךַָלְךֶַלֶהְויָן,ְַוָאַמרֳַקָדםַַמְלָכא,ֵַבאַדיִןַָענֵהַָדנִטֵאלַַיז

ֲאהֹוְדִעמֵה,ַוִפְשָרא,ְַכָתָבאֶַאְקֵראְַלַמְלָכא,ְַבַרם  

 

 

18. Den højeste Gud,
(1) 

o konge, gav din fader Nebukadnezar kongedømme, 

magt, herlighed og ære;
(2) 
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ַ(ַאנְתְַ)אנתהַַַיח ַַמְלָכא, ֱַאָלָהא; ַ(ִעָלָאה)ַעליא, ,ַַמְלכוָתאַוְרבוָתאִַויָקָראְַוַהְדָרא,

.יְַהבִַלנְֺבַכְדנֶַצרֲַאבוְך  

 

Noter: 

עליא,ֱַאָלָהא .1 , Eloah Illay. Illay forekommer i Biblen 10 gange og 

altid for Jahve. Bemærk henvisningen i 3:26 der lyder: Nebukadnezar 

... talte og sagde, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, I Elah Illay‟s 

tjenere... 

2. Formentlig Hod, Netzach og Malkuth. 

 

19. og for den storheds skyld, som han havde givet ham, frygtede og bævede alle 

folk, stammer og tungemål for ham; han dræbte,
(1) 

hvem han vilde, og lod leve, 

hvem han vilde; han ophøjede, hvem han vilde, og nedbøjede, hvem han vilde.  

ְַוִלָשנַטָא--ֵלה-ִדיַיְַהב,ְַרבוָתא-וִמןַַיט ַַעְמַמטָאַֺאַםטָא ְוָדֲחִליןַ(ַזָיְִעין)ֲהוֹוַזאעיןַ,ַכֹל

ֳַקָדמֹוִהי-ִמן ַ-ִדי; ַָצֵבא ַָקֵטלֲַהָוהֲהָוא ַַמֵחא-ְוִדי, ֲַהָוה ַָצֵבא ֲַהָוה ֲַהָוהַ-ְוִדי, ַָצֵבא ֲהָוה

.ֲהָואַָצֵבאֲַהָואַַמְשִפל-ְוִדי,ַָמִרים  

 

Noter: 

 h v , betyder både at dømme, og slå ihjel ,ֲהָוה .1

 

 

20. Men da hans hjerte blev hovmodigt og hans ånd stolt og overmodig, stødtes 

han fra kongetronen, og hans herlighed fratoges ham.  

ַָכְרֵסאַַמְלכוֵתה-ַחתִַמןָהנְַ;ְַורוֵחהִַתְקַפתַַלֲהזָָדה,ַוְכִדיִַרםִַלְבֵבהַַכ ִויָקָרהֶַהְעִדיוַ,

 ִממֵה

 

 

21. Af menneskenes samfund blev han udstødt, og hans hjerte blev som et dyrs; 

han boede hos vildæslerne, han måtte æde græs som kvæget, og af himmelens 

dug vædedes hans legeme, til han skønnede, at den højeste Gud
(1)

 er Herre over 

menneskenes rige og kan ophøje, hvem han vil, til hersker derover.  

ִעְשָבאַ,ֲַעָרַדטָאְַמדֵֹרה-ְוִעם,ַ(ַשִויו)ֵחיְוָתאַשויַ-ְבנֵיֲַאנָָשאְַטִרידְַוִלְבֵבהִַעם-וִמןַַכא

ַיְַטֲעמומֵה ְַכתֹוִרין ַיְַדע-ַעדִַדיַַ:ִגְשֵמהַיְִצַטַבעַוִמַחלְַשַמטָא, ַשִליטֱַאָלָהאַעליאַ-ִדי,

(.ֲעַלה)יְָהֵקיםַעליהַ,ִַדיַיְִצֵבא-וְלַמן,ְַבַמְלכותֲַאנָָשא(ִַעָלָאה)  
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Noter: 

1. Eloah Illay 

 

 

22. Men du, Belsazzar, hans søn, har ikke ydmyget dit hjerte, skønt du vidste alt 

dette;  

.ְדנָהַיְַדְעתַָ-ִדיַָכל,ֳַקֵבל-ָכלַַ:ָלאַַהְשֵפְלְתִַלְבָבְך,ְַבֵרהֵַבְלַשאַצר(ְַוַאנְתְַ)ואנתהַַַכב  

 

 

23. du har hovmodet dig mod himmelens Herre! Hans Huses Kar har man 

hentet til dig, og du og dine stormænd, dine hustruer og medhustruer drak vin af 

dem; og du priste dine guder af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten, som hverken 

kan se eller høre eller fatte; men den Gud, som holder din livsånde
(1)

 i sin hånd 

og råder over alle dine veje, ham ærede du ikke.  

ַָמֵראַַכג ַ-ְוַעל ִַדיְשַמטָא ַוְלָמאנַטָא ַ-ִהְתרֹוַמְמָת ַקדמיך ַַהיְִתיו ַ(ָקָדָמְך)ַביְֵתה ואנתהַ,

-ְוֵלאָלֵהיַַכְסָפא,ֵַשגְָלָתְךַוְלֵחנָָתְךַַחְמָראַָשַתיִןְַבהֹון(ְַוַרְבְרָבנְָך)ורברבניךַ(ְַוַאנְתְַ)

ַָלא ִַדי ְַוַאְבנָא ַָאָעא ַַפְרזְָלא ַנְָחָשא ְַוָלא-ְוַדֲהָבא ַיְָדִעיןָשמְַ-ָחזַיִן ְַוָלא ִַעין ;ַַשַבְחתַָ,

ָלאַַהַדְרתַָ--אְֹרָחָתְךֵַלה-ְוָכל,ִַביֵדהַנְִשְמָתְך-ִדיְוֵלאָלָהאַ  

 

Noter: 

ָתְךנְִשמְַ-ִדי .1 , livsånde, neshama, den højeste sjæl. 

 

 

24. Derfor er denne hånd udsendt fra ham og skriften der optegnet.  

.ְרִשים,ַוְכָתָבאְַדנָה;ַיְָדא-ַפָןאִַדי,ְַשִליחַַ,ֳַקָדמֹוִהי-ִמן,ַיִןֵבאדַַַַכד  

 

 

25. Og således lyder skriften: Mené, mené, tekél ufarsin!  

.ְתֵקלַוַפְרִסין,ְַמנֵאְַמנֵאַַ:ִדיְַרִשים,ַוְדנָהְַכָתָבאַַכה  

 

 

26. Og ordene skal tydes således: Mené
(1)

 betyder: Gud har talt dit riges dage og 

gjort ende derpå.  

.ְוַהְשְלַמה,ֱַאָלָהאַַמְלכוָתְך-ְמנָה--ְמנֵאַַ:ִמְלָתא-ְפַשר,ְַדנָהַַכו  
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Noter: 

 Mene, vægt eller mål ,ְמנֵא .1

 

 

27. Tekél
(2)

 betyder: Du er vejet på vægten og fundet for let.  

.ְוִהְשְתַכַחְתַַחִןיר,ְַלָתְַבמֹאזַנְיָאְתִקי--ְתֵקלַַכז  

 

Noter: 

 at veje ,ְתֵקל .1

 

28. Perés
(1)

 betyder: Dit Rige er delt og givet til Medien
(2)

 og Persien.”
(3) 

 

.וָפָרסְַלָמַדי,ִַויִהיַבת,ַַמְלכוָתְך,ְַפִריַסת--ְפֵרסַַכח  
 

Noter: 

 .at dele i to ,ְפֵרס .1

ַדימַָ .2 , Mellemlandet. 

 .betyder rene eller strålende ,וָפָרס .3

Hele verset lyder: ” Dit Rige deles i to og gives til dem i mellemlandet 

og til de rene.” 

 

 

29. Så blev Daniel på Belsazzars bud klædt i purpur, guldkæden hængtes om 

hans hals, og man udråbte, at han skulde være den tredje mægtigste i riget.  

ֵַבְלַשאַצרַַכט ֲַאַמר ֵַבאַדיִן ַַאְרגְָונָא, ְַלָדנִטֵאל ְַוַהְלִבשו ,ַ ְַוַהְמנִיָכא)והמנוכא -ִדי(

ֶלֱהֵואַַשִליטַַתְלָתאְַבַמְלכוָתא-ִדי,ְַוַהְכִרזוֲַעלֹוִהי;ַַצְואֵרה-ַעל,ַַדֲהָבא  

 

 

30. Men samme nat blev Belsazzar, kaldæernes Konge, dræbt.  

{פ}(.ַַכְשָדָאה)ֵבְלאַשַצרַַמְלָכאַכשדיאַ,ְַקִטיל,ְַבֵליְליָא,ֵַבהַַל  

 

Den aramæiske tekst slutter med vers 1 i kapitel 6. 

 

 

31.(1) 1 Og mederen Darius
(1)

 overtog riget i en alder af to og tresindstyve år. 

.ִשִתיןְַוַתְרֵתין,ְַכַברְַשנִין--ַמְלכוָתא,ַַקֵבל,ַ(ָמָדָאה)ַמדיא,ַָדְריֶָושוְַַַא  
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Noter: 

  .betyder Herren ,ָדְריֶָוש .1

 .Mellemlandet ,ָמַדי .2

Verset lyder: ”Og Herren for Mellemlandet overtog riget i en alder af 

62 år.” 

 

62 år er bogstaverne Samech og Beth. De danner et ord der er delte 

meninger om, men det kan betyde menneske. Tager man tallet 6, der er 

Vau, og Beth får man et ord der betyder at give, at skænke. 

 

Hvis Vau indgår i en sammenhæng, symboliserer det ikke kun at noget 

konkret er fæstnet til noget andet, men også at noget himmelsk 

gennemstrømmer noget fysisk og dermed forener to verdener, der 

ellers synes adskilt. (se vores bog) 
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Kapitel 6 

 

Hele Kapitel 6 er forskudt I forhold til den aramæiske grundtekst, således, at vers 1 

i den aramæiske er vers to i den dansk/engelske. 

 

1. (31 i den aramæiske) Og mederen
(1)

 Darius
(2)

 overtog riget i en alder af to og 

tresindstyve
(3)

 år. 

.ִשִתיןְַוַתְרֵתין,ְַכַברְַשנִין--ַמְלכוָתא,ַַקֵבל,ַ(ָמָדָאה)ַמדיא,ַָדְריֶָושוְַַַא  
 

Noter: 

 .betyder Herren ,ָדְריֶָוש .1

 .Mellemlandet ,ָמַדי .2

 .betyder både 60 og tre snese, altså tre gange tyve, og to ,ִשִתיןְַוַתְרֵתין .3

Men ordet for to kan også betyde 12.  

 

 

2. (1 i den aramæiske tekst) Darius fandt for godt at lægge riget
(1)

 under 120
(2) 

satraper,
(3) 

fordelt over hele riget;
(4) 

 

,ַןִדיֶַלֱהַוֹ--ֶעְשִריןוְְַַמָאהַַלֲאַחְשַדְרְפנַטָא,ַַמְלכוָתא-ַוֲהִקיםַַעל,ֳַקָדםַָדְריֶָוש,ְַשַפרַַב

.ַמְלכוָתא-ְבָכל  

 

Noter: 

 .Malkuth ,ַמְלכותַָ .1

 et hundre og tyve. Et hundrede er Mem, Aleph og He hvilket er ,ְמָאהְַוֶעְשִרין .2

’død’, ’begyndelse’ og ’indvielse’.  se vores bog). Tyve er ְוֶעְשִרי, Vau, 

Ayin, Shin, Resh og Yod. (se vores bog), men tyve kan også være de to gange 

ti decader i slutningen af forrige kapitel. 

3. ַָ אַלֲאַחְשַדְרְפנַט , prinser. 

 .Malkuth ,ַמְלכותַָ .4

 

 

3. (2 i den aramæiske) og over dem satte han tre
(1)

 rigsråder,
(2) 

af hvilke Daniel 

var den ene, for at satraperne skulde aflægge regnskab for dem, så kongen intet 

tab led.
(3) 

 

ַַַג ִַממְהֹון ְַתָלָתהַָסְרִכיןְוֵעָלא ַַחד, ַָדנִטֵאל ִַאֵליןֶלֱהַוֹ-ִדיַַ:ִממְהֹון-ִדי ֲַאַחְשַדְרְפנַטָא ,ַן

נָזִקֶלֱהֵואַ-ָלא,ַוַמְלָכא,ַיֲָהִביןְַלהֹוןַַטְעָמא  
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Noter: 

1. En trigon eller triade. 

 .emirere, overhoveder ,ָסְרִכין .2

 .ingen skade led ,נָזִק .3

 

 

4. (3 i den aramæiske) Da nu Daniel udmærkede sig fremfor de andre 

rigsråder
(1)

 og satraperne,
(2) 

eftersom der var en ypperlig Ånd
(3)

 i ham, og kongen 

derfor tænkte på at sætte ham over hele riget,  

ֱַאַדיִןַַד ְַדנָה, ַָדנִטֵאל ִַמְתנַַצח, ֲַהָוא ֳַקֵבל-ָכלַַ:טָאַוֲאַחְשַדְרְפנַַַָסְרַכטָא-ַעל, ,ַ ַרוחִַַדי

ַמְלכוָתא-ָכל-ַלֲהָקמוֵתהַַעל,ַוַמְלָכאֲַעִשית,ַיִַתיָראֵַבה  
 

Noter: 

 .overhoveder ,ָסְרִכין .1

 .prinser ,ַלֲאַחְשַדְרְפנַטָא .2

 .Ruach ,רוחַַ .3

 

 

5. (4 i den aramæiske) søgte rigsråderne og satraperne at finde en eller anden 

brøde i hans embedsførelse; men de kunde ikke finde nogen brøde eller brist, da 

han var tro og der ingen efterladenhed eller brist var at finde hos ham.  

ַַוֲאַחְשַדְרְפנַטָאַַה ַָסְרַכטָא ֱַאַדיִן ְַלָדנִַ, ְַלַהְשָכָחה ִַעָלה ַָבַעיִן ַַמְלכוָתא--טֵאלֲהוֹו ;ִַמַצד

,ַָשלוַוְשִחיָתה-ְוָכל,ְַמֵהיַמןַהוא-ֳקֵבלִַדי-ָכל,ַיְָכִליןְַלַהְשָכָחה-ִעָלהַוְשִחיָתהַָלא-ְוָכל

.ָלאִַהְשְתַכַחתֲַעלֹוִהי  
 

 

6. (5 i den aramæiske) Så sagde disse mænd: ”Vi finder ingen sag mod denne 

Daniel, medmindre vi kan finde noget i hans gudsdyrkelse.
(1)” 

 

ַֺגְבַרטָאִַאֵלְךַַו ַהְשַכְחנָאַ,ַָלֵהן;ִַעָלה-ָכל,ִַדיַָלאַנְַהְשַכחְַלָדנִטֵאלְַדנָה,ַָאְמִרין,ֱַאַדיִן

{ס}ַַ.ֲעלֹוִהיְַבָדתֱַאָלֵהה  

  

Noter: 

 Eloah, nu med to He. Der står ikke ”i hans gudsdyrkelse”, men ”i ,ֱאָלֵהה .1

hans Guds Love.” 



112 

 

 

 

7. (6 i den aramæiske) Derfor stormede
(1)

 disse rigsråder og satraper til kongen 

og talte således til ham: ”Kong Darius leve evindelig!  

ַַוֲאַחְשַדְרְפנַטָאַַז ַָסְרַכטָא ֱַאַדיִן ִַאֵלן, ַַהְרִגשו, ְַלָכאמַַ-ַעל, ֵַלה; ַָאְמִרין ְַוֵכן ָדְריֶָושַ,

.ַמְלָכאְַלָעְלִמיןֱַחיִי  

 

Noter: 

 .samledes disse sammen ,ַהְרִגשו .1

 

 

8. (7 i den aramæiske) Alle rigsråderne, landshøvdingerne, satraperne, 

rådsherrerne og statholderne er enedes om, at et kongebud bør udstedes og et 

forbud udgå om, at enhver, som i tredive
(1)

 dage beder en bøn til nogen anden 

end dig, o konge, det være sig til en Gud
(2)

 eller et menneske, skal kastes i 

løvekulen.  

ְלַקטָָמהְַקיָםַ,ְַבַרטָאַוַפֲחָוָתאִסגְנַטָאַַוֲאַחְשַדְרְפנַטָאַַהדַָ,ִַאְתיַָעטוַכֹלַָסְרֵכיַַמְלכוָתאַַח

ַַמְלָכא ֱַאָסר, ַָכלַַ:וְלַתָקָפה ִַמן-ִדי-ִדי ַָבעו ַַעדֱַאָלה-ָכל-יְִבֵעא ְַתָלִתין-ֶוֱאנָש ,ַיֹוִמין

ְלגֹבַַאְריָָוָתא,ַיְִתְרֵמא--ָלֵהןִַממְָךַַמְלָכא  
 

Noter: 

 ti gange tre ,ְתָלִתין .1

 Eloah ,ֱאָלה .2

  ין ל

 

 

9. (8 i den aramæiske) Derfor skal du, o konge, udstede forbudet og lade en 

skrivelse udgå, som efter medernes
(1)

 og persernes
(2)

 urykkelige lov ikke kan tages 

tilbage.”  

ָלאַ-ִדי,ַָמַדיַוָפַרס-ְכָדתִַדיַָלאְַלַהְשנָיָהַַ:ְתִקיםֱַאָסָראְַוִתְרֺשםְַכָתָבא,ְַכַעןַַמְלָכאַַט

.ֶתְעֵדא  

 

På hebræisk står der: ”Grundfæst nu, o, konge, forordning, signér 

skriftet, at det ikke bliver forandret i henhold til medernes
(1)

 og 

persernes
(2)

 lov, så den ikke ændres.” 
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1. dem fra Mellemlandet. 

2. betyder de rene eller strålende. Hele sætningen lyder: ”i henhold til 

dem fra mellemlandet og de renes lov.” 

 

10. (9 i den aramæiske) Derfor lod Kong Darius en skrivelse udgå med dette 

forbud.  

ֶוֱאָסָרא,ְַרַשםְַכָתָבא,ַָדְריֶָוש,ַַמְלָכא--ְדנָה,ֳַקֵבל-ָכלַַי  

 

 

11. (10 i den aramæiske) Men så snart Daniel fik at vide, at skrivelsen var 

udgået, gik han ind i sit hus;
(1) 

i dets stue på taget havde han åbne vinduer i 

retning mod Jerusalem, og han faldt på knæ tre
(2)

 gange om dagen og bad og 

priste sin Gud,
(3) 

ganske som han tilforn havde gjort.  

ִַדיַַיא ַיְַדע ְַכִדי ְַכָתָבא-ְוָדנִטֵאל ְַרִשים ַלְַ, ַהַביְתֵַַעל ְַבִעִליֵתה, ֵַלה ְַפִתיָחן ְַוַכִוין נֶגֶדַ,

ַיְרוְשֶלם ַַעל; ַָבֵרְך ְַביֹוָמאַהוא ְַתָלָתה ִַבְרכֹוִהי-ְוזְִמנִין ,ַ ֳַקָדם ַומֹוֵדא ,ֱַאָלֵההוְמַצֵלא

{ס}ַַ.ְדַמתְַדנָהקַַ-ִמן,ֲַהָואַָעֵבד-ֳקֵבלִַדי-ָכל  
 

Noter: 

 Beth, hus. Beth er ”Stedet hvor enhver bøjer sig i knæ.” Det er ,ַביְתֵַ .1

huset (Beth) som man må søge for, at man kan finde Kongen. Dette er 

igen en henvisning til Sephirah’et Chokmah/Visdom, som er 

repræsenteret ved bogstavet Beth. 

 

Et vigtigt begreb her, og som vi vil møde mange gange, er det 

kabbalistiske begreb om, at før der er en ”opvågning for det fra oven,” 

må der først være en ”opvågning for det for neden.” Det vil sige, før 

der skænkes åndelig næring, må der først være en anstrengelse herfor 

fra den modtagende del. Når Daniel priser sin Gud er det fordi han 

søger velsignelse, og ordet ”velsignelse” henviser først og fremmest til 

næringen der gives som et resultat af ”opvågningen for neden.”  

2. igen en trigon. 

 .Eloah, med to He ,ֱאָלֵהה .3
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12. (11 i den aramæiske) Da stormede hine mænd ind og fandt Daniel i færd med 

at bede og bønfalde sin Gud.
(1)

  

.ֳקָדםֱַאָלֵההַ,וִמְתַחמַןָבֵעהַ--ְלָדנִטֵאל,ְַוַהְשַכחו,ַַהְרִגשו,ַאִַאֵלְךֱאַדיִןַֺגְבַרטַַַָיב  
 

Noter: 

  .Eloah ,ֱאָלֵהה .1

 

 

13. (12 i den aramæiske) Så gik de til kongen og bragte det kongelige forbud på 

tale, idet de spurgte: ”Har du ikke udstedt et forbud om, at enhver, som i tredive 

dage beder til nogen anden end dig, o konge, det være sig til en gud
(1)

 eller et 

menneske, skal kastes i løvekulen?” Kongen svarede: ”Sagen står fast efter 

medernes og persernes urykkelige lov.”
(2) 

 

ֱאנָשַ-ֲהָלאֱַאָסרְַרַשְמָתִַדיַָכל--ֱאָסרַַמְלָכא-ַעל,ַַמְלָכא-יןֳַקָדםֵבאַדיִןְַקִרבוְַוָאְמרִַַַיג

;ַיְִתְרֵמאְַלגֹובַַאְריָָוָתא,ַיֹוִמיןְַתָלִתיןַָלֵהןִַממְָךַַמְלָכא-ֶוֱאנָשַַעדֱַאָלה-ָכל-יְִבֵעאִַמן-ִדי

.ָלאֶַתְעֵדא-ִדי--ָמַדיַוָפַרס-ָדתיִַציָבאִַמְלָתאַכְַ,ַָענֵהַַמְלָכאְַוָאַמר  
 

Noter: 

 .Eloah ,ֱאָלה .1

 Daath, bud, foreskrift. Daath betyder også kundskab og er et af ,ָדת .2

Sephiroth. 

 

 

 

14. (13 i den aramæiske) Så svarede de kongen: ”Daniel, en af
(1)

 de bortførte 

judæere, ænser hverken dig, o konge, eller forbudet, du udstedte, men beder sin 

bøn tre gange om dagen!”  

ְַוָאְמִריןַַיד ֲַענֹו ֵַבאַדיִן ַ--ֳקָדםַַמְלָכא, ַָדנִטֵאלִַדי ַיְהודַָלאְַבנֵי-ִמןִדי ָשםַ-גָלוָתאִַדי

ָבֵעאַָבעוֵתה,ַָמאְוזְִמנִיןְַתָלָתהְַביֹו;ֱַאָסָראִַדיְַרַשְמתַָ-ְוַעל,ַַמְלָכאְַטֵעם(ֲַעָלְך)עליךַ  

 

Noter: 

ְבנֵי-ִדיִַמן .1 , er et af børnene 
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15. (14 i den aramæiske) Da kongen hørte dette, blev han såre nedslået og 

overvejede, hvorledes han kunde redde Daniel, og lige til solens nedgang søgte 

han at finde en udvej til at hjælpe ham.  

ְַשַמעַַטו ִַמְלָתא ְַכִדי ַַמְלָכא ֱַאַדיִן ֲַעלֹוִהי, ְַבֵאש ַַשִגיא ַָבל, ַָשם ַָדנִטֵאל ,ְַוַעל

ֲהָואִַמְשַתַדרְַלַהָצלוֵתה,ְַוַעדֶַמָעֵליִַשְמָשא;ְַלֵשיזָבוֵתה  

 

 

16. (15 i den aramæiske) Men så stormede
(1)

 hine mænd til kongen og sagde: 

”Vid, o konge, at det er medersk og persisk ret, at intet forbud og ingen lov, som 

kongen udsteder, kan tages tilbage!”  

ָדתְַלָמַדיַ-ַדעַַמְלָכאִַדי,ְַוָאְמִריןְַלַמְלָכא;ַַמְלָכא-ַהְרִגשוַַעל,ֵַבאַדיִןַֺגְבַרטָאִַאֵלְךַַטז

ָלאְַלַהְשנָיָה,ַַמְלָכאַיְָהֵקים-ֱאָסרַוְקיָםִַדי-ָכל-ִדי,ַוָפַרס  
 

Noter:  

1. Forsamledes. 

 

 

17. (16 i den aramæiske) Da blev Daniel på kongens bud hentet og kastet i 

løvekulen; men Kongen sagde til Daniel: ”Din Gud,
(1) 

som du vedblivende 

dyrker, Han vil redde dig!”  

ְוָאַמרַ,ַָענֵהַַמְלָכא;ְַלגָֺבאִַדיַַאְריָָוָתא,ַוְרמֹו,ְַוַהיְִתיוְַלָדנִטֵאל,ֵַבאַדיִןַַמְלָכאֲַאַמרַַיז

.הואַיְֵשיזְִבמְָך,ֵַלהִַבְתִדיָרא-ָפַלח(ַַאנְתְַ)ִדיַאנתהֱַַאָלָהְך,ְַלָדנִטֵאל  

 

 .Eloah ,ֱאָלָהְך  .1

 

 

18. (17 i den aramæiske) Så blev der hentet en sten
(1) 

og lagt over kulens åbning; 

og kongen forseglede den med sin egen og sine stormænds seglring, at der ingen 

ændring skulde ske i Daniels sag.  

ַַַיח ֲַחָדהֶַאֶבןְוֵהיָתיִת ַַעל, ַֺגָבא-ְוֺשַמת ַֺפם ְַבִעזְקְַ; ַַמְלָכא ֵַתהְוַחְתַמה וְבִעזְָקתַ,

.ְבָדנִטֵאל,ִַתְשנֵאְַצבו-ִדיַָלא,ַַרְבְרָבנֹוִהי  
 

Noter: 

 .sten, f.eks fra afguder eller bygninger ,ֶאֶבן .1
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19. (18 i den aramæiske) Derpå gik kongen til sit palads,
(1) 

hvor han fastede hele 

natten. Han lod ingen kvinder
(2)

 komme ind til sig, og søvnen veg fra ham.  

ַַַיט ַַמְלָכא ֲַאזַל ְַלֵהיְכֵלהֱאַדיִן ְַטָות, ַוָבת ַַדֲחָוןוְַ, ַָקָדמֹוִהי-ָלא, ַַהנְֵעל ְַוִשנְֵתה; נַַדתַ,

.ֲעלֹוִהי  

 

Noter: 

 .betyder både palads og tempel ,ְלֵהיְכֵלה .1

 .betyder både musikinstrumenter, konkurbiner og dansende piger ,ַדֲחָון .2

 

 

20. (19 i den aramæiske) Ved gaggry, da det lysnede, stod han op og skyndte sig 

hen til løvekulen.  

.ֲאזַל,ַַאְריָָוָתא-ְלגָֺבאִַדי--וְבִהְתְבָהָלה;ִַבְשַפְרָפָראַיְקוםְַבנָגְָהא,ֵַבאַדיִןַַמְלָכאַַכ  

 

 

21. (20 i den aramæiske) Og da han nærmede sig den, råbte han klagende til 

Daniel. Kongen tog til orde og sagde til Daniel: ”Daniel, du den levende Guds 

Tjener!
(1) 

Mon din Gud,
(2) 

som du vedblivende dyrker, kunde redde dig fra 

løverne?”  

ְַלָדנִטֵאל--וְכִמְקְרֵבהְַלגָֺבאַַכא ְַבָקלֲַעִציבַזְִעק, ַַמְלָכאְַוָאַמרְַלָדנִטֵאל; ַָענֵה ָדנִטֵאלַ,

ַַחטָא ֱַאָלָהא ַאנתהֱַאָלהַָ--ֲעֵבד ִַדי ַַאנְתְַ)ְך ֵַלהִַבְתִדיָרא-ָפַלח( ִַמן, ְַלֵשיזָבוָתְך -ַהיְִכל

.ַאְריָָוָתא  
 

Noter: 

 .Eloah ,ֱאָלהַָ .1-2

 

 

22. (21 i den aramæiske) Da svarede Daniel kongen: ”Kongen leve evindelig!  

.ְלָעְלִמיןֱַחיִי,ַַמְלָכאַַ:ַמִלל,ַַמְלָכא-ִעם,ַָדנִטֵאל,ֱַאַדיִןַַכב  

 

 

23. (22 i den aramæiske) Min Gud
(1)

 sendte sin engel
(2)

 og lukkede løvernes 

gab, så de ikke har gjort mig nogen mén, fordi jeg er fundet skyldfri for hans 

åsyn og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o Konge!”  
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ִדיַָקָדמֹוִהיַזָכוַ,ֳַקֵבל-ָכל;ְַוָלאַַחְבלונִי--וְסגַרַֺפםַַאְריָָוָתא,ַַמְלֲאֵכהיְַשַלחֱַאָלהִַַַכג

.אַַעְבֵדתֲחבוָלהַלַָ,ַַמְלָכא(ַָקָדָמְך)ְוַאףַקדמיךַ,ִַהְשְתַכַחתִַלי  
 

Noter: 

 .Eloah ,ֱאָלהִַ  .1

 Malachim, engel. Der er to typer af malachim. Den første ,ַמְלֲאֵכה .2

type blev skabt i de seks skabelsesdage, og den anden type skabes ved 

hver mitzva, det vil sige de moralske handlinger, som nogen gør. Hver 

gang nogen gør en god handling skabes en stærk malach, men hvis en 

handling ikke er så god, skabes en svag malach. 

 

 

24. (23 i den aramæiske) Og Kongen blev såre glad og lod Daniel drage op af 

kulen; og da det var sket, viste det sig, at han ikke havde lidt nogen som helst 

mén, eftersom han havde troet på sin Gud.  

ְוֺהַןקַָדנִטֵאלַ;ַֺגָבא-ֲאַמרְַלַהנְָסָקהִַמן,ַוְלָדנִטֵאל,ַַשִגיאְַטֵאבֲַעלֹוִהי,ֵַבאַדיִןַַמְלָכאַַכד

.אָלֵההֵהיִמןַבֵַ,ִַדי--ִהְשְתַכחֵַבה-ֲחָבלַָלא-ְוָכל,ַֺגָבא-ִמן  
 

Noter: 

 .Eloah med to He ,אָלֵהה  .1

 

 

25. (24 i den aramæiske) Men hine mænd, som havde bagtalt Daniel, blev på 

kongens bud hentet og kastet i løvekulen tillige med deres børn og hustruer, og 

næppe havde de nået kulens bund, før løverne kastede sig over dem og knuste 

alle ben i dem.  

ַַוֲאַמרַַמְלָכאַַכה ַגֺבְַ, ִַאֵלְךִַדיְוַהיְִתיו ַָדנִטֵאל-ַרטָא ִַדי ַַקְרצֹוִהי ֲַאַכלו וְלגֹובַַאְריָָוָתאַ,

ְַרמֹו ַונְֵשיהֹון, ְַבנֵיהֹון ִַאמון ַֺגָבא-ְוָלא; ְַלַאְרִעית ְַמטֹו ִַדי, ַַאְריָָוָתא-ַעד ְַבהֹון ,ְַשִלטו

.ַהִדקו,ַַגְרֵמיהֹון-ְוָכל  

 

 

26. (25 i den aramæiske) Derpå skrev kong Darius til alle folk, stammer og 

tungemål på hele jorden: ”Fred være med eder i rigt mål!  

ַָדְריֶָושַַמְלָכאַַכו -ְבָכל(ַָדיְִרין)דאריןַ-ַעְמַמטָאַֺאַםטָאְַוִלָשנַטָאִַדי-ְכַתבְַלָכל,ֵַבאַדיִן

.ְשָלְמכֹוןַיְִשֵגא--ַאְרָעא  
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27. (26 i den aramæiske) Hermed byder jeg, at man, så vidt mit rige
(1)

 strækker 

sig, skal frygte og bæve for Daniels Gud.
(2) 

Thi han er den levende Gud og bliver 

i evighed: hans rige kan ikke forgå, og hans herredømme er uden ende.  

ֳַקָדַמי-ִמןַַכז ַ--ִשיםְַטֵעם, ַ-ְבָכלִדי ֶַלֱהַוַַֹמְלכותִַָשְלָטן ַי ַזאעין ַזָיְִעין)ן ְַוָדֲחִלין( -ִמן,

ַ ַַחטָא-ִדיַַ:ָדנִטֵאל-ִדיֱַאָלֵההֳקָדם ֱַאָלָהא ַהוא ְַלָעְלִמין, ְַוַקטָם ִַדי, ָלאַ-וַמְלכוֵתה

.סֹוָפא-ְוָשְלָטנֵהַַעד,ִַתְתַחַבל  
 

Noter: 

 Malkuth ,ַמְלכותִַ .1

 .Eloah med to He ,ֱאָלֵהה .2

 

 

28. (27 i den aramæiske) Det er ham, der redder og udfrier, og han gør tegn og 

undere i himmelen og på jorden, han, som reddede Daniel af løvernes vold!”  

יַדַ-ִמן,ַיזִבְַלָדנִטֵאלִדיַשֵַַַ:ִבְשַמטָאַוְבַאְרָעא,ְַוָעֵבדַָאִתיןְַוִתְמִהין--ְמֵשיזִבַוַמִצלַַכח

.ַאְריָָוָתא  

 

 

29. (28 i den aramæiske) Og Daniel vedblev at have lykken med sig under 

Darius's og perseren Kyros's
(1)

 regering. 

{פ}ַַ(.ָפְרָסָאה)כֹוֶרשַפרסיאַ,ַוְבַמְלכות,ַַהְצַלחְַבַמְלכותַָדְריֶָוש,ְַוָדנִטֵאלְַדנָהַַכט  

 

Noter: 

 Kyros, den der besidder din ovn. Men Kyrus, der indtog det ,כֹוֶרש .1

babylonske rige repræsenterer også menneskets tilbagevenden til barbarisme 

da Kyrus, sammenlignet med babylonerne, var en barbar. Kong Kyros 

repræsenterer viljen som hersker i den sanselige bevidsthed. 
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Kapitel 7 
 

1. I kong Belsazzar
(1)

 af Babels første
(2)

 regeringsår havde Daniel et 

drømmesyn,
(3)

 og syner gik igennem hans hoved på hans leje; og siden 

nedskrevhan drømmen
(4) 

og gengav
(5)

 hovedindholdet.  

;ִַמְשְכֵבה-ְוֶחזְֵויֵַראֵשהַַעל,ֲַחזָהֵַחֶלםָדנִטֵאלַ,ֶַמֶלְךַָבֶבלֵַבְלאַשַצרלְַ,ִַבְשנַתֲַחָדהַַא

.ֲאַמרֵראשִַמִליןַ,ֵַבאַדיִןֶַחְלָמאְַכַתב  
 

Noter: 

 betyder Bel beskytter kongen eller bare beskyt kongen ,ֵבְלאַשַצר .1

2. Første er bogstavet Aleph. Aleph er et bogstav der både er 

sammensat af det øvre rige, himlen, og det nedre rige på jorden, og 

forbundet med kroppens ydmyghed er Aleph et billede af Gud-

Menneskets enhed, Menneskesønnen, JeHeSVaH, om hvem Paulus 

udtalte: ”Hvem, der i form af Gud … påtog sig en form af tjener … 

som et menneske …” (Fillip. 2:6-11) og Johannes citerer: ”Jeg er Alfa 

og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.” (Åbenb. 

22:13) 

 

Når JeHeSVaH henviser til sig selv som Alpha og Omega, Aleph og 

Tau, den første og den sidste, henleder han os til, at det hebræiske 

alfabet vil give åbenbaring om hans mysterium. Denne sætning er en 

direkte henvisning til profeten Esajas, der flere gange har varslet, at 

Gudfader og Gudsøn begge er aspekter af og udtryk for den samme 

bagvedliggende Skaber. Dette ses blandt andet i Esajas 41:4, 44:6 og 

48:12: ‟Jeg er den første og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud 

end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge 

mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk‟. (Esa. 

44:6-7) 

 .drømme ,ֵחֶלם .3

 .og syner/visioner ,ֶחזְֵוי .4

 .fortalte eller forklarede ,ֲאַמר .5

 

 

2. Daniel tog til orde og sagde: Jeg skuede i mit syn om natten, og se, 

himmelens
(1)

 fire
(2)

 vinde
(3)

 oprørte det store hav,
(4) 
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,ְַמגִיָחן,ַאְשַמטַָיַרוחֵַַאְרַבעַ,ַַוֲארו;ֵַליְליָא-ָחזֵהֲַהֵויתְַבֶחזְִויִַעם,ְַוָאַמרָענֵהַָדנִטֵאלַַַב

.אַַרָבאיַםַָלְַ  
 

Noter: 

 .Schamayin, fra himlen ,ְשַמטָא .1

2. Fire er bogstavet Daleth. Bogstavet Daleth betyder dør, en indgang 

og en udgang. For kabbalisten er Daleth åbningen til det indre lys, 

viden og visdom, til orden og struktur og et fundament som et nyt liv 

kan bygges op på. Men det er også en portåbning, der skaber adgang 

til og forbindelse mellem den fysiske og metafysiske del af verden, de 

to sider af den virkelighed, der udgør betingelserne for vores 

eksistens. 

 .Ruach ,רוחֵַ .3

 .Vand ,יַםַָ .4

 

 

3. og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt
(1)

 fra det andet.  

.ָדא-ָדאִַמן,ַָשנְיָן,ַיַָםא-ָסְלָקןִַמן,ְַוַאְרַבעֵַחיָוןַַרְבְרָבןַַג  
 

Noter: 

  .forandre sig, forskelligartet ,ָשנְיָן .1

 

 

4. Det første så ud som en løve(1) og havde ørnevinger; og jeg skuede, indtil 

vingerne reves af,
(2) 

og det rejstes
(3)

 op fra jorden
(4)

 og stilledes
(5)

 på to ben som et 

menneske og fik
(6)

 et menneskehjerte.
(7) 

 

ַונְִטיַלת(ַגַַפה)וַגפיהְַםִריט-ֲהֵויתַַעדִַדיָחזֵהַ;ַנְַשרַַלה-ְוגִַפיןִַדי,ַַקְדָמיְָתאְַכַאְריֵהַַד

.יְִהיבַַלה,ֱַאנָשְַלַבבו,ַַרגְַליִןֶַכֱאנָשֳַהִקיַמת-ְוַעל,ַאַאְרעַָ-ִמן  

 

Noter: 

 løve, Ari på aramæisk betegner mod, initiativ og liv. Ørnevingerne er ,ַאְרי .1

et højere sjælsaspekt. Så her er tydeligvis tale om et spirituelt væsen der 

opstår i en ny form 

 .blev plukket af ,ְםִריט .2
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 .og opløftet fra ,ונְִטיַלת .3

 .indre af jorden eller jorden ,ַאְרעַָ .4

5.  Og gjort i stand til. 

6. Og blev givet. 

 .og hjerte. Der står ikke menneskehjerte, men blot hjerte ,ְלַבב .7

 

 

5. Og se, et andet dyr, det næste i rækken, så ud
(1)

 som en bjørn; det rejstes op på 

den ene side og havde tre ribben i gabet mellem tænderne, og der blev sagt til det: 

”Kom, æd meget kød!”  

ֵביןַ,ַוְתָלתִַעְלִעיןְַבֺפַםה,ַַחדֳַהִקַמת-ְוִלְשַטר,ַדֹבָדְמיָהַלְַַוֲארוֵַחיָוהַָאֳחִריִַתנְיָנָהַַַה

.קוִמיֲַאֺכִליְַבַשרַַשִגיא,ְַוֵכןַָאְמִריןַַלה;ַ(ִשמַה)שניהַ  
 

Noter: 

ְַלדֹב .1  i lighed med en bjørn. Her er et fristende at vende sig ,ָדְמיָה

mod Job 9:9: ”Han som gjorde Bjørnen, Orion og Syvstjernen og 

stjernekamrene mod Syden. Han som gør store ting, så de ikke står til 

at ransage, og undere, der ikke er tal på!” 

 

 

6. Så skuede jeg videre, og se, endnu et dyr; det så ud som en panter
(1)

 og havde 

fire fuglevinger på ryggen og fire hoveder,
(2) 

og magt blev det givet.  

ֲַהֵויתַַו ַָחזֵה ְַדנָה ַָבאַתר ,ַ ַָאֳחִרי ַנְַמרכִַַוֲארו ִַדי, ַַאְרַבע ַגִַפין ַעֹוף-ְוַלה גביהַ-ַעל,

.ְוָשְלָטןַיְִהיבַַלה,ְַלֵחיְוָתאֵַראִשיןְוַאְרְבָעהַ;ַ(ַגַבה)  

 

Noter: 

  ,panter ,נְַמר .1

 .betyder både hoved og sæde for visioner ,ֵראִשין .2

 

 

7. Og videre skuede jeg i nattesynerne, og se, der var et fjerde dyr, frygteligt, 

skrækkeligt og umådelig stærkt; det havde store jerntænder, åd og knuste, og 

hvad der levnedes, trampede det ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de 

tidligere dyr og havde ti horn.
(1)
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ֵַליְליָאַַז ְַבֶחזְֵוי ֲַהֵוית ַָחזֵה ְַדנָה ַָבאַתר ,ַ ַרביעיה ֵַחיָוה ְַרִביָעָאה)ַוֲארו ְדִחיָלהַ(

וְשָאָראַברגליהַ,ַָאְכָלהַוַמֱדָקה,ַַפְרזֶלַַלהַַרְבְרָבן-ְוֵאיְמָתנִיְַוַתִקיָפאַיִַתיָרהְַוִשמַיִןִַדי

.ַלה,ְַוַקְרנַיִןֲַעַשר,ַ(ָקָדַמה)ַקדמיהֵחיָוָתאִַדיַ-ָכל-ןמִַ,ְַוִהיאְַמַשמְיָה;ַָרְפָסה(ְַבַרגְַלה)  
 

Noter: 

 horn. Som et musikinstrument, symbolsk (i visioner), og på ,קדמיה .1

et dyr. 

 

 

8. Jeg lagde nøje mærke til hornene, og se, et andet horn, som var lille, skød 

frem imellem dem, og tre af de tidligere horn oprykkedes
(1)

 for at skaffe det 

plads; og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund,
(2)

 der talte store 

ord.
(3) 

 

ִַמְשַתַכלֲַהֵויתְַבַקְרנַטָאַַח ,ַ ַזְֵעיָרהִַסְלָקתַביניהון ַָאֳחִרי ֶַקֶרן ַ(ֵבינֵיֵהן)ַוֲאלו וְתָלתַ,

ַַקְדָמיָָתא-ִמן ַַקְרנַטָא ,ַ ֶַאְתֲעַקָרה)אתעקרו ַ-ִמן( ַ(ֳקָדַמה)קדמיה ְַכַעיְנֵיַ; ַַעיְנִין ַוֲאלו

.ְמַמִללַַרְבְרָבן,ַֺפםו,ַָדא-ְבַקְרנָא,ֲַאנָָשא  
 

Noter: 

 .rykkedes op ved rødderne ,ֶאְתֲעַקָרה .1

 mund eller tunge. ”Tungen taler store ting”. Ved tungen forstås ,ֺפם .2

fundament, nemlig bogstavet Yod, forenet med sin brud. Talen er den 

ægteskabelige tilstrømning der flyder frem fra bruden, for dronningen 

kaldes ord, men de store ting er de lavere af alle de skabte kvaliteter. 

Det lavere af alle ”kvaliteter” eller ”stier” er Sephiroth i de lavere 

verdener. 

Tungen er skjult mellem Yod, og He. For faderen og moderen er 

bestandigt forbundet i Yesod, fundamentet, men skjult under mysteriet 

om Daath eller viden. 

 .store ting ,ְמַמִללַַרְבְרָבן .3

 

 

9. Jeg skuede videre: Med ét blev troner sat frem, en gammel af dage
(1) 

tog sæde; 

hans klædning var hvid som sne, hans hovedhår rent som uld
(2)

; hans trone var 

luende ild, dens hjul var flammende ild.  
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ֲַהֵויתַַט ַָחזֵה ְַרִמיועַַ, ַָכְרָסָון ִַדי ַד ַיֹוִמין, ְַוַעִתיק ַיְִתב, ִַחָור; ִַכְתַלג ְַלבוֵשה וְשַערַ,

.ֹוִהיַנורַָדִלקַגְלִגל,ַנור-ָכְרְסיֵהְַשִבִביןִַדי,ַַכֲעַמרַנְֵקאֵראֵשהַ  

 

Noter: 

 .og den Gamle af Dage ,ְוַעִתיקַיֹוִמין .1

 .det reneste uld ,ַכֲעַמרַנְֵקא .2

 galgal, Hjul. (skæbnens/cyklussens hjul?) ,ַגְלִגל .3

 

 

10. En Strøm af ild flød ud og strømmede frem
(1)

 derfra. Tusinde tusinder tjente 

ham, og titusind titusinder stod ham til rede. Derpå sattes retten,
(2) 

og bøgerne
(3)

 

lukkedes op.  

ַנור-ִדינְַהרַַַי ַוְַ, ֳַקָדמֹוִהי-ִמןַנֵָפקנָגֵד ַיְַשְםשומֵה(ַַאְלִפין)ֶאֶלףַאלפיםַ, ְוִרבֹוַרבוןַ,

.ְוִסְפִריןְַפִתיחו,ַאַיְִתבִדינַָ;ַָקָדמֹוִהיַיְקומון(ִַרְבָבן)  
 

Noter: 

 .udstrømmede derfra ,נֵָפק .1

 Din, retten/dom (Geburah) ,ִדינַָ .2

 bøger ,ִסְפר .3

 

”En Strøm af ild flød ud og strømmede frem.” Når et menneske åbner 

sine læber ved ugens aftenbønner, stiger en ørn ned for at bære nattens 

bønner på sine vinger. Denne ørn kaldes Nuriel. Den kaldes Uriel set i 

Cheseds aspekt og Nuriel set i Geburahs aspekt, som er en brændende 

ild og det er det Daniel skriver ovenfor. 

 

 

11. Jeg skuede, og ved lyden af de store ord,
(1) 

som hornet talte. Jeg skuede, indtil 

dyret blev dræbt og dets krop tilintetgjort, og det blev kastet i ilden og brændt.  

ֲַהֵויתַַיא ִַמן--ָחזֵה ַ-ֵבאַדיִן ַָבָתאַרְברְַָקלִַמַלטָא ְַמַמֱלָלה, ַַקְרנָא ִַדי ֲַהֵויתַַעדִַדיַ; ָחזֵה

.ִליֵקַדתֶַאָשא,ִַויִהיַבת,ְַוהוַבדִַגְשַמה,ְַקִטיַלתֵַחיְוָתא  
 

Noter: 

 .store ord ell. ting ,ַרְברְַ .1
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12. Også de andre dyr fratog man deres magt, og deres levetid fastsattes til tid og 

stund.  

.זְַמןְַוִעָדן-ַעד,ְַוַאְרָכהְַבַחטִיןַיְִהיַבתְַלהֹון;ַָשְלָטנְהֹון,ֶַהְעִדיו,ֵַחיָוָתא,ַוְשָארַַיב  

 

13. Jeg skuede videre i nattesynerne: Og se, med himlens skyer kom en, der så 

ud som en Menneskesøn. Han kom hen til den Gamle af Dage og førtes
(1)

 frem 

for Ham;  

ֲַהֵויתַַיג ַָחזֵה ֵַליְליָא, ְַבֶחזְֵוי ִַעם, ְַשַמטָא-ַוֲארו ֲַענָנֵי ֲַהָוא, ַָאֵתה ֱַאנָש ְַכַבר -ְוַעד;

.וְקָדמֹוִהיַַהְקְרבוִהי,ַַעִתיקַיֹוַמטָאְַמָטה  

 

Noter: 

.יוְקָדמֹוִהיַַהְקְרבוהִַ .1 , og de førte ham nær foran ham. 

 

 

14. og Magt
(1)

 og Ære
(2)

 og Herredom
(3)

 gaves ham, og alle folk, stammer og 

tungemål skal tjene ham; hans magt er en evig magt, aldrig går den til grunde, 

hans rige kan ikke forgå.  

ַַמְלכווַיָקרוִַַ,ָשְלָטןְוֵלהַיְִהבַַַיד ְַוִלָשנַטָא, ַֺאַםטָא ַַעְמַמטָא ְַוכֹל ֵַלהַיְִפְלחון, ָשְלָטנֵהַ;

{פ}ַַ.ָלאִַתְתַחַבל-ִדי,ַוַמְלכוֵתה,ַָלאַיְֶעֵדה-ִדי,ַָשְלָטןַָעַלם  

 

Noter: 

  .Herredømme ,ָשְלָטן .1

 Ære ,יָקר .2

 Malkuth, Kongerige ,ַמְלכו .3

 

15. Jeg, Daniel, blev såre urolig
(1)

 til sinds
(2)

 ved alt dette, og mit hoveds syner 

forfærdede
(3)

 mig.  

.יְַבֲהֺלמַנִי,ְַוֶחזְֵויֵַראִשי;ְַבגֹוַנְִדנֶה,ַיֲַאנָהַָדנִטֵאלרוחִֶַַאְתְכִרטַתַַטו  

 

Noter: 

 sorgfuld ,ֶאְתְכִרטַת .1

 .Ruach, Ånd ,רוחִַ .2

 .foruroligede mig ,יְַבֲהֺלמַנִי .3
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16. Så trådte jeg hen
(1)

 til en af de omstående og bad ham om sikker oplysning
(2)

 

om alt dette, og han svarede og tydede mig det:  

ִַקְרֵבתַַטז ִַמן-ַעל, ַָקֲאַמטָא-ַחד ֶַאְבֵעא, ִַממֵה-ְויִַציָבא ְַדנָה-ָכל-ַעל, ִַלי-ַוֲאַמר; ְַפַשרו,

.טָאַיְהֹוְדִעמַנִיִמלַַ  

 

Noter: 

 .jeg kom nær til en af de omkringstående ,ֶאְתְכִרטַתַרוִחי .1

 fortolkningen ,ְפַשר  .2

 

 

17. ”Disse store dyr betyder,
(1) 

at fire
(2)

 konger skal fremstå af Jorden;  

.ַאְרָעא-יְקומוןִַמן,ַַאְרְבָעהַַמְלִכין--ִדיִַאמִיןַַאְרַבע,ִַאֵליןֵַחיָוָתאַַרְבְרָבָתאַַיז  
 

Noter: 

ַַרְבְרָבָתא .1 ֵַחיָוָתא ִַאֵלין ִדי, , disse store dyr, som er fire, (er fire 

konger, som skal opstå ud af jorden.) 

2. Fire. Daleth er det fjerde bogstav i alfabetet og har den numeriske 

værdi 4. Daleth er også et billede på  universets beliven og aktivitet. 

I verden som nord, syd, øst og vest. Ild, luft, vand og jord, og de 

kemiske grundelementer: brint, kul, kvælstof og ilt. I  mennesket 

udvikling knytter Daleth sig til alle de processer, der består af  fire led 

eller dele. I numerologien indleder 4 tallet den anden cyklus i 

mennesket, der handler om intellektet. Her repræsenterer det den 

jordbundne logik og pragmatiske tilgang til verden, der kan hjælpe 

individet til at opleve en psykologisk form for jordforbindelse. I sin 

praktiske betydning er 4 tallet bygningshåndværkeren, der forvandler 

inspirationen fra 3, de tankemæssige idéer og intentioner, til noget 

solidt og anvendeligt. Derfor anses firkanten og i særdeleshed 

kvadratet, som et ideelt billede på den stabile form i verden.  

princip:  

 

 

18. men siden skal den Højestes hellige modtage riget og have det i eje i 

Evigheders Evighed.”  
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ִַויַקְבלוןַַיח ַַמְלכוָתא, ַַקִדיֵשי, ֶַעְליֹונִין, ַַעד; ַַמְלכוָתא ַָעְלָמא-ְויְַחְסנון ַָעַלםַ, ְוַעד

.ָעְלַמטָא  
 

Noter: 

 Elyon. Forekommer 35 gange i Biblen i forhold til Jahve. 2 ,ֶעְליֹונִין .1

gange som Jahve Elyon, 2 gange som Elohim Elyon,  

יֵשיַקדִַ .2 , helgener 

 

 

19. Så bad jeg om sikker oplysning
(1)

 om det fjerde
(2)

 dyr, som var forskelligt fra 

alle de andre, overmåde frygteligt, med jerntænder og kobberkløer, og som åd og 

knuste og med sine fødder nedtrampede, hvad der levnedes,  

ֱַאַדיִןַַיט ַלְַצְַ, ְַרִביָעיְָתא-ַעלַיַָצָבאִבית ֵַחיְוָתא ַָשנְיָה-ִדי, ֲַהָות ַ-ִמן, ַַ(:ָכְלֵהן)כלהון

ַיִַתיָרה ְַדִחיָלה ,ַ ִַשמַה)שניה ַ-ִדי( ַוטפריה ְַוִטְפַרה)ַפְרזֶל ַנְָחש-ִדי( ַַמְדָקה, ,ַָאְכָלה

.ָרְפָסה(ְַבַרגְַלה)וְשָאָראַברגליהַ  

 

Noter: 

 .sandheden ,יַָצָבא .1

2. Fjerde og nederste rige. 

 

20. og om de ti
(1)

 horn på dets hoved og det andet, som skød frem, for hvilket de 

tre 
(2)

 faldt af, det horn, som havde øjne og en mund, der talte store ord, og som 

var større at se til end de andre.
(3) 

 

ֲַעַשרַקְרנַטַָ-ְוַעלַַכ ַא ְַבֵראַשה, ִַדי ִַסְלַקת, ִַדי ְַוָאֳחִרי ,ַ ַונְַפָלה)ונפלו ַ-ִמן( ֳַקָדַמה)קדמיה ;ְַתָלת(

.ַחְבָרַתה-ַרבִַמן,ְַוֶחזְַוה,ַוֺפםְַמַמִללַַרְבְרָבן,ְַוַקְרנָאִַדֵכןְַוַעיְנִיןַַלה  

 

Noter:  

1. Ti er tydeligvis de ti sephiroth, men det er også bogstavet Yod. 

2. Den øvre triade, Kether, Chokmah og Binah. 

 dens fæller ,ַחְבָרַתה .3

 

 

21. Jeg havde skuet, hvorledes dette horn førte krig mod de hellige og overvandt 

dem,  

ַֹ,ְַויְָכָלה;ַַקִדיִשין-ָעְבָדאְַקָרבִַעם,ְַוַקְרנָאִַדֵכן--ָחזֵהֲַהֵויתַַכא .ןְלה  
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22. indtil den Gamle af Dage(1) kom og Retten
(2)

 blev givet den Højestes hellige
(3) 

og tiden kom, da de hellige
(4)

 tog riget i eje.  

וַמְלכוָתאַ,ְַוזְִמנָאְַמָטה;ְַלַקִדיֵשיֶַעְליֹונִין,ְַוִדינָאַיְִהב,ַַעִתיקַיֹוַמטָא,ֲַאָתה-ַעדִַדיַַכב

.נוַַקִדיִשיןֶהֱחסִַ  
 

Noter: 

1. Den gamle af Dage. Her om står der i Zohar, den større forsamling 

(164-170): Daniel skriver: ”Jeg skuede, indtil troner blev kastet ned, 

og den gamle af dage tog sæde.” ”Tronerne blev kastet ned.” Hvad er 

det? Han talte til Rabbi Yehuda, og sagde: ”Stå ved din plads og 

forklare disse troner.”  

 

Rabbi Yehuda svarede: ”Det er skrevet (i samme): ”Hans trone er af 

brændende flamme”, og efter at tronen sad den Gamle af Dage.” ”Af 

hvilken grund. Fordi traditionen sigger: Hvis den gamle af Dage ikke 

blev siddende på tronen, kunne universet ikke længere eksisterer før 

denne trone.”Når den gamle af Dage sidder på denne trone, er den 

underlagt Ham. Thi han, der sidder på den hersker over den. Men på 

det tidspunkt, hvor han går fra denne trone, og sidder på en anden 

trone, er den første trone væltet, for at ingen skal herske over den, og 

redde noget, da kun den Gamle af Dage alene kan sidde på den.” 

 .dommen ,ִדינַָ .2

 Elyons helgener ,ֶעְליֹונִי .3

 helgerne ,ַקִדיִשין .4

 

 

23. Hans svar lød: ”Det fjerde dyrbetyder, at et fjerde rige
(1)

 skal fremstå på 

jorden, som skal være forskelligt fra alle de andre riger; det skal opsluge hele 

jorden og søndertræde og knuse den.  

ֵַכןַַכג ֲַאַמר, ֵַחיְוָתאְַרִביָעיְָתא, ְבַאְרָעאִַדיִַתְשנֵאֶַַתֱהֵוא(ְַרִביָעָאה)ַמְלכוַרביעיהַ,

.ְוַתְדִקמַה,ַוְתדוִשמַה,ַַאְרָעא-ָכל,ְַוֵתאֺכל;ַַמְלְכָוָתא-ָכל-ִמן  

 

Noter: 

1. Fjerde. I makrokosmos korresponderer tallet 4 med 

Tetragrammaton. Guds navn, Jod, He, Vau og He: JaHVeH eller 
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JeHoVaH, betegnes ofte Tetragrammaton, der bedst lader sig 

oversætte til ”En dannelse af fire bogstaver”. Hvert af disse 

bogstaver repræsenterer et bestemt stadie af skabelse og som 

sådan, er de altid indskrevet i en hver proces og enhver helhed, 

der består af fire dele f.eks: De 4 skabelsesplaner, de 4 

elementer, de 4 årstider, de 4 verdenshjørner og menneskets 4 

aldre, barndom, ungdom, voksenalder og alderdom.  

 

Når det fjerde bogstav Daleth fuldender  det tredje bogstav Gimel. 

sker det ved en assimileringsproces, der i alkymien kaldes Det 

kymiske bryllup. Daleth virker her som den positive-maskuline side, 

der forener sig med Gimel, der udgør den negative-feminine side af en 

enkelt guddommelige enhed. Tallene 3 og 4 giver sammenlagt 7, som 

er nøgletallet for den jordiske verden. Hvis vi tæller de tal sammen, 

der giver  7, altså 1+2+3+4+5+6+7, får vi summen 28. Tværsummen 

af 28 er 10. Tallet 10 er det guddommelige tal for fuldendelse, 

fuldendelsen af skabelsen. 0 har ingen nummerologisk værdi fordi det 

symboliserer rummet, og derfor  står vi tilbage med tallet 1 som det 

endelige resultat. Samme resultatet får vi, hvis vi lægger de tal som er 

indeholdt i tallet 4 sammen, nemlig 1+2+3+4=10, 1+0=1. 

 

 

24. Og de ti
(1)

 horn betyder, at der af dette rige skal fremstå ti konger,
(2) 

og efter 

dem skal der komme en anden, som skal være forskellig fra de tidligere; og han 

skal fælde
(3)

 tre konger
(4)

  

ְוהואַ,ְַוָאֳחָרןַיְקוםַַאֲחֵריהֹן;ַַעְשָרהַַמְלִכיןַיְֺקמון,ִַממַהַַמְלכוָתא--ְוַקְרנַטָאֲַעַשרַַכד

.ְשִפליְהַַ,ַוְתָלָתהַַמְלִכין,ַַקְדָמיֵא-יְִשנֵאִַמן  

 

Noter: 

1. Det er ti Livets Træer.  

2. med hver deres Malkuth (kongerige) og tilhørende konge. 

 .underkue, ydmyge ,ְשִפל .3

4. tre af kongerigerne, alt tre af de ti Livets Træer. 
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25. og tale mod
(1)

 den Højeste
(2)

 og mishandle
(3)

 den Højestes
(4)

 hellige; han skal 

sætte sig for at ændre
(5)

 tider og lov, og de skal gives i hans hånd en tid og to 

tider og en halv tid.
(6)

 

ַוִמִליןַַכה ְַַלַצד, ִַעָלָאה)עליא ַיְַמִלל( ֶַעְליֹונִין, ַוְלַקִדיֵשי ַיְַבֵלא, ְַויְִסַבר; ְלַהְשנָיָהַ,

.ִעָדןְַוִעָדנִיןַוְפַלגִַעָדן-ַעד,ְַויְִתיֲַהבוןִַביֵדה,ַזְִמנִיןְַוָדת  
 

Noter: 

 .angående, vedrørende ,ְלַצד .1

 Illay ,ִעָלָאה  .2

 .udmatte, slide op ,יְַבֵלא .3

 Elyon ,ֶעְליֹונִין .4

 tænke på ,ִביֵדה .5

6. En tid er Hod, to tider er Yesod og en halvtid er Malkuth. Da Yesod og 

Malkuth er ét og samme rige, må en halv tid være Malkuth. 

 

 

26. Men så sættes retten,
(1) 

og hans herredømme fratages ham og tilintetgøres og 

ødelægges for evigt.
(2) 

 

.סֹוָפא-ְלַהְשָמָדהַוְלהֹוָבָדהַַעד,ְַוָשְלָטנֵהַיְַהְעדֹון;ַיִִתב,ְַוִדינָאַַכו  
 

Noter: 

 .din betyder dom ,ִדינַָ .1

.סֹוָפא-וְלהֹוָבָדהַַעד .2 , og ødelægge det indtil enden. 

 
 

27. Men riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under 

himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets rige er et evigt rige, og alle 

magter skal tjene og lyde det.”  

ַוְרבוָתאַַכז ְַוָשְלָטנָא ַוַמְלכוָתא ַַמְלְכוַָ, ַָכלִדי ְַתחֹות ְַשַמטָא-ת ַיְִהיַבת, ַַקִדיֵשיַ, ְלַעם

.ֵלהַיְִפְלחוןְַויְִשַתְםעון,ְַוכֹלַָשְלָטנַטָא,ַַמְלכותַָעַלם,ַַמְלכוֵתה;ֶַעְליֹונִין  

 

 

28. Her ender fremstillingen. Jeg, Daniel, blev såre forfærdet
(1) 

over mine tanker, 

og mit ansigt skiftede farve;
(2) 

men jeg gemte sagen i mit Hjerte. 



130 

 

,ְַוזִיַויַיְִשַתמֹוןֲַעַלי,ַמַנִיַבֲהלֲַֺאנָהַָדנִטֵאלַַשִגיאַַרְעיֹונַיַיְַ;ִַמְלָתא-סֹוָפאִַדי,ַָכה-ַעדַַכח

{פ}ַַ.נְִטֵרתִַלִביבְַ,ַוִמְלָתא  
 

Noter: 

 .besværet, foruroliget ,ַבֲהלַֺ .1

 .forandredes i mig ,ְשַתמֹו .2

 .hjerte, sind ,ִלִבי .3
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Kapitel 8 
 

1. I kong Belsazzars tredje regeringsår viste der sig et syn for mig, Daniel; det 

kom efter det, som tidligere havde vist sig for mig.  

ַָשלֹושַַא ִַבְשנַת ַַהֶםֶלְך, ֵַבְלאַשַצר ֵַאַלי--ְלַמְלכות ַנְִרָאה ַָחזֹון ַָדנִטֵאל, ֲַאנִי ַאֲחֵריַ,

.ַבְתִחָלה,ַַהמְִרָאהֵַאַלי  

 

Noter: 

1. Nu er det i Belsazzars tredje år. I forrige kapitel var det første år. Det er 

tydeligvis trigonens sidste punkt, nemlig manifestationen af de de to 

dualiteter. 

 

 

2. Jeg skuede i synet, og det var mig, som om jeg var i borgen Susan
(1) 

i 

landskabet (området) Elam;
(2)

 og jeg så mig i synet stående ved floden Ulai.
(3) 

 

,ַָוֶאְרֶאה;ַַהְםִדינָהַיָלםֲאֶשרְַבעִֵַַביָרההַַַשוַשןַוֲאנִיַבְַ,ַַויְִהיִַבְראִֹתי,ֶַבָחזֹון,ַָוֶאְרֶאהַַב

.אוָליאוַבלַ-ַעל,ַַוֲאנִיַָהיִיִתי,ֶַבָחזֹון  

 

Noter: 

 shushan, betyder lilje. I Højsangen er den en metafor ,שוַשן .1

for den elskede (2:2) 

 .palads, tempel ,ִביָרה .2

 .betyder evighed ,יָלם .3

 .mine mægtige ,אוָלי .4

Der står: ”Jeg skuede i synet, og det var mig, som om jeg var i liljens 

tempel nær Evighedens områder og jeg så mig i synet stående ved 

mine mægtiges flod.”
 
 

 

 

3. Da løftede jeg mine øjne og skuede, og se, en vædder
(1)

 stod ved floden; den 

havde to store horn, det ene større end det andet, og det største skød op sidst.  

ֵַעינַיַַג ַָוֶאָשא ַָוֶאְרֶאה, ַָהֺאָבל, ִַלְפנֵי ַעֵֹמד ֶַאָחד ַַאיִל ְַוִהמֵה ְַקָרנָיִם, ְַולֹו ְוַהְקָרנַיִםַ;

.עָֹלהַָבַאֲחרֹנָה,ְַוַהְגבָֹהה,ַַהֵשנִית-ְוָהַאַחתְַגבָֹההִַמן,ְַגבֹהֹות  

 

Noter: 



132 

 

1. Vædderen symboliserer opstandelse. Både Jesus og Hermes 

fremstilles bærende en vædder. 

 

 

4. Jeg så vædderen stange mod vest, nord og syd; intet dyr kunde modstå den, 

ingen kunde redde af dens vold, og den gjorde, hvad den vilde, og blev mægtig.  

ֶַאתַַד ַָונֶגְָבה-ָרִאיִתי ְַוָצפֹונָה ַיָָםה ְַמנֵַגַח ַָהַאיִל ַֹלא-לְוכַָ, ְַלָפנָיו-ַחטֹות ַיַַעְמדו ְוֵאיןַ,

.ְוִהגְִדיל,ְַוָעָשהִַכְרצֹנֹו;ִַמטָדֹו,ַַמִציל  

 

 

5. Videre så jeg nøje til, og se, en gedebuk kom fra vest farende hen over hele 

jorden, men uden at røre den; og bukken havde et anseligt horn i panden.  

ֵַמִביןַואֲַַַה ַָהיִיִתי ַנִי ְַצִפיר, ִַמן-ְוִהמֵה ַָבא ַַעל-ָהִעזִים ַָכל-ַהַםֲעָרב ַָהָאֶרץ-ְפנֵי ְוֵאיןַ,

.ֵביןֵַעינָיו,ֶַקֶרןַָחזות--ְוַהָצִפיר;ַָבָאֶרץ,ַנֹוגֵעַַ  

 

Noter: 

1. Gedebukken symboliserer formentlig det som Matthæus siger med 

at ”at skille fårene fra bukkene,” (25:32-33) som symboliserer 

dommedags skelnen mellem de frelste og de fortabte. 

 

 

6. Den kom hen til den tvehornede vædder, som jeg havde set stå ved floden, og 

løb imod den med ubændig kraft;  

ַבֲחַמתַ,ַַוטָָרץֵַאָליו;ַעֵֹמדִַלְפנֵיַָהֺאָבל,ַרַָרִאיִתיֲאשֶַ,ַָהַאיִלַַבַעלַַהְקָרנַיִם-ַעד,ַַוטָבֹאַַו

.כֹחֹו  

 

 

7. og jeg så, hvorledes den, da den nåede vædderen, rasende
(1)

 stormede imod 

den, stødte
(2)

 til den og sønderbrød begge dens horn; og vædderen havde ikke 

kraft til at modstå den, men bukken kastede den til jorden og trampede på den, 

og ingen reddede vædderen af dens Vold.  

,ְַשֵתיְַקָרנָיו-ָהַאיִלַַויְַשֵברֶַאת-ֶאתַַוטְַךֵאָליוַַַמְרַמרַוטִתְַ,ַוְרִאיִתיוַַמִגיַעֵַאֶצלַָהַאיִלַַז

ָהיָהַַמִצילַָלַאיִלַ-ְוֹלא,ִַליֵכהוַַאְרָצהַַוטְִרְמֵסהוַוטַשְַ;ַַלֲעמֹדְַלָפנָיו,ַָהיָהַכַֹחַָבַאיִל-ְוֹלא

.ִמטָדֹו  

 

Noter: 
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 fyldt med bitterhed ,ַמְרַמר .1

 .nedlagde ,ַוטְַך .2

 

 

8. Derpå blev gedebukken såre mægtig; men som den var allermægtigst, brødes 

det store horn af, og i stedet voksede fire andre frem mod alle fire 

verdenshjørner.
(1) 

 

ַָהִעזִיםַַח ַוְצִפיר ַַעד, ְַמאֹד-ִהגְִדיל ַוְכָעְצמֹו; ַַהְגדָֹלה, ַַהֶקֶרן ַנְִשְבָרה ַָחזותַ, ַוַתֲעֶלנָה

.רוחֹותַַהָשָמיִםְלַאְרַבעַ,ַַאְרַבעַַתְחֶתיהַָ  
 

Noter: 

ֹותרוח ַהָשָמיִם .1 , mod himlens fire vinde.(ruach). Det vil sige der gives 

livsånde til alle de fire verdener. 

 

9. Men fra det ene af dem skød et andet og lille horn op, og det voksede 

umådeligt mod syd og øst og mod det herlige land;  

ֵַמֶהם-וִמןַַט ַָהַאַחת ֶַקֶרן, ִַמְצִעיָרה-יָָצא ֶַאל-ַוִתגְַדלַ;ַאַחת ְַוֶאל-יֶֶתר ,ַַהִםזְָרח-ַהמֶגֶב

.ַהֶצִבי-ְוֶאל  

 

Noter: 

 .mod det æresfyldte. Der står ikke land i teksten ,ַהֶצִבי .1

 

10. og det voksede helt op til Himmelens Hær,
(1) 

styrtede nogle af hæren og af 

stjernerne til jorden og trampede på dem.  

.ַוִתְרְמֵסם,ַַהכֹוָכִבים-וִמןַַהָצָבא-ִמןַוַתֵפלַַאְרָצהַ;ְַצָבאַַהָשָמיִם-ַעד,ַַוִתגְַדלַַי  
 

Noter: 

ַהָצָבא-ִמן .1 , englelige værter eller hær. 

 

 

11, Og det hovmodede sig mod Hærens Øverste; hans daglige offer blev ophævet, 

og hans Helligdoms Sted kastedes til jorden.  

.ְוֺהְשַלְךְַמכֹוןִַמְקָדשֹו,ַַהָתִמיד(ַהוַרם)וִמֶםמוַהריםַ;ִַהגְִדיל,ַַהָצָבא-ְוַעדַַשרַַיא  
 

Noter: 
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Der på hebræisk: Ja, han lovpriste sig selv, selv overfor værternes fyrste, og 

af ham blev det varende brændoffer taget væk, og stedet for hans helligdom 

taget væk. 

 

 

12. Og på alteret for det daglige offer lagdes en misgerning; Sandheden kastedes 

til jorden, og hornet havde lykke med, hvad det gjorde.  

.ְוָעְשָתהְַוִהְצִליָחה,ַתַַאְרָצהְוַתְשֵלְךֱַאמֶַ;ְַבָפַשע,ַַהָתִמיד-ְוָצָבאִַתמֵָתןַַעלַַיב  
 

Noter: 

Der står på hebræisk: Og en hær blev ham givet mod det daglige offer 

på grund af overtrædelse, og den kastede sandheden til jorden; og den 

øvede/lærte, og havde fremgang. 

 

”Sandheden kastedes til jorden.” Henviser også til mennesket, som er 

lig planten der vokser og udspringer af jorden. Men den vokser ikke 

eller udspringer fra Schekinah i eksil før det tidspunkt hvor ordene: 

”Sandheden skal udspringe fra jorden,” er opfyldt. Denne sandhed er 

Moses, om hvem det er skrevet: ”Sandhedens lov var i hans mund” 

(Malachias 2:6), fordi intet menneske har forbindelse med Schekinah 

ligesom som ham. Det er derfor Skriften siger om ham, ”Og der er 

ikke et menneske til at dyrke jorden,” hvor jorden henviser til 

Schekinah. Før Moses var der ingen til at afhjælpe Schekinah 

 

 

13. Da hørte jeg en hellig tale, og en anden hellig spurgte den talende: ”Hvor 

lang tid gælder synet om, at det daglige offer ophæves, ødelæggelsens 

misgerning opstilles, og helligdommen og hæren nedtrampes?
(1) 

 

ֶַאָחדַַיג ַָקדֹוש-ָוֶאְשְמָעה ְַמַדֵבר, ַַהְמַדֵבר; ַַלַפְלמֹונִי ַָקדֹוש ֶַאָחד ַַוטֹאֶמר ָמַתיַ-ַעד,

.ִמְרָמס,ֵַתתְַוקֶֹדשְַוָצָבא--ֶהָחזֹוןַַהָתִמידְַוַהֶפַשעַשֵֹמם  
 

Noter: 

 .trædes under fode ,ִמְרָמס .1

 

 

14. Han svarede: ”2300
(1)

 Aftener og Morgener; så skal Helligdommen komme 

til sin Ret igen!”  
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.קֶֹדש,ְַונְִצַדקַ;ַאְלַפיִםַוְשֹלשֵַמאֹות,ַַעדֶַעֶרבַבֶֹקר--ַוטֹאֶמרֵַאַליַַיד  
 

Noter: 

 .to tusinde og tre hundrede ,ַאְלַפיִםַוְשֹלשֵַמאֹות .1

Tusind står for navnet Shin, og 300 er bogstavet Shin, ש. To tusinde 

og tre hundrede er altså tre gange Shin. Det sidste Shin er muligvis det 

Shin som er i Jesus navn. Jod, He, Shin, Vau og He. De to forrige er er 

riger eller verdener der gennem Shin har forløst deres ”karma”. 

 

 

15 Medens jeg, Daniel, nu så synet og søgte at forstå det, se, da stod der for mig 

en som en mand
(1)

 at se til,  

-ְוִהמֵהַעֵֹמדְַלנֶגְִדיְַכַמְרֵאה,ַָוֲאַבְקָשהִַבינָה;ֶַהָחזֹון-ֶאת--ִבְראִֹתיֲַאנִיַָדנִטֵאל,ַַויְִהיַַטו

.גֶָבר  
 

Noter: 

 .et stærkt menneske, en kriger ,גֶָבר .1

 

 

16. og jeg hørte en menneskelig røst råbe over Ulaj
(1)

 ”Gabriel,
(2) 

udlæg ham 

synet!”  

.ַהַםְרֶאה-ָהֵבןְַלַהָלזֶַאתַ,ַגְבִריֵאל,ַַוטֹאַמר,ַַוטְִקָרא;ַוָליֵביןַא,ַָאָדם-ָוֶאְשַמעַקֹולַַטז  
 

 

Noter: 

 .betyder evighed ,וָלי .1

 .Gabriel, Guds kriger eller Guds menneske ,ַגְבִריֵאל .2

 

 

17. Så kom han hen, hvor jeg stod, og ved hans komme blev jeg overvældet af 

rædsel
(1)

 og faldt på mit ansigt. Og han sagde til mig: ”Se nøje til, 

menneskesøn,
(2) 

thi synet gælder endens tid!”  

ַַוטָבֹאַַיז ִַדיֵאֶצלַָעמְַ, ,ַ ַנְִבַעִתיוְבבֹאֹו ַָפנָי-ָוֶאְפָלהַַעל, ;ַ ַָהֵבן ִכיַ,ַָאָדם-ֶבןַוטֹאֶמרֵַאַלי

.ֵקץֶַהָחזֹון-ְלֶעת  
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Noter: 

 .blev bange ,נְִבַעִתי .1

ָאָדם-ֶבן .2 , søn/barn af Adam. 

 

 

18. Medens han talede med mig, lå jeg bedøvet
(1)

 med ansigtet mod jorden; men 

han rørte ved mig og fik mig på benene  

.ָעְמִדי-ַעל,ַַוטֲַעִמיֵדנִי--ִבי-ַוטִַגע;ַָפנַיַָאְרָצה-ַעלַנְִרַדְמִתי,ַוְבַדְברֹוִַעִםיַַיח  
 

Noter: 

 .i dyb søvn ,נְִרַדְמִתי .1

 

 

19. og sagde: ”Se, jeg vil kundgøre dig, hvad der skal ske i vredens sidste tid; thi 

synet gælder endens bestemte tid.  

.ְלמֹוֵעדֵַקץ,ִַכיַַ:יְִהיֶהְַבַאֲחִריתַַהזַָעם-ֵאתֲַאֶשר,ַַוטֹאֶמרִַהנְנִיַמֹוִדיֲעָךַַיט  
 

Noter: 

På hebræisk står der: Og han sagde, Se, jeg vil lade dig vide hvad 

der skal være i forbitrelsens sidste tid, for på den tid der er fastlagt, 

skal enden være. 

 

 

20. Den tvehornede vædder, du så, er kongerne af Medien
(1)

 og Persien,(2)  

.וָפָרסַָמַדי,ַַמְלֵכי--ַבַעלַַהְקָרנָיִם,ַָרִאיתַָ-ָהַאיִלֲַאֶשרַַכ  
 

Noter: 

 .Mellemlandet ,ָמַדי .1

 betyder rene eller strålende ,וָפָרס .2

 

 

21. den lådne buk er kongen af Grækenland,
(1) 

og det store horn i dens pande er 

den første konge.  

.הואַַהֶםֶלְךַָהִראשֹון,ֵַעינָיו-ְוַהֶקֶרןַַהְגדֹוָלהֲַאֶשרֵַבין;ֶַמֶלְךַיָָון,ְַוַהָצִפירַַהָשִעירַַכא  
 

Noter: 
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 Javan, Grækenland. Javan var også den fjerde søn af Noas søn Jafet ,יָָון .1

(1. Mosebog kap. 10). Flavius Josefus nævner den traditionelle tro på, at 

denne person var stamfader til det græske folk. Hele 10. kapitel i 1. Mosebog 

handler om menneskeslægtens historie og er et studie for sig selv.  

 

 

22. At det brødes af, og at fire andre voksede frem i stedet, betyder, at fire riger 

skal fremstå af hans folk,
(1) 

dog uden hans kraft.  

.ְוֹלאְַבכֹחֹו,ַיֲַעמְֹדנָהַגֹויַאְרַבעַַמְלֺכיֹותַמִַַַ:ַתְחֶתיהַָ,ַַוַתֲעמְֹדנָהַַאְרַבע--ְוַהמְִשֶבֶרתַַכב  
 

Noter: 

 .nation ,גֹוי .1

 

 

23. Men i deres herredømmes
(1)

 sidste tid, når overtrædelserne har gjort målet 

fuldt, skal en fræk
(2)

 og rænkefuld
(3)

 konge fremstå.  

.ִחידֹותוֵמִביןַ,ַָפנִים-ַעזיֲַעמֹדֶַמֶלְךַ--ַהפְֹשִעים,ְַכָהֵתם,ַםַמְלכותַָ,ַוְבַאֲחִריתַַכג  
 

Noter: 

 .Malkuth, Kongedømme ,ַמְלכותַָ .1

ָפנִים-ַעז .2 , med et stærkt syn. 

.ִחידֹות .3 , og forstå mørke gåder 

Sidste del af sætningen lyder: en konge med et stærkt syn og som 

forstår mørkets gåder skal fremstå. 

 

 

24. Hans magt skal blive stor, dog ikke som hins;
(1) 

han skal tale utrolige ting og 

have lykke med, hvad han gør, og gennemføre sine råd
(2

) og ødelægge mægtige 

mænd.
(3) 

 

-ְוַעם,ֲַעצוִמיםְוִהְשִחיתַ;ְַונְִפָלאֹותַיְַשִחיתְַוִהְצִליַחְַוָעָשה,ְַוָעַצםַכֹחֹוְַוֹלאְַבכֹחֹוַַכד

.ְקדִֹשים  
 

Noter: 

1. men ikke ved hans egen kraft. 
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ֲַעצוִמים .2 .ְקדִֹשים-ְוַעם, , ødelægge de mægtige og hellige 

nationer/folk. 

”og gennemføre sine råd” – denne sætning er ikke med i teksten. 

 

 

25. Mod de hellige skal hans tanke rettes; hans svigefulde råd skal lykkes ham, 

og han skal sætte sig store ting for og styrte mange i ulykke i deres tryghed. Mod 

fyrsternes fyrste
(1)

 skal han rejse sig, men så skal han knuses, dog ikke ved 

menneskehånd.  

ִַשְכלֹו-ְוַעלַַכה ְַביָדֹו, ִַמְרָמה ְַוִהְצִליַח ַיַגְִדיל, ַוִבְלָבבֹו ַַרִבים, ַיְַשִחית ַוְבַשְלָוה ְוַעלַ;

.וְבֶאֶפסַיָדַיִָשֵבר,ַיֲַעמֹדַָשִרים-ַשר  

 

Noter: 

ָשִרים-ַשר .1 , Prinsernes Prins 

 

På hebræisk står der: Og gennem hans politik skal han også få 

håndværk at trives i hans hånd; og han skal lovprises selv i hans 

hjerte, og i fredens tid skal han ødelægge mange; Han skal også stå 

op mod Prinsernes Prins; men han skal blive brudt uden hånd.   

 

 

26. Synet om aftenerne og morgenerne, hvorom der var tale, er sandhed. Men du 

skal lukke for synet; thi det gælder en fjern fremtid.”  

ַנֱֶאַמרַַכו ֲַאֶשר ְַוַהבֶֹקר ַָהֶעֶרב ַוַמְרֵאה ַהוא, ֱַאֶמת ֶַהָחזֹון; ְַסתֹם ְַוַאָתה ְַליִָמיםַ, ִכי

.ַרִבים  
 

 

27. Men jeg, Daniel, lå syg en tid lang; så stod jeg op og udførte min gerning i 

kongens tjeneste. Jeg var rædselsslagen
(1)

 over synet og forstod det ikke. 

;ְַמֶלאֶכתַַהֶםֶלְך-ָוֶאֱעֶשהֶַאת,ַָוָאקום,ַנְִהיֵיִתיְַונֱֶחֵליִתיַיִָמים,ַַוֲאנִיַָדנִטֵאלַַכז

{פ}ַַ.ְוֵאיןֵַמִבין,ַַהַםְרֶאה-ַעלֶַאְשתֹוֵמםוַָ  
 

Noter: 

 .fortvivlet ,ֶאְשתֹוֵמם .1
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Kapitel 9 
 

1. I Darius's, Ahasverus's
(1)

 søns, første regeringsår, han som var af medisk
(2)

 

byrd og var blevet konge over Kaldæernes
(3)

 rige,  

ַַאַחתַַא ִַבְשנַת ֶַבן, ַ--ֲאַחְשֵורֹוש-ְלָדְריֶָוש ַָהְמַלְךַַ:ָמָדיִמזֶַרע ֲַאֶשר ַַמְלכותַ, ַעל

.ַכְשִדים  
 

Noter: 

 ”.Ahasverus, betyder ”Jeg vil være tavs og fattig ,ֲאַחְשֵורֹוש .1

 .Mellemlandet ,ָמַדי .2

 .Kaldæerne betyder de der bryder jorden ,ַכְשִדים .3

 

 

2. i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i skrifterne
(1)

 mærke til det åremål, 

i hvilket Jerusalem efter Jahve’ ord til profeten Jeremias skulde ligge i grus, 

halvfjerdsindstyve år.  

ַַאַחתַַב ִַבְשנַת ְַלָמְלכֹו, ַָדנִטֵאל, ֲַאנִי ַבַַ, ַַהָשנִיםַַ:יםְןָפרִִַבינִֹתי ִַמְסַפר ַָהיָהַ, ֲאֶשר

.ִשְבִעיםַָשנָה,ְַלַמֹּלאותְַלָחְרבֹותַיְרוָשַלִם,ַַהמִָביאַיְִרְמיָה-ֶאלַיְהָוה-ְדַבר  
 

Noter: 

 .bøger ,ְןָפרִַ .1

 .Tetragrammaton, JHVH, Jahve eller Jehova ,יְהָוה .2

יְִרְמיָה-ֶאל .3 , til Jeremiah. Jeremiah betyder ”den Jahve har 

udpeget.” 

 

 

3. Jeg vendte mit ansigt til Gud
(1)

 Herren
(2)

 for at fremføre bøn og begæring 

under faste i sæk og aske.  

.ְוַשקַָוֵאֶפר,ְַבצֹום--ְוַתֲחנונִים,ְַלַבֵקשְַתִפָלה,ַָהֱאֹלִהיםֲַאדֹנָי-ֶאל,ַָפנַי-הֶַאתָוֶאְתנַַַָג  
 

Noter: 

 .Elohim med He foran ,ָהֱאֹלִהים .1

 Adonai ,ֲאדֹנָי .2
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4. Og jeg bad til Herren
(1)

 min Gud,
(2) 

bekendte og sagde: ”Ak, Herre,
(3) 

du store, 

forfærdelige
(4)

 Gud,
(5) 

som holder fast ved pagten og miskundheden
(6)

 mod dem, 

der elsker dig og holder dine bud!  

ַ,ַָואְֹמָרה;ַָוֶאְתַוֶדה,ֱַאֹלַהיַיהָוהָוֶאְתַפְלָלהַלַַַַד ַָהֵאלָאמָא שֵֹמרַ,ַַהָגדֹולְַוַהמֹוָראֲַאדֹנָי

ַֹ,ֶַחֶסדַהְבִריתְַוהַַ .ָתיוְמֵריִַמְצַוְַֹלאֲֹהָביוַוְלש  
 

Noter: 

 Jahve ,יהָוה .1

 .Elohé, en flertalsform af Elohim ,ֱאֹלַהי .2

 Adonai ,ֲאדֹנָי .3

4. som jeg frygter. 

  El ,ָהֵאל .5

 Chesed, Nåde ,ֶחֶסד .6

 

 

5. Vi har syndet
(1)

 og handlet ilde, været gudløse
(2)

 og genstridige; vi veg fra dine 

bud og vedtægter.(3) 

.ִמִםְשָפֶטיָךו,ֶַתָךְוסֹורִַמִםְצַוַֹ;ַנוָמָרדְַו(ִַהְרַשְענו)והרשענוַ,ַָחָטאנוְַוָעִוינוַַה  

 

Noter: 

 .ordet betyder både syndet og renset ,ָחָטאנו .1

 .været oprørske ,ָמָרדְַ .2

 .domme ,ִמִםְשָפֶטיָך .3

 

 

6. og hørte ikke på dine tjenere profeterne, som talte i dit navn til vore konger, 

fyrster og fædre og til alt folket i landet.
(1) 

 

ַָשַמְענוַַו ְַוֹלא ַַהמְִביִאים-ֶאל, ֲַעָבֶדיָך ְַבִשְמָך, ִַדְברו ֲַאֶשר ַָשֵרינוַ-ֶאל, ְמָלֵכינו

.ָהָאֶרץַעםַ-ָכל,ְַוֶאל--ַוֲאבֵֹתינו  

 

Noter: 

 .Ha‟arats, kan også betyde på jorden ,ָהָאֶרץ .1

 



141 

 

 

 

7. Du står med retten,
(1) 

Herre,
(2) 

vi med vort Ansigts blusel,
(3) 

som det nu viser 

sig, vi Judas
(4)

 mænd, Jerusalems
(5)

 borgere, ja alt Israel
(6)

 fjernt og nær i alle 

lande,
(7) 

hvor du drev dem hen for deres troløshed imod dig.  

ַַהְצָדָקהֲַאדֹנָיְלָךַַַז ,ַ ַַהָפנִיםַַכטֹוםַַהזֶהַבֶֹשתְוָלנו ַיְהוָדהְלִאישַ; ,ַ ַ,יְרוָשַלִםוְליְֹשֵבי

ְַבָכלַיְִשָרֵאל-וְלָכל ְַוָהְרחִֹקים ַָשםַָהֲאָרצֹות-ַהְקרִֹבים ִַהַדְחָתם ֲַאֶשר ֲַאֶשרַ, ְבַמֲעָלם

.ָבְך-ֲעלומַָ  
 

Noter: 

 retfærdigheden ,ַהְצָדָקה .1

 Adonai ,ֲאדֹנָי .2

 skam ,בֶֹשת .3

 Judah betyder priste ,יְהוָדה .4

,יְרוָשַלִם .5 , Jerusalem betyder læren om fred 

 Israel betyder som Gud foretrækker. Så der står ikke Israel som ,יְִשָרֵאל .6

nation, men, alle dem Gud foretrækker  

 på hele jorden ,ָהֲאָרצֹות .7

 

 

8. Herre,
(1) 

vi står med vort ansigts blusel,
(2) 

vore konger, fyrster og fædre, fordi vi 

syndede
(3)

 imod dig.  

.ָלְך,ַָחָטאנוֶשרַאֲַַַ:ְוַלֲאבֵֹתינו,ִַלְמָלֵכינוְַלָשֵרינו,ַַהָפנִיםַבֶֹשתָלנוַ,ַיְהָוהַַח  
 

Noter: 

  JHVH, Jehova ,יְהָוה .1

 skam ,בֶֹשת .2

 syndede ,ָחָטאנו .3

 

 

9. Men hos Herren vor Gud er barmhjertighed og tilgivelse, thi vi stod ham imod  

.בֹו,ִַכיַָמַרְדנוַַ:ָהַרֲחִמיםְַוַהְןִלחֹות,ַינוַלאדֹנָיֱַאֹלהֵַַַט  
 

Noter: 
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 Adonai Eloah ,ַלאדֹנָיֱַאֹלהֵַ .1

 

 

10. og adlød ikke Herren vor Guds
(1)

 røst, så vi fulgte hans love, som han 

forelagde os ved sine tjenere profeterne.  

ְַוֹלאַָשַמְענוַַי ְַלָפנֵינו--ינויְהָוהֱַאֹלהְֵַבקֹולַ, ַָלֶלֶכתְַבתֹורָֹתיוֲַאֶשרַנַָתן ֲַעבַָ, ָדיוְַביַד

.ַהמְִביִאים  
 

Noter: 

 JVHV, Jahve Eloah ,יְהָוהֱַאֹלהֵַ .1

 

 

11. Nej, hele Israel overtrådte din lov og faldt fra, ulydige mod din røst; så udøste 

den svorne forbandelse, som står skrevet i Guds
(1)

 tjener Moses's lov, sig over os, 

thi vi syndede imod ham;  

ַוִתַתְךַָעֵלינוַָהָאָלהַ;ְַלִבְלִתיְַשמֹוַעְַבקֶֹלָך,ְַוסֹור,ַתֹוָרֶתָך-ָעְברוֶַאת,ַיְִשָרֵאל-ְוָכלַַיא

.לֹו,ִַכיַָחָטאנו--ֱאֹלִהיםהַָ-ֲאֶשרְַכתוָבהְַבתֹוַרתַמֶֹשהֶַעֶבד,ְַוַהְשֺבָעה  
 

Noter: 

 .Elohim. Her er det første gang i teksten det staves med im ,ֱאֹלִהים .1

 

 

12. og han fuldbyrdede de ord, han havde talet imod os og de herskere,
(1) 

som 

herskede
(2)

 over os, så han bragte en ulykke over os så stor, at der ingensteds 

under himmelen er sket mage til den ulykke, som ramte Jerusalem.  

ְלָהִביאַ--וְשָפטונֲאֶשרַַשְֹפֵטינוְוַעלַ,ִַדֶברַָעֵלינו-ֲאֶשר(ְַדָברֹו)דבריוַ-ַוטֶָקםֶַאתַַיב

.ִבירוָשָלִם,ַַכֲאֶשרַנֶֶעְשָתה,ַַהָשַמיִם-ַתַחתַָכל,ַנֶֶעְשָתה-ֲאֶשרַֹלאַַ:ָרָעהַגְדָֹלה,ַָעֵלינו  

 

Noter: 

 de dommere ,שְֹפֵטינו .1

ָפטונושְַ .2 , der dømte 

 

 



143 

 

13. Som skrevet står i Mose Lov, kom hele denne ulykke over os; og vi stemte 

ikke Herren vor Gud til mildhed ved at vende om fra vore misgerninger og vinde 

indsigt i din sandhed.  

ְפנֵיַ-ִחִלינוֶַאת-ְוֹלא;ַָעהַַהזֹאתַָבָאהַָעֵלינוָהרַָ-ֵאתַָכל,ַַכֲאֶשרַָכתובְַבתֹוַרתַמֶֹשהַַיג

.ַבֲאִמֶתָך,ַוְלַהְשִכיל,ַנֵנוָלשובֵַמֲעַוֹ,ַיְהָוהֱַאֹלֵהינו  
 

Noter: 

 JHVH, Jahve Eloah ,יְהָוהֱַאֹלֵהינו .1

 

 

14. Derfor var Herren
(1)

 årvågen over ulykken og bragte den over os; thi Herren 

vor Gud
(2)

 er retfærdig mod alle skabninger
,(3)

 som han har skabt, og vi adlød 

ikke hans røst.  

ַַַיד ַָעֵלינו,ַָהָרָעה-ַעלַיְהָוהַוטְִשקֹד ַַמֲעָשיו-ָכל-ַעל,ַינויְהָוהֱַאֹלהֵַַצִדיקַ-ִכיַַ:ַויְִביֶאָה

.ְבקֹלֹו,ְַוֹלאַָשַמְענו,ֲַאֶשרַָעָשה  
 

Noter: 

 JHVH, Jehova. Jehova betyder Den Eksisterend Ene ,יְהָוה .1

 JHVH, Jehova Eloah ,יְהָוהֱַאֹלהֵַ .2

 alle hans værker ,ַמֲעָשיו .3

 

 

15. Og nu, Herre vor Gud,
(1) 

du, som med stærk hånd førte dit folk ud af 

Ægypten
(2)

 og vandt dig et navn, som er det samme den dag i dag: Vi syndede og 

var gudløse!  

ְלָךַ-ַוַתַעש,ְַביָדֲַחזָָקהִַמְצַריִםַעְםָךֵַמֶאֶרץַ-ֲאֶשרַהֹוֵצאָתֶַאת,ַינוֲאדֹנָיֱַאֹלהְֵַוַעָתהַַַטו

.ָרָשְענו,ַָחָטאנוַַ:ַכטֹוםַַהזֶה,ֵַשם  
 

Noter: 

 Adonai Eloah ,ֲאדֹנָיֱַאֹלהֵַ .1

 Mitzrayim, ægyptere, betyder dobbelte vanskeligheder ,ִמְצַריִם .2
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16. Herre,
(1) 

lad dog efter alle dine retfærdshandlinger din vrede og harme vende 

sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg; thi ved vore synder og vore fædres 

misgerninger er Jerusalem og dit folk blevet til spot for alle vore naboer.
(2) 

 

ֲַאדֹנָיַַטז ַיָָשב-ְכָכל, ַַוֲחָמְתָך-ִצְדקֶֹתָך ַַאְפָך ַנָא ַיְרוָשַלִם, ֵַמִעיְרָך ִכיַַַ:ָקְדֶשָך-ַהר,

.ְסִביבֵֹתינו-יְרוָשַלִםְַוַעְםָךְַלֶחְרָפהְַלָכל,ַנֹותֲַאבֵֹתינוַבֲחָטֵאינוַוַבֲעַוַֹ  
 

Noter: 

 Adonai ,ֲאדֹנָי .1

.ְסִביבֵֹתינו .2 , omkring os 

 

 

17. Så lyt da nu, vor Gud, til din tjeners bøn og begæring og lad dit ansigt lyse 

over din ødelagte helligdom for din egen skyld, o Herre!  

ַַַיז ְַשַמע ַינוֱאֹלהְֵַוַעָתה ְַוֶאל-ֶאל, ַַעְבְדָך ַַתֲחנונָיו-ְתִפַלת ַָפנֶיָך, ְַוָהֵאר ִמְקָדְשָךַ-ַעל,

.ֲאדֹנָי,ְַלַמַען--ָשֵמםהַַ  
 

Noter: 

 Eloah ,ֱאֹלהֵַ .1

 Adonai ,ֲאדֹנָי .2

 

 

18. Bøj dit øre, min Gud,
(1) 

og hør, oplad dine øjne og se ødelæggelsen, som er 

overgået os, og byen, dit navn er nævnet over; thi ikke i tillid til vore 

retfærdshandlinger fremfører vi vor begæring for dit åsyn, men i tillid til din 

store barmhjertighed.  

ַַַיח ַָאזְנְָךֱַאֹלַהיַהֵחה ַ--וְשָמע, ְַפַקח)פקחה ַוְרֵאהַשְֹממֵֹתינו( ֵַעינֶיָך ֲַאֶשר, -ְוָהִעיר

ַֹלאַַעלַַ:נְִקָראִַשְמָךַָעֶליהַָ ִַצְדקֵֹתינו-ִכי ַַמִפיִליםַַתֲחנ, ְַלָפנֶיָךֲאנְַחנו ִַכי--ונֵינו -ַעל,

.ַרֲחֶמיָךַָהַרִבים  
 

Noter: 

 Eloah ,ֱאֹלַהי .1

 

 

19. Herre,
(1) 

hør! Herre,
(2) 

tilgiv! Herre,
(3) 

lån øre og grib uden tøven ind for din 

egen skyld, min Gud;
(4) 

thi dit navn er nævnet over din by og dit folk!”  
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-ִכי--יֱאֹלהְַַלַמַענְָךַַַ:ְתַאַחר-ַאל,ַַהְקִשיָבהַַוֲעֵשהֲַאדֹנָי,ְַסָלָחהֲַאדֹנָי,ַָעהְשמֲַַָאדֹנָיַַיט

.ַעֶםָך-ִעיְרָךְַוַעל-ַעל,ִַשְמָךַנְִקָרא  
 

Noter: 

 Adonai ,ֲאדֹנָי .1

 Adonai ,ֲאדֹנָי .2

 Adonai ,ֲאדֹנָי .3

 Eloah ,ֱאֹלהַַ .4

 

 

20. Medens jeg endnu talte således, bad og bekendte min og mit folk Israels synd 

og for Herren min Guds
(1)

 åsyn fremførte min forbøn for min Guds hellige 

bjerg,  

,ַוַמִפילְַתִחמִָתי;ְַוַחַחאתַַעִםיַיְִשָרֵאל,ַוִמְתַוֶדהַַחָחאִתי,ַוִמְתַפֵלל,ְַועֹודֲַאנִיְַמַדֵברַַכ

.קֶֹדשֱַאֹלָהי-ַהר,ַַעל--הֱַאֹלַהייְהוִַָלְפנֵיַ  

 

Noter: 

 JHVH, Jehova Eloah ,יְהָוהֱַאֹלַהי .1

 

 

21. medens jeg endnu bad, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i 

synet, hastigt flyvende nær
(1)

 hen til mig ved aftenofferets tid;  

ְַמַדֵברַַכא ֲַאנִי ְַועֹוד ְַתִפָלהבַַ, ַַבְתִחָלה; ֶַבָחזֹון ַָרִאיִתי ֲַאֶשר ַַגְבִריֵאל ְַוָהִאיש ֺמָעףַ,

.ָעֶרב-ְכֵעתִַמנְַחת,ַנֹגֵַעֵַאַלי,ִַביָעף  

 

Noter: 

1. Sætningen: hastigt flyvende nær, kan ikke oversættes til dansk, men 

betyder snarere et punkt som vokser sig større og større. 

 

22. og da han var kommet, talede han således til mig: ”Daniel, jeg er nu kommet 

for at give dig indsigt.
(1) 

 

.ִבינָהַעָתהַיָָצאִתיְַלַהְשִכיְלָךַ,ַָדנִטֵאל--ַוטֹאַמר;ַַויְַדֵברִַעִםי,ַַוטֶָבןַַכב  
 

Noter: 

 Binah, forståelse ,ִבינָה .1
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23. Straks du begyndte at bede, udgik et ord, og jeg er kommet for at kundgøre 

dig det; thi du er højt elsket; så mærk dig ordet og agt på åbenbaringen!  

,ַָברַבדַָ,ַוִבין;ַָאָתה,ִַכיֲַחמודֹות--ַוֲאנִיַָבאִתיְַלַהִגיד,ִַבְתִחַלתַַתֲחנונֶיָךַיָָצאַָדָברַַגכ

.ַבַםְרֶאה,ְַוָהֵבן  

 

 

24. Halvfjerdsindstyve uger er fastsat over dit folk og din hellige by, indtil 

overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen sonet, evig 

retfærdighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig
(2)

 helligdom salvet.  

 

(ַוְלָהֵתם)ְלַכֵלאַַהֶפַשעַולחתםַ,ִַעירַָקְדֶשָך-ַעְםָךְַוַעל-נְֶחַתְךַַעלִַשְבִעיםָשֺבִעיםַַַכד

ַ ַַחָחאת)חטאות ַָעַוֹ( ַןוְלַכֵפר ַוְלָהִביא, ַעָֹלִמים, ֶַצֶדק ְַונִָביא; ַָחזֹון ְַוַלְחתֹם ְוִלְמשַֹחַ,

.קֶֹדשַָקָדִשים  

 

Noter: 

 Halvfjerds, det er bogstavet Ayin. Bogstavet Ayin betyder ,ִשְבִעים .1

et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det himmelske lys: hvoraf 

alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, 

et stumt eller tavst bogstav. Derfor siges det om Ayin, at bogstavet 

‟ser, men taler ikke‟, og at det derfor repræsenterer holdningen hos 

anavah, den der besidder ydmyghedens gave. 

.קֶֹדשַָקָדִשים .2 , den meste Hellige 

 

 

25. Og du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og 

opbyggelse udgik, indtil en salvet,
 (1) 

en fyrste,
(2) 

kommer, er der syv uger;
(3) 

og i to 

og tresindstyve uger skal det genrejses og opbygges med torve og gader under 

tidernes trængsel.
(4) 

 

ִַמןַַכה ְַוַתְשֵכל ַָדָבר-ְוֵתַדע ַמָֹצא ַַעד, ַיְרוָשַלִם ְַוִלְבנֹות ַָשֺבִעים--נָגִידַָמִשיחַַ-ְלָהִשיב ;ִַשְבָעה,

.יםָהִעתִַ,ַוְבצֹוק,ַָתשובְַונְִבנְָתהְַרחֹובְַוָחרוץ,ְַוָשֺבִעיםִַשִשיםַוְשנַיִם  

 

Noter: 

 en Messias ,ָמִשיחַַ .1
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 en leder ,נָגִיד .2

3. Syv uger. Syv er bogstavet Zayin. Det 7. Bogstav Zayin anses af 

kabbalisterne som værende: ”det genererende og herskende princip i 

den universelle bevægelses cyklus”. I denne bevægelse lærer Zayin, 

og i gennem Zayin lærer skabningen, at kontrollere sine modsætninger 

som en funktion hos viljen. Dette bogstav, Zayin, er i sin form en 

videreudvikling af bogstavet Vau. Hvor Yod blot er antydet øverst i 

tegnet for Vau, er det i Zayin åbentlyst stillet til skue som en slags 

krone på værket. Denne form skal ses som et udtryk for, at det 

oprindelige punkt af lys er  steget så meget i sin intensitet, at det har 

opnået en højere bevidsthedstilstand. Det har udfoldet sig og udviklet 

sig, og er således nået helt op til det oprindelige overbevidste rige, 

Kether, hvor det nu udvidder sin bevidsthed til både højre og venstre. 

Lyset spreder på sit højdepunkt ’frygt’ til venstre og kærlighed til 

højre. Skabelsen af mennesket på den sjette dag, der symboliseres af 

Vau, løfter nu på det slør, Zayin, der vogter over hemmeligheden bag 

den syvende dag, sabbat, og dens funktion i Skabelsesforløbet.  

4. To og tres uger. På hebræisk er tres og to uger, d.v.s. Samech og 

Beth  ְַם ב, der betyder at omkranse  

ָהִעִתיםַ,ַוְבצֹוק .5 , selv i besværlige tider 

 

 

26. Men efter de to og tresindstyve uger skal en salvet
(1)

 bortryddes uden dom,
(2) 

og byen og helligdommen skal ødelægges tillige med en fyrste.
(3) 

Og enden 

kommer med oversvømmelse, og indtil enden skal der være krig,
(4) 

den fastsatte 

ødelæggelse.  

ְוָהִעירְַוַהקֶֹדשַיְַשִחיתַַעםַ;ְַוֵאיןַלֹוַָמִשיחַַיִָכֵרתַ,ְַוַאֲחֵריַַהָשֺבִעיםִַשִשיםַוְשנַיִםַַכו

.שֵֹממֹותנֱֶחֶרֶצתַ,ְַוַעדֵַקץִַמְלָחָמה,ְַוִקצֹוַַבֶשֶטף,ַנָגִידַַהָבא  
 

Noter: 

 .Mesias, der står ikke en Messias, men Messias ,ָמִשיחַַ .1

2. men ikke af ham selv. 

3. tillige med folkets leder. 

4. og indtil krigens slutning, er ødelæggelsen bestemt 
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Hele verset lyder: Men efter de to og tresindstyve uger skal Mesias 

bortrykkes, men ikke ved ham selv og byen og helligdommen skal 

ødelægges tillige med folkets leder. Og enden kommer med 

oversvømmelse, og indtil krigens slutning, er ødelæggelsen bestemt. 

  

 

27. Og Pagten skal ophæves for de mange i een uge, og i ugens sidste halvdel 

skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre, og ødelæggelsens vederstyggelighed skal 

sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udøser sig over 

ødelæggeren. 

ְַוִהגְִבירְַבִריתַָלַרִביםַַכז ַיְַשִביתַזֶַבחַוִמנְָחה;ַָשבוַעֶַאָחד, ַַוֲחִציַַהָשבוַע ְוַעלְַכנַףַ,

{פ}ַַ.שֵֹמם-ִתַתְךַַעל,ַָכָלהְַונֱֶחָרָצה-ְוַעד,ִַשקוִציםְַמשֵֹמם  
 

Noter: 

På hebræisk er teksten: Og han skal bekræfte pagten med mange i en 

uge; og i det halve
(1)

 af ugen skal han lade ofre og forpligtigelser 

ophøre, og på vingerne af afskyelige ting skal der være det, som 

forårsagede forfærdelserne: og indtil det til fuldbyrdelsen besluttede, 

skal det hældes ud over det som forårsagde ødelæggelserne. 

 

1. Her er formentlig tale om Yesod og Malkuth 
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Kapitel 10 
 

1. I Perserkongen
(1)

 Kyros's
(2)

 tredje regeringsår modtog Daniel, som havde fået 

navnet Beltsazzar, en åbenbaring; og Ordet er sandhed og varsler om stor 

trængsel. Og han mærkede
(3)

 sig Ordet og agtede på synet.  

ַָשלֹושַַא ִַבְשנַת ַַכֹוֶרשלְַ, ַָפַרסֶמֶלְך ְַלָדנִטֵאל, ַנִגְָלה ַָדָבר ְַשמֹוַ-ֲאֶשר, נְִקָרא

.וִבינָהַלֹוַַבַםְרֶאה,ַַהָדָבר-ֶאתִַביןו,ְַוָצָבאַגָדֹול,ֶַוֱאֶמתַַהָדָבר;ֵַבְלְטאַשַצר  

 

Noter: 

 Persien betyder de rene, de pletfri ,ָפַרס .1

 koresh, Cyros. Cyrus er den latiniserede form af det græske ,כֹוֶרש .2

Kyros fra oldpersisk Kurus. Den moderne persiske form af navnet er 

Kourosh, der ligger meget tæt op ad det hebræisk ord i teksten. Det 

gamle persiske navn Kurus er blevet fortolket i forskellige former ”fra 

solen”, ”som solen”. 

 .Binah, kundskab ,ִבין .3

På hebræisk står der: I kong Cyrus af Persien treje regeringsår blev et 

ord afsløret for Daniel, hvis navn var blevet til Balteshazzar; og ordet 

var sandt, men tiden fastsat var lang, og han forstod tingen, og fik 

forståelse af visionen. 

 

 

2. På den tid holdt jeg, Daniel, sorg i hele tre
(1)

 uger.  

.ְשֹלָשהַָשֺבִעיםַיִָמים,ֲַאנִיַָדנִטֵאלַָהיִיִתיִַמְתַאֵבל--ָהֵהם,ַַבטִָמיםַַב  

 

Noter: 

1. Tre er et hebræiske bogstav Gimel. Ordet Gimel er afledt af ordet 

Gemul, som på hebræisk betyder, at der uddeles en belønning eller en 

straf. Belønning og straf indebærer, at mennesket er givet fri til at 

vælge mellem godt og ondt, og valgene vi træffer medfører 

konsekvenser, gode og onde handlinger, som vi vil blive målt og 

vurderet i forhold til, om ikke i livet, så i døden, om ikke på jorden, så 

i himlen. Dette er meningen bag sætningen: ‟Ja, jeg kommer snart, og 

med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er‟. 

(Åbenb. 22, 12).  
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3. Lækre spiser nød jeg ikke, kød og vin kom ikke i min mund, og jeg salvede mig 

ikke, før hele tre
(1)

 uger
(2)

 var gået.  

.יִָמיםַָשֺבִעיםהְַשֹלשַָ,ֲַאנִיַָדנִטֵאלַָהיִיִתיִַמְתַאֵבל--ָהֵהם,ַַבטִָמיםַַב  

 

Noter: 

 .betyder både tre og triade og tre gange ,ְשֹלשַָ .1

 .betyder både en periode på syv og heptade ,ָשֺבִעים .2

 

 

4. Men på den fire og tyvende
(1)

 dag i den første måned var jeg ved bredden af 

den store flod, det er Hiddekel.
(2) 

 

ְַוַאְרָבָעה ֶַעְשִרים ַוְביֹום ַָהִראשֹוןַלחֹדֶַ, ַַוֲאנִיַַ:ש ַַהָגדֹול, ַַהמָָהר ַיַד ַַעל הואַ--ָהיִיִתי

.ִחָדֶקל  
 

Noter: 

1. Fire og tyve er på hebræisk tyve og fire, d.v.s. Kaph og Daleth, ָבר, 

der betyder kar.  

 .Hiddekel betyder hurtig. Det er en af Edens fire floder ,ִחָדֶקל .2

 

 

5. Og jeg løftede øjnene og skuede, og se, der var en mand, som var iført linnede 

klæder og havde et bælte af fint ofirguld
(1)

 om hofterne.  

.אוָפזְבֶכֶתםַ,ַוָמְתנָיוֲַחגִֺרים;ֶַאָחדַָלבושַַבִדים-ְוִהמֵהִַאיש,ֵַעינַיַָוֵאֶרא-ָוֶאָשאֶַאתַַה  
 

Noter: 

 Ofir er Uphaz, der betyder ønsket om  fint guld. Det er et sted ,אוָפז  .1

der er berømt for dets guld, men stedet er ukendt. 

 

 

6. Hans legeme var som krysolit,
(1) 

hans ansigt strålede som lynet, hans øjne var 

som ildsluer, hans arme og ben som blankt kobber og hans røst som en larmende 

hob.  

ַַַו ְַכַתְרִשישוגְִוטָתֹו ֵַאש, ְַכַלִפיֵדי ְַוֵעינָיו ַָבָרק ְַכַמְרֵאה ַוָפנָיו ַוַמְרְגֹלָתיו, ,ַוזְרֹעָֹתיו

.ְכקֹולַָהמֹון,ְַוקֹולְַדָבָריו;ְַכֵעיןַנְחֶֹשתַָקָלל  
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Noter: 

 .betyder som en dyrebar sten, det er måske krysolit ,ְכַתְרִשיש .1

 

 

7. Jeg, Daniel, var den eneste, der så synet; de mænd,
(1) 

som var hos mig, så det 

ikke; men stor rædsel faldt over dem, og de flygtede og gemte sig,  

ַָדנִטֵאלְַלַבִדיַַז ֲַאנִי ְַוָרִאיִתי ַַהַםְרָאה-ֶאת, ִַעִםיְוָהֲאנִָשיםֲַאשֶַ, ַרַָהיו ֶַאת, ַַהַםְרָאה-ֹלאַָראו ,ֲַאָבל;

.ְבֵהָחֵבא,ַַוטְִבְרחו,ֲַחָרָדהַגְדָֹלהַנְָפָלהֲַעֵליֶהם  

 

Noter: 

1. Rabbi Chiya bar Abba siger, at de var profeterne Chaggai, 

Zackarias og Malakias. 

 

 

8. så jeg blev ene tilbage. Da jeg så dette vældige syn, blev der ikke kraft
(1)

 tilbage 

i mig, og mit ansigt skiftede farve og blev ligblegt,
(2) 

og jeg havde ingen kræfter 

mere.  

ַַוֲאנִיַַח ְַלַבִדי, ַנְִשַאְרִתי ֶַאת, ַַהזֹאת-ָוֶאְרֶאה ַַהְגדָֹלה ַַהַםְרָאה ַנְִשַאר, ַכֹחַַ-ְוֹלא ;ִַבי

.כֹחַַ,ְַוֹלאַָעַצְרִתי,ַַמְשִחיתַליַלְַנְֶהַפְךַעַָ,ַיהֹודִַוְַ  
 

Noter: 

 .Hod betyder ære eller herlighed ,הֹודִַ .1

 .Mashyit betyder egentlig ødelagt ,ַמְשִחית .2

 

 

9. Da hørte jeg ham tale, og som jeg hørte det, faldt jeg bedøvet
(1)

 om med 

ansigtet imod jorden.  

ְַדָבָריו-ֶאתַ,ָוֶאְשַמעַַט ַקֹול ַוְכָשְמִעי; ַ-ֶאת, ְַדָבָריוקֹול ַַעל, ַנְִרָדם ַָהיִיִתי ,ַָפנַי-ַוֲאנִי

.וָפנַיַָאְרָצה  
 

Noter: 

 .i dyb søvn ,ְדָבָריו .1
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10. Og se, en hånd rørte ved mig og fik mig skælvende op på mine knæ og 

hænder.  

.ְוַכפֹותַיָָדי,ִַבְרַכי-ַוְתנִיֵענִיַַעל;ַנָגְָעהִַבי,ַיָד-ְוִהמֵהַַי  

 

 

11. Og han sagde til mig: ”Daniel, du højt elskede mand, mærk
(1)

 dig de ord, jeg 

taler til dig, og rejs dig op, thi nu er jeg sendt til dig,!” Og da han talede således 

til mig, rejste jeg mig skælvende.  

-ַוֲעמֹדַַעל,ֲַחֺמדֹותַָהֵבןַַבְדָבִריםֲַאֶשרַָאנִֹכיַדֵֹברֵַאֶליָך-ַוטֹאֶמרֵַאַליַָדנִטֵאלִַאישַַיא

.ָעַמְדִתיַַמְרִעיד,ַַהָדָברַַהזֶה-וְבַדְברֹוִַעִםיֶַאת;ַֺשַלְחִתיֵַאֶליָך,ִַכיַַעָתה--ָעְמֶדָך  
 

Noter: 

1. forstå 

 

 

12. Så sagde han til mig: ”Frygt ikke, Daniel, thi straks den første dag du gav dit 

hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds
(1)

 åsyn, blev dine ord 

hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld.  

ִלְבָךְַלָהִביןַ-ןֲַאֶשרַנַָתָתֶַאתַהטֹוםַָהִראשֹו-ִכיִַמן--ִתיָראַָדנִטֵאל-ַאל,ַַוטֹאֶמרֵַאַליַַיב

.ִבְדָבֶריָך,ַָבאִתי-ַוֲאנִי;ַנְִשְמעוְַדָבֶריָך,ֱַאֹלֶהיָךוְלִהְתַעמֹותִַלְפנֵיַ  

 

Noter: 

 .Elohin, med n og ikke m. Ental ,ֱאֹלֶהיך .1

 

 

13. Perserrigets
(1)

 fyrste stod mig imod i een og tyve
(2)

 dage,
 
men se, da kom 

Michael, en af de ypperste fyrster, mig til Hjælp; ham lod jeg blive der hos 

perserkongernes fyrste;
(3) 

 

ַָפַרסַַיג ַַמְלכות ְַוַשר ַיֹום, ְַוֶאָחד ֶַעְשִרים ְַלנֶגְִדי ַעֵֹמד ,ַ ִַמיָכֵאל ַַהָשִריםְוִהמֵה ַַאַחד

.ֵאֶצלַַמְלֵכיַָפָרס,ְַרִתיַָשםַוֲאנִיַנֹותַַ;ַָבאְַלָעזְֵרנִי,ַָהִראשֹנִים  
 

Noter:  

 Persien betyder de rene, de pletfri ,ָפַרס .1

 kaldæisk en (og) tyve. Det er det hebræiske bogstav ,ַאַחדַַהָשִרים .2

Shin. I traditionen har bogstavet Shin en stærk tilknytning både til 
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Faderen og til Moderen. Derfor vil vi også kunne finde Shin, korrekt 

indtegnet, i hele tre Sefiroth på Livets Træ, nemlig i Chokmah, Binah 

og Malkuth, der alle korresponderer med de samme to fænomener. De 

tre placeringer for Shin kan, lige som et Sefirah, opleves som et i sig 

selv sluttet kredsløb eller som en del - med en unik funktion og 

relation til andre dele - af en større sammenhæng, ‟som en begyndelse, 

en midte og en slutning af en historie‟.  

2. Sætningen lyder på hebræisk. ”Fyrsten af Persien stod mig imod en 

og tyve dage, men se, Michael, en af fyrstelederne kom mig til hjælp; 

og jeg forblev der med kongerne af Persien.” 

 

 

14. og nu er jeg kommet for at lade dig vide,
 
hvad der skal times dit folk i de 

sidste dage; thi atter er der en åbenbaring om de dage.” 

.ַלטִָמים,ַעֹודַָחזֹון-ִכיַַ:ְבַאֲחִריתַַהטִָמים,ַיְִקָרהְַלַעְםָך-ֵאתֲַאֶשר,ַַלֲהִבינְָךַ,וָבאִתיַַיד  
 

 

 

15. Medens han talede således til mig, bøjede jeg målløs
(1)

 ansigtet mod jorden.  

.נֱֶאָלְמִתיוְַ,ַנַָתִתיַָפנַיַַאְרָצה--ַכְדָבִריםַָהֵאֶלה,ַוְבַדְברֹוִַעִםיַַטו  
 

Noter: 

 .og bragtes til tavshed ,ְונֱֶאָלְמִתי .1

 

 

16. Og se, noget, der så ud som en menneskehånd,
(1) 

rørte ved mine læber, og jeg 

åbnede min mund og talte således til ham, som stod for mig: ”Herre, ved synet 

overvældedes jeg af smerter og har ikke flere kræfter.  

ָהעֵֹמדַ-ָוֲאַדְבָרהַָואְֹמָרהֶַאל,ִַפי-ָוֶאְפַתח;ְַשָפָתי-ַעל,ַנֹגֵעַַ,ִַכְדמותְַבנֵיַָאָדם,ְַוִהמֵהַַטז

.ְוֹלאַָעַצְרִתיַכֹחַַ,ֲַאדֹנִיַַבַםְרָאהַנֶֶהְפכוִַציַריַָעַלי,ְַלנֶגְִדי  
 

Noter: 

 .En der så ud som de fleste mennesker ,ִכְדמותְַבנֵיַָאָדם .1
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17. Og hvor kan jeg, min Herres
(1)

 ringe træl,
(2) 

tale til dig, høje Herre? Af rædsel 

har jeg mistet min kraft, og der er ikke vejr
(3)

 tilbage i mig!”  

ַיוַכלַַיז ְַוֵהיְך ַזֶהֲַאדֹנִיֶַעֶבד, ְַלַדֵבר, ַזֶה-ִעם, ֲַאדֹנִי ַֹלאוַַ; ֵַמַעָתה ַכֹחַַ-יֲַעָמד-ֲאנִי ,ִַבי

.ִבי-ֹלאַנְִשֲאָרהַנְָשָמהו  
 

Noter: 

 Adonai ,ֲאדֹנִי .1

 tjener ,ֶעֶבד .2

 Nescahmah, ånd, sjæl. Det er det højeste sjælsaspekt i rækken ,נְָשָמה .3

Nephesh, Ruach, og Neschamah. 

 

 

18. Så rørte atter en som et menneske at se til ved mig og styrkede mig;  

.ַויְַחזְֵקנִי,ִַביְַכַמְרֵאהַָאָדם-ַוטֶֹסףַַוטִַגעַַיח  
 

 

19. og han sagde: ”Frygt ikke, du højt elskede mand!
(1) 

Fred være med dig, vær 

trøstig og ved godt mod!” Og som han talede med mig, følte jeg mig styrket og 

sagde: ”Tal, Herre,
(2) 

thi du har styrket
(3)

 mig!” 

ֲַחֺמדֹות-ִאישִתיָראַ-ַוטֹאֶמרַַאלַַיט ַַוֲחזָק--ָשלֹוםַָלְך, ֲַחזַק ִַהְתַחזְַקִתי; ִַעִםי ,ַוְכַדְברֹו

.ִחזְַקָתנִיִכיֲַַאדֹנִיָואְֹמָרהַיְַדֵברַ  

 

Noter: 

 .Esh, betyder egentlig ild. Ordet betår af Aleph, Yod og Shin ,ִאיש .1

Shin er det bogstav, der skiller Gudsøn fra Gudfader, og Shin indgår 

også, sammen med Aleph, i Is og Issa, navnet for mand og kvinde. 

Disse bogstaver, Aleph og Shin, danner tilsammen ordet for ild, Esh. 

Ordene for mand og kvinde har hvert sit tredje bogstav, nemlig Yod og 

He og sætter man begge disse bogstaver sammen, så får man JH, Jah, 

der er en forkortelse af JHVH. Dette kan forklares sådan: ‟Hvor mand 

og kvinde giver sig til hinanden, er Guds tilstedeværelse. Hvor de 

bliver sammen, er ild, fortærende ild‟. 

 Adon, Adonai ,ֲאדֹנִי .2

 .styrket eller genoprettet ,ִחזְַקָתנִי .3
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20. Da sagde han: ”Ved du, hvorfor jeg kom til dig? Jeg må nu straks vende 

tilbage for at kæmpe med Persiens
(1)

 fyrste, og så snart jeg er færdig dermed, se, 

da kommer Grækenlands
(2)

 fyrste.  

,ַַוֲאנִיַיֹוֵצא;ַָפָרסַשרַ-ְלִהָלֵחםִַעם,ְַוַעָתהַָאשוב,ַָבאִתיֵַאֶליָך-ֲהיַָדְעָתַָלָםה,ַַוטֹאֶמרַַכ

.ָבאַיָָון-ְוִהמֵהַַשר  
På hebræisk står der: ”Da sagde han, ved du hvorfor jeg kommer til dig? Og nu vil 

jeg vende tilbage for at kæmpe med Persiens prins: og når jeg er gået videre, se, 

Grækenlands prins vil komme.” 

 

Noter: 

 Persien de rene og pletfri ,ָפָרס .1

 .Javan. Er bade Grækenland og Japhets søn pg sønnesøn af Noah ,יָָון .2

 

 

21. Og ikke een hjælper mig imod dem undtagen Michael, eders fyrste, der står 

som hjælp og støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, hvad der står skrevet i 

Sandhedens Bog;  

ֲַאָבלַַאִגידְַלָךַַכא ִַבְכָתבֱַאֶמתָהָרשוםַ-ֶאת, ִַעִםי; ֶַאָחדִַמְתַחזֵק ְַוֵאין ִכיַ,ַהֵאלֶַ-ַעל,

{פ}ַַ.ַשְרֶכם,ִַמיָכֵאל-ִאם  

 

Noter: 

 .sandhedens skrifter ,ִבְכָתבֱַאֶמת .1

 

 



156 

 

Kapitel 11 
 

Vers 1 er en del af det sidste vers i den aramæiske tekst.  

 

1. der står
(1)

 som hjælp og støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, hvad der 

står skrevet i Sandhedens Bog;  

.לֹו,ְַלַמֲחזִיקַוְלָמעֹוזַָעְמִדי--ְלָדְריֶָושַַהָםִדי,ַַוֲאנִיִַבְשנַתַַאַחתַַא  

 

Noter: 

 stod oprejst ,ָעְמִדי .1

Hele verset i den hebræiske tekst lyder: ”Og som jeg, i det første år af 

Mederen Darius, stod op for at være en støtte og fast borg for ham, 

der står som hjælp og støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, 

hvad der står skrevet i Sandhedens Bog;” 

 

 

2. ja, nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er. Se, endnu skal der fremstå tre 

konger i Persien,
(1) 

og den fjerde skal komme til større rigdom end nogen af de 

andre; og når han er blevet mægtig ved sin rigdom, skal han opbyde alt imod det 

græske rige.  

ְַוַעָתהַַב ַָפַרסעֹודְַשֹלָשהְַמָלִכיםַעְֹמִדיםַלְַ-ִהמֵה;ֱַאֶמתַַאִגידַָלְך, ַיֲַעִשירַ, ְוָהְרִביִעי

.יִָעירַַהכֹלֵַאתַַמְלכותַיָָון,ַוְכֶחזְָקתֹוְַבָעְשרֹו,ַָגדֹולִַמכֹל-עֶֹשר  
 

Noter: 

 Persien betyder de rene, de pletfri ,ָפַרס .1

 

 

3. Men da fremstår en heltekonge,
(1) 

og han skal råde med vælde og gøre, hvad 

han vil. 

.ְוָעָשהִַכְרצֹונֹו,ַוָמַשלִַמְמָשלַַרב;ִַגבֹורֶמֶלְךַ,ְַוָעַמדַַג  
 

Noter: 

 .en mægtig ,ִגבֹור .1

 

4. Men bedst som han står, skal hans rige sprænges og deles mod de fire 

verdenshjørner,
(1) 

og det skal ikke tilfalde hans efterkommere eller blive så 
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mægtigt, som da han rådede, men hans rige skal ødelægges og gå over til andre 

end efterkommerne.  

ַוְכָעְמדֹוַַד ַַמְלכותֹו, ִַתָשֵבר ְַוֵתָחץ, ַַהָשָמיִם, ַרוחֹות ְַלַאְרַבע ְַלַאֲחִריתֹווְַ; ַֹלא ְוֹלאַ,

.ֵאֶלה-ְוַלֲאֵחִריםִַמְלַבד,ִַכיִַתמֵָתשַַמְלכותֹו--ְכָמְשלֹוֲַאֶשרַָמָשל  
 

 .himlens fire vinde (ruach) ,ְלַאְרַבעַרוחֹותַַהָשָמיִם .1

 

 

5. Siden bliver sydens konge mægtig, men en af hans fyrster bliver stærkere end 

han og får magten; og hans magt skal blive stor.  

.ִמְמָשלַַרבֶַמְמַשְלתֹו,ְַויֱֶחזַקַָעָליוַוָמָשל;ַָשָריו-וִמן,ַַהמֶגֶב-ְויֱֶחזַקֶַמֶלְךַַה  

 

 

6.  Men nogle år senere
(1)

 slutter de forbund, og sydens konges datter drager ind 

til nordens konge for at tilvejebringe fred; men armens kraft holder ikke stand, 

hans arm holder ikke ud, men hun gives i døden
(2)

 tillige med sit følge, sin søn og 

sin ægtemand.  

ַוְלֵקץַָשנִיםַַו ַיְִתַחָברו, ֶַמֶלְךַַהָצפֹון-ַהמֶגֶבַָתבֹואֶַאל-וַבתֶַמֶלְך, ;ִַריםַלֲעשֹותֵַמישַָ,

ַַהזְרֹועַַ-ְוֹלא ַכֹוַח ַַתְעצֹר ַוזְרֹעֹו, ַיֲַעמֹד ְַוֹלא ְַוַהטְֹלָדה, ַוְמִביֶאיָה ִַהיא ְַוִתמֵָתן וַמֲחזִָקהַ,

.ָבִעִתים  
 

Noter: 

 .ved årets slutning ,וְלֵקץַָשנִים .1

2. Her står: ”men hun skal opgives, og de som bragte hende, og han 

som avlede hende, og han som styrkede hende i disse tider.” 

 

 

7. I de tider skyder der i hans sted et skud frem af hendes rødder; og han drager 

mod nordens konges hær og trænger ind i hans fæstning, fuldbyrder sin vilje på 

dem og bliver mægtig,  

,ְַוָעָשהַָבֶהם,ְַויָבֹאְַבָמעֹוזֶַמֶלְךַַהָצפֹון,ַַהַחיִל-ְויָבֹאֶַאל;ַַכמֹו,ֶַצרַָשָרֶשיהְַָוָעַמדִַממֵַַַז

.ְוֶהֱחזִיק  
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8. endog deres guder med deres støbte billeder og deres kostbare kar, sølv og 

guld, fører han med som bytte til Ægypten;
(2) 

siden skal han en tid lang lade 

nordens konge i ro.  

ְוהואַ;ִַמְצָריִםיִָבאַ--ַבְשִבי,ְַכֵליֶַחְמָדָתםֶַכֶסףְַוזָָהב-נְִסֵכיֶהםִַעם-ִעםֱַאֹלֵהיֶהםְוגַםַַַח

.ִמֶםֶלְךַַהָצפֹון,ַָשנִיםַיֲַעמֹד  

 

Noter: 

 Elohims ,ֱאֹלֵהיֶהם .1

 .betyder både dobbelte anstrengelser og kopternes land ,ִמְצָריִם .2

 

 

9. Men denne falder ind i sydens konges rige; dog må han vende hjem til sit 

land.  

.ַאְדָמתֹו-ֶאל,ְַוָשב,ְַבַמְלכותֶַמֶלְךַַהמֶגֶב,ַוָבאַַט  

 

 

10. Men hans søn
(1)

 ruster sig og samler store hære i mængde, drager frem imod 

ham og oversvømmer og overskyller landet. Og han kommer igen og trænger 

frem til hans fæstning.  

ַיְִתָגרוַַי ַוָבנָו ַַרִבים, ֲַחיִָלים ֲַהמֹון ְַוָאְספו ַבֹוא, ַוָבא ְַוָעָבר, ְַוָשַטף ַויתגרוַ; ְויָשֹב

.ָמֺעזֹה-ַעד,ַ(ְויְִתָגֶרה)  
 

 .sønner ,וָבנָו .1

 

 

11. Men sydens konge bliver rasende og rykker ud til kamp imod nordens konge; 

han stiller en stor hær på benene, men den gives i sydens konges hånd.  

ְַויְִתַמְרַמרַַיא ַַהמֶגֶב, ֶַמֶלְך ְַויָָצא, ִַעם, ִַעםֹו ַַהָצפֹון-ְונְִלַחם ֶַמֶלְך ַָרב; ַָהמֹון ,ְַוֶהֱעִמיד

.ַתןֶַהָהמֹוןְַביָדֹוְונִַ  
 

Noter: 

I de næste mange vers afviger den danske Bibeloversættelse i mange 

detaljer fra den hebræiske tekst og jeg gengiver derfor versene i deres 

helhed. 
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På hebræisk står der: ”Og kongen af syden skal fyldes med bitterhed 

og komme frem og kæmpe med ham, (selv) med kongen af norden; og 

han skal stille en mængde frem, men mængden skal gives i hans 

hånd.” 

 

 

12. Når hæren er oprevet, bliver hans hjerte stolt; han strækker titusinder til 

jorden, men hævder ikke sin magt.  

.ְוֹלאַיָעֹוז,ְַוִהִפילִַרבֹאֹות;ְַלָבבֹו(ְַוָרם)ירוםַ,ֶַהָהמֹוןְונִָשאַַַיב  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”On når han har taget mængden væk, skal hans 

hjerte opløftes; og han vil kaste (mange) ti titusinder; men han skal 

ikke blive styrket (ved det) ” 

 

 

13. Nordens konge stiller på ny en hær på benene, større end den forrige, og 

nogle år senere drager han imod ham med en stor hær og et vældigt tros.  

ְַוָשבַַיג ַַהָצפֹון, ֶַמֶלְך ַָהמֹון, ְַוֶהֱעִמיד ִַמן, ַָהִראשֹון-ַרב ַיָבֹואַ; ַָשנִים ַָהִעִתים וְלֵקץ

.ָגדֹולַוִבְרכושַָרבְבַחיִלַ,ַבֹוא  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”For kongen af norden skal vende tilbage, og 

opstille en mængde større end den tidligere, og skal efter visse år 

komme med en stor hær med mange rigdomme.” 

 

 

14. Og i de tider er der mange, som gør oprør imod sydens konge, og 

voldsmændene i dit folk rejser sig, for at åbenbaringen kan gå i opfyldelse, men 

selv falder de.  

ַוָבִעִתיםַָהֵהםַַיד ַַעל, ַַהמֶגֶב-ַרִביםַיַַעְמדו ֶַמֶלְך ַַעְםָך; ַָפִריֵצי ַוְבנֵי ְַלַהֲעִמידַ, יִמְַשאו

.ְונְִכָשלו--ָחזֹון  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og i de tider skal mange rejse sig mod kongen 

af syden: også røverne af dit folk skal ophøje sig selv for at etablere 

visionen: men de skal falde.” 
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15. Nordens konge rykker frem, opkaster volde og indtager en fæstning; og 

sydens armé skal ikke holde ud; hans hær flygter og har ikke modstandskraft.  

ְַויָבֹאַַטו ַַהָצפֹון, ֶַמֶלְך ַסֹוְלָלה, ְַויְִשפְֹך ִַמְבָצרֹות, ִַעיר ְַוָלַכד ַַהמֶגֶב; ַוזְרֹעֹות ַיֲַעמֹדו, ַֹלא ְוַעםַ,

.ְוֵאיןַכַֹחַַלֲעמֹד,ִַמְבָחָריו  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Så skal kongen af norden komme, og sætte en 

vold op, og tage de stærkeste byer: og sydens hære skal ikke stå imod, 

hverken hans valgte folk, ej heller skal der være nogen styrke at stå 

imod med.” 

 

 

16. Den, som rykker imod ham, gør, hvad han vil, og ingen står sig imod ham; 

han sætter sig fast i det herlige land og bringer ødelæggelse med sig.  

.ְוָכָלהְַביָדֹו,ַַהְצִבי-ְויֲַעמֹדְַבֶאֶרץ;ְַוֵאיןַעֹוֵמדְַלָפנָיו,ְַויַַעשַַהָבאֵַאָליוִַכְרצֹונֹוַַטז  
 

Noter: 

På hebræisk står der. “Men han, som kommer mod ham, skal gøre 

efter hans egen vilje, og ingen skal stå foran ham: og han skal stå I 

det æreftyldte land, som ved hans hånd skal indtages.” 

 

 

17. Han oplægger råd om at komme med hele sit riges styrke, men slutter fred 

med ham og giver ham sin datter til ægte til landets ulykke; men det bliver ikke 

til noget og lykkes ikke for ham.  

ַָלבֹואְַבתֶֹקףַָכלַַיז ַַמְלכותֹו-ְויֵָשםַָפנָיו ְַוָעָשה--ִויָשִריםִַעםֹו, לֹוַ-וַבתַַהמִָשיםַיִֶתן;

.לֹוִַתְהיֶה-ְוֹלאַַתֲעמֹדְַוֹלא,ְַלַהְשִחיָתה  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Han skal også vende sit ansigt for at træde ind 

med styrken af hele hans kongerige, (malkuth) op oprejse nogle med 

ham; således skal han gøre: og han skal give ham kvindens døte, 

fordærve hende: men hun skal ikke stå (ved hans side), heller ikke 

foran ham.” 
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18. Så vender han sig mod kystlandene og indtager mange, men en hærfører gør 

ende på hans hån; syv fold gengælder han ham hans hån.  

ְלִתיֶַחְרָפתֹוַבִַ,ְַוִהְשִביתַָקִציןֶַחְרָפתֹוַלֹו;ְַוָלַכדַַרִבים,ַָפנָיוְַלִאטִים(ְַויֵָשם)וישבַַַיח

.יִָשיבַלֹו  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Efter dette skal han vende sit ansigt mod øerne, 

og tage mange: men en fyrste skal, for hans egen skyld, forårsage 

bebrejdelsen og tilbyde den at ophøre; uden hans egen bebrejdelse 

skal han forårsage (den) at vende sig mod ham.” 

 

 

19. Derpå vender han sig mod sit eget lands fæstninger, men han snubler, falder 

og forsvinder.  

.ְוֹלאַיִָםֵצא,ְַונְִכַשלְַונַָפל;ְַלָמעוזֵיַַאְרצֹו,ְַויֵָשבַָפנָיוַַיט  
 

 

20. I hans sted træder en, som sender en skatteopkræver gennem rigets 

herlighed, men på nogle dage knuses han, dog uden harm, ej heller i strid.  

ְוֹלאְַבַאַפיִםְַוֹלאַ,ַוְביִָמיםֲַאָחִדיםַיִָשֵבר;ֶַהֶדרַַמְלכות,ַַכמֹוַַמֲעִבירַנֹוגֵש-ְוָעַמדַַעלַַכ

.ְבִמְלָחָמה  

 

 

21. I hans sted træder en usling. Kongedømmets herlighed overdrages ham ikke, 

men han kommer, før nogen aner uråd, og tilriver sig kongedømmet ved rænker.  

ְוֶהֱחזִיקַַמְלכותַ,ַוָבאְַבַשְלָוה;ַנְָתנוַָעָליוַהֹודַַמְלכות-ְוֹלא,ַַכמֹוַנְִבזֶה-ְוָעַמדַַעלַַכא

.ַבֲחַלְקַלקֹות  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og i hans gods skal stå en modbydelig person, 

til hvem de ikke skal give kongerigets ære: han skal komme i 

fredsommelighed og opnå kongeriget ved smiger.” 
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22. Hære bortskylles helt foran ham, også en pagtsfyrste knuses.  

.נְגִידְַבִרית,ְַוגַם;ְַויִָשֵברו,ַוזְרֹעֹותַַהֶשֶטףַיִָשְטפוִַמְלָפנָיוַַכב  
 

Noter: 

Der står på hebræisk: ”Og med en flod af hære skal de bortskylles 

foran ham, og han skal brydes ned; ja, også pagtens fyrste.” 

 

 

23. Så snart man har sluttet forbund med ham, øver han svig; han drager frem 

og bliver stærk ved en håndfuld folk.  

.גֹוי-ִבְמַעט,ְַוָעָלהְַוָעַצם;ַיֲַעֶשהִַמְרָמה,ִַהְתַחְברותֵַאָליו-וִמןַַכג  

 

 

24. Uventet falder han ind i de frugtbareste egne og gør, hvad hans fædre eller 

fædres fædre ikke gjorde; ran, bytte og gods strør han ud til sine folk, og mod 

fæstninger oplægger han råd, dog kun til en tid.  

ִבזָהַ,ַָעשוֲַאבָֹתיוַַוֲאבֹותֲַאבָֹתיו-ְוָעָשהֲַאֶשרַֹלא,ַיָבֹוא,ְַבַשְלָוהַוְבִמְשַממֵיְַמִדינָהַַכד

.ֵעת-ְוַעד,ְַוַעלִַמְבָצִריםַיְַחֵשבַַמְחְשבָֹתיו;ַםַיְִבזֹורְוָשָללַוְרכושַָלהֶַ  
 

 

25. Han opbyder sin kraft og sit mod mod sydens konge og drager ud med en stor 

hær; og sydens konge rykker ud til strid med en overmåde stor og stærk hær, 

men kan ikke stå sig, da der smedes rænker imod ham;  

ַַעלַַכה ַוְלָבבֹו ַכֹחֹו ַַהמֶגֶב-ְויֵָער ֶַמֶלְך ַָגדֹול, ְַבַחיִל ַַלִםְלָחָמה, ַיְִתָגֶרה ַַהמֶגֶב ,ַוֶמֶלְך

.יְַחְשבוַָעָליוַַמֲחָשבֹות-ִכי,ְַוֹלאַיֲַעמֹד;ְַמאֹד-ָגדֹולְַוָעצוםַַעד-ְבַחיִל  
 

 

26. hans bordfæller bryder hans magt, hans hær skylles bort, og mange dræbes 

og falder.  

.ֲחָלִליםַַרִבים,ְַונְָפלו;ְַוֵחילֹוַיְִשטֹוף,ַָבגֹוַיְִשְברוהו-ְואְֹכֵליַַפתַַכו  

 

 

27. Begge konger har ondt i sinde og sidder til bords sammen og lyver; men det 

lykkes ikke, thi enden tøver endnu til den fastsatte tid. 

.עֹודֵַקץַַלםֹוֵעד-ִכי,ְַוֹלאִַתְצָלח;ַֺשְלָחןֶַאָחדַָכזָבַיְַדֵברו-ְוַעל,ַוְשנֵיֶהםַַהְםָלִכיםְַלָבָבםְַלֵמָרעַַכז  
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28. Da han er på hjemvejen til sit land med store forråd, oplægger hans hjerte 

råd mod den hellige pagt, og han fuldfører det og vender hjem til sit land.  

.ְוָשבְַלַאְרצֹו,ְַוָעָשה;ְַבִריתַקֶֹדש-וְלָבבֹוַַעל,ְַויָשֹבַַאְרצֹוִַבְרכושַָגדֹולַַכח  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Da skal han vende tilbage il sit land med store 

rigdomme; og hans hjerte (skal være) mod den hellige pagt; og han 

skal (udnytte/bruge) det, og vende tilbage til hans eget land.” 

 

 

29. Til den fastsatte tid drager han atter mod syd, men det går ikke anden gang 

som første;  

.ְוָכַאֲחרֹונָה,ִַראשֹנָהִתְהיֶהַכַָ-ְוֹלא;ַוָבאַַבמֶגֶב,ַַלםֹוֵעדַיָשובַַכט  

 

Noter: 

På hebræisk står der: Til den fastsatte tid drager han atter mod syd, 

men det skar ikke gå anden gang som første eller som den sidste; 

 

 

30. kittæiske
(1)

 skibe drager imod ham, og han lader sig skræmme og vender om; 

hans vrede blusser op mod den hellige pagt, og han giver den frit løb. Så vender 

han hjem og mærker sig dem, som falder fra den hellige pagt.  

-ַעל,ְַוָשבְַויֵָבן;ְַוָעָשה,ַקֹוֶדש-ְבִרית-ְוָשבְַוזַָעםַַעל,ְַונְִכָאה,ִַכִתיםוָבאוַבֹוִַצטִיםַַַל

.ְבִריתַקֶֹדשַעֹזְֵבי  
 

Noter: 

 .fra Chittim. Chittim betyder forslåede ,ִכִתים .1

 

På hebræisk står der: ”For skibene fra Chittim skal komme imod ham: 

derfor vil han komme til skade og vende tilbage og være forbitret mod 

den hellige pagt; sådan vil han gøre; han vil endog vende tilbage til 

dem og have forståelse (binah) med dem som svigtede den hellige 

pagt.” 
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31. Og hans hære skal stå der og vanhellige helligdommen, den faste borg, 

afskaffe det daglige offer og rejse ødelæggelsens vederstyggelighed.  

ַרִֹעיםוזְַַַלא ַיֲַעמֹדו, ִַמֶםמו ַַהִםְקָדשַַהָםעֹוז; ְַוִחְללו ַַהָתִמיד, ְַוֵהִסירו ְַונְָתנו, ַהִשקוץַ,

.ְמשֵֹמם  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og hære skal stå på hans side, og de skal 

forurene styrkens helligdom, og tage det daglige (offer) bort, og de 

skal sætte vederstyggeligheden som gør ulykkelig.” 

 

 

32. Dem, der overtræder pagten, lokker han ved smiger til frafald; men de folk, 

som kender deres Gud,
(1) 

står fast og viser det i gerning.  

.יֲַחזִקוְַוָעשו,ֵַעיֱַאֹלָהיוְוַעםַיֹדְַ;ַיֲַחנִיףַַבֲחַלקֹות,ַוַמְרִשיֵעיְַבִריתַַלב  
 

Noter: 

  .Elohim ,ֱאֹלָהיו .1

 

 

33. De kloge i folket skal bringe mange til indsigt, men en tid lang bukker de 

under for ild og sværd, fangenskab og plyndring.  

.יִָמים--ִבְשִביַוְבִבזָה,ֶַחֶרבַוְבֶלָהָבהְונְִכְשלוַבְַ;ַיִָבינוַָלַרִבים,ַוַמְשִכיֵליַָעםַַלג  
 

 

34. Medens de bukker under, får de en ringe hjælp, og mange slutter sig til dem 

på skrømt.  

.ַבֲחַלְקַלקֹות,ְַונְִלווֲַעֵליֶהםַַרִבים;ַיֵָעזְרוֵַעזֶרְַמָעט,ַוְבִהָכְשָלםַַלד  

 

 

35. Af de kloge må nogle bukke under, for at der kan renses ud iblandt dem, så 

de sigtes og renses til Endens Tid; thi endnu tøver den til den bestemte tid.  

ַיִָכְשלו-וִמןַַלה ַַהַםְשִכיִלים ְַוַלְלֵבן, ַוְלָבֵרר ַָבֶהם ֵַקץ-ַעד--ִלְצרֹוף ,ַעֹוד-ִכיַַ:ֵעת

.ַלםֹוֵעד  

 

Noter: 
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På hebræisk står der: ”Og (nogle) af forståelsens skal falde, for at 

prøve dem, og rense, og gøre (dem) hvide, (selv) til endens tid: fordi 

(det er) for en tid opsat.” 

 

 

36. Og kongen gør, hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig mod enhver Gud; mod 

Gudernes Gud taler han utrolige ting, og han har lykken med sig, indtil vreden 

er omme; thi hvad der er besluttet, det sker.  

ַַהֶםֶלְךַַלו ִַכְרצֹנֹו ְַוָעָשה ַַעל, ְַויְִתַגֵדל ֵַאל-ָכל-ְויְִתרֹוֵמם ֵַאִלים, ֵַאל ְַוַעל יְַדֵברַ,

.ִכיַנֱֶחָרָצהַנֱֶעָשָתה,ַזַַעםַָכָלה-ְוִהְצִליַחַַעד;ַנְִפָלאֹות  
 

Noter: 

På aramæsisk står der: ”Og kongen vil gøre efter hans vilje; og han vil 

ophøje sig selv og lovprise sig selv over enhver El, og vil tale 

vidunderligt mod Elohims El, og vil have held med det, indtil 

forbitrelsen er fuldbyrdet: for det er bestemt det skal gøres.” 

 

 

37. Sine fædres guder ænser han ikke; ej heller ænser han kvindernes 

yndlingsgud eller nogen anden gud, men hovmoder sig mod dem alle.  

ַֹלאַיִָביןֱַאֹלֵהי-ְוַעלַַלז ֲַאבָֹתיו ַַעלַַ:ֹלאַיִָביןֱַאלֹוהַַ-ָכל-ֶחְמַדתַנִָשיםְַוַעל-ְוַעל, -ִכי

.יְִתַגָדל,ַכֹל  
 

Noter: 

 Elohim ,ֱאֹלֵהי .1

 Eloah ,ֱאלֹוהַַ .2

 

 

38. I stedet ærer han fæstningernes
(1)

 gud;
(2) 

en gud,
(3) 

hans fædre ikke kendte, 

ærer han med guld, sølv, ædelsten og klenodier.
(4) 

 

ֱַאֹלהְַַולֶַַַלח ַֺעזִיםמַָ, ַַכמֹו-ַעל, ַיְַכֵבד, ַֹלא; ֲַאֶשר ֲַאבָֹתיו-ְוֶלֱאלֹוַה ַיְָדֺעהו ְַבזָָהבַ, יְַכֵבד

.ַבֲחֺמדֹותו--וְבֶכֶסףַוְבֶאֶבןַיְָקָרה  
 

Noter: 

 Styrkernes ,ָמֺעזִים .1



166 

 

 Eloah ,ֱאֹלהַַ .2

 Eloah ,ֱאֹלהַַ .3

 behagelige ting ,ַבֲחֺמדֹות .4

 

 

39. I de faste borge lægger han den fremmede guds folk; dem, der vedkender sig 

ham, overøser han med ære og giver dem magt over mange, og han uddeler land 

til løn.  

ַָמֺעזִיםַַלט ְַלִמְבְצֵרי ְַוָעָשה ַנֵָכר-ִעם, ֱַאלֹוַה ,ַ ַהכיר ַ(יִַכיר)ֲאֶשר ַָכבֹוד, ;ַיְַרֶבה

.יְַחֵלקִַבְמִחיר,ַַוֲאָדָמה,ַָבַרִבים,ַםְוִהְמִשילַָ  
 

Noter: 

På aramæsk står der: ”Således skal han gøre i de stærkeste besiddelser med 

en mærkelige Eloah, hvem han vedkender (og) forøger med ære, og han skal 

få dem til at herske over mange, og han skal del landet til løn.” 

 

 

40. Men ved endens tid skal sydens konge prøve kræfter med ham, og nordens 

konge stormer imod ham med vogne, ryttere og skibe i mængde og falder ind i 

landene, oversvømmer og overskyller dem.  

ַוְבֵעתֵַקץַַמ ֶַמֶלְךַַהמֶגֶב, ַיְִתנַגַחִַעםֹו ְַבֶרֶכבַוְבָפָרִשים, ֶַמֶלְךַַהָצפֹון ,ְַויְִשָתֵערַָעָליו

.ְוָשַטףְַוָעָבר,ַוָבאַַבֲאָרצֹות;ַוָבֳאנִטֹותַַרבֹות  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og ved endens tid skal sydens konge skubbe til 

ham: og nordens konge skal komme mod ham som en hvirvelvind, med 

vogne og ryttere, og med mange skibe; og han skal træde ind i 

landene, og han skal overskylle og passere.” 

 

 

41. Han falder ind i det herlige land, og titusinder falder; men følgende skal 

reddes af hans bånd: Edom,
(1) 

Moab
(2)

 og en levning Ammoniter.
(3) 

 

ַוָבאְַבֶאֶרץַַהְצִביַַמא ְַוַרבֹותַיִָכֵשלו, ְַוֵאֶלה; ִַמטָדֹו, ַמֹוָאבוֱַאדֹום--יִָםְלטו ְוֵראִשיתַ,

.ַעםֹוןְבנֵיַ  
 

Noter: 
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 .betyder rød ,ֱאדֹום .1

 .Moab betyder af hans fader ,מֹוָאב .2

 .Amon betyder stamme ,ַעםֹון .3

 

På hebræisk står der: ”Han skal også træde ind i det ærefyldte land, 

og mange lande skal omstyrtes: men disse skal slippe ud af hans hånd, 

(selv) Edom, og Moab, og lederen for Amons børn.” 

 

 

42. Han udrækker sin hånd mod landene, og Ægypten undslipper ikke.  

.ֹלאִַתְהיֶהִַלְפֵליָטה,ְַוֶאֶרץִַמְצַריִם;ַַבֲאָרצֹות,ַחַיָדֹוְויְִשלַַַַמב  
 

43. Han bliver Herre over guld- og sølvskattene og alle Ægyptens
(1)

 klenodier; 

der er libyere og ætiopere
(3)

  i hans følge.  

.ְבִמְצָעָדיו,ַֺכִשיםוְַֺלִביםַוְַ--ִמְצָריִםתֲַחֺמדֹו,ַוְבכֹל,ְַבִמְכַממֵיַַהזָָהבְַוַהֶכֶסף,ַוָמַשלַַמג  

 

Noter: 

 .Ægypten betyder kopternes land og dobbelt anstrengelse ,ִמְצָריִם .1

 .betyder de tomhjertede ,ֺלִבים .2

 .ætiopere betyder det sorte ,ֺכִשים .3

 

På hebræisk står der: ”Men han skal have magt over guld- og 

sølvskattene, og over alle Ægyptens dyrebare ting: og libyerne og 

ætioperne (skal være) i hans fodspor.” 

 

 

44. Men rygter fra øst og nord forfærder ham, og han drager bort i stor harme 

for at tilintetgøre mange og lægge band på dem.  

ַיְַבֲהֺלהוַוְשֺמעֹותַַמד ַוִמָצפֹון, ִַמִםזְָרח ַגְדָֹלה; ְַבֵחָמא ְַויָָצא ַוְלַהֲחִריםַ, ְלַהְשִמיד

.ַרִבים  

 

 

45. Han opslår sine paladstelte mellem havet og det hellige, herlige bjerg. Men 

han går sin bane i møde, og ingen kommer ham til hjælp. 

.לֹו,ְַוֵאיןַעֹוזֵר,ִַקצֹו-ַעד,ַוָבא;ַקֶֹדש-ְצִבי-ֵביןַיִַםיםְַלַהר,ַַאַפְדנֹוְַויִַחעַָאֳהֵליַַמה  
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Noter: 

På hebræisk star der. “Og han skal plante hans palads‟ tabernakel 

mellem havene i det ærefyldte hellige bjerg; dog skal hankomme til 

hans ende, og ingen skal hjælpe ham.” 

. 

 

 

 

. 
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Kapitel 12 
Da vi har så mange fortolkninger til dette kapitel har vi sat dem ind i et afsnit for 

sig efter dette kapitel. 

 

1. Til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som værner dit folks 

sønner
,(1)

 og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe 

der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i 

Bogen.  

ַַהָגדֹולַַא ַַהַשר ִַמיָכֵאל ַיֲַעמֹד ַַהִהיא ַוָבֵעת ַַעל, ַַעֶםָךְַבנֵי-ָהעֵֹמד ַָצָרה, ֵַעת ,ְַוָהיְָתה

ַֹלא ַַהִהיאנְִהיְַ-ֲאֶשר ַָהֵעת ַַעד ַגֹוי ִַמְהיֹות ַָתה ַַעְםָך; ַיִָםֵלט ַַהִהיא ַוָבֵעת ַהמְִמָצאַ-ָכל,

.ָכתובַַבֵןֶפר  
 

Noter: 

 .born ,ְבנֵי .1

(se fortolkning) 

 

2. Og mange af dem, der sover under mulde, skal vågne, nogle til evigt liv, andre 

til skam, til evig afsky.  

ְַוַרִביםַַב ַַאְדַמת, ַיִָקיצו-ִמטְֵשנֵי ַָעָפר ַעֹוָלם; ְַלַחטֵי ֵַאֶלה ְַלִדְראֹוןַ, ַַלֲחָרפֹות ְוֵאֶלה

{ס}ַַ.עֹוָלם  

 

 

3. De forstandige
(1)

 skal stråle som himmelhvælvingens glans, og de, der førte de 

mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid.  

ַיַזְִהרו--ַהַםְשִכִליםוְַַַג ַָהָרִקיעַַ, ְַכזַֹהר ַוַמְצִדיֵקי; ַָהַרִבים, ַַככֹוָכִבים, ַָוֶעד, ַַ.ְלעֹוָלם

{פ}  
 

Noter: 

 der forstår ,ַהַםְשִכִלים .1

 

 

4. Men du, Daniel, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid! Mange 

skal granske
(1)

 i den, og kundskaben skal blive stor.” 

ְוִתְרֶבהַ,ַַרִביםַיְשְֹטטו;ֵַעתֵַקץ-ַעד--ְסתֹםַַהְדָבִריםַַוֲחתֹםַַהֵןֶפר,ְַוַאָתהַָדנִטֵאלַַדַ 

.ַהָדַעת  
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Noter: 

 .gå til og fra ,יְשְֹטטו .1

 

 

5. Og jeg, Daniel, skuede, og se, der stod to andre hver på sin side af floden.  

ַָדנִטֵאלַַה ְַוָרִאיִתיֲַאנִי ִַלְשַפתַַהיְאֹרַַ:ְוִהמֵהְַשנַיִםֲַאֵחִריםַעְֹמִדים, ְוֶאָחדַ,ֶַאָחדֵַהמָה

.ֵהמָהִַלְשַפתַַהיְאֹר  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Da så jeg, Daniel, og se, der stod to, den ene 

på denne side af flodbredden, og den anden på den anden side af 

flodbredden.” 

 

 

6. Og den ene spurgte manden, som bar de linnede klæder og svævede over 

flodens vande: ”Hvor længe varer det, før disse sælsomme ting
(1)

 er til ende?” 

.ַהְפָלאֹותֵקץַ,ַָמַתי-ַעדַַ:ְלֵמיֵמיַַהיְאֹר,ֶַשרִַמַםַעלאֲַ,ַָלִאישְַלבושַַהַבִדים,ַַוטֹאֶמרַַו  
 

Noter: 

 peleh, undere ,ַהְפָלאֹות  .1

 

 

7. Så hørte jeg manden i de linnede klæder, ham, som svævede over flodens 

vande, sværge ved ham, som lever evindelig, idet han løftede begge hænder mod 

himmelen: ”Een tid, to tider og en halv tid! Når hans magt, som knuser det 

hellige folk, er til ende, skal alle disse ting fuldbyrdes.”  

ַוטֶָרםַיְִמינֹוַוְשמֹאלֹוַ,ֲַאֶשרִַמַםַעלְַלֵמיֵמיַַהיְאֹר,ַָהִאישְַלבושַַהַבִדים-ָוֶאְשַמעֶַאתַַז

ַַמיִםַהשַָ-ֶאל ַָהעֹוָלם, ְַבֵחי ַָוֵחִציַַ:ַוטִָשַבע ַמֹוֲעִדים ְַלמֹוֵעד ִַכי ַיַד, ַנֵַפץ -ַעם-וְכַכלֹות

.ֵאֶלה-ִתְכֶלינָהַָכל--קֶֹדש  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og jeg hørte manden klædt i linnede, som (var) 

på flodens vande, da han holdte sin højre hånd og sin venstre hånd op 

mod himlen, og svor ved ham som lever for evigt, at (det skal være) 
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for en tid, tider, og en halv; og når han har gennemført at sprede det 

hellige folks kraft, skal disse ting være fuldendt.” 

 

 

8. Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: ”Herre hvad er det sidste 

af disse ting?”  

{פ}ַַ.ָמהַַאֲחִריתֵַאֶלה,ֲַאדֹנִי--ָואְֹמָרה;ְַוֹלאַָאִבין,ַַוֲאנִיַָשַמְעִתיַַח  

 

 

9. Og han svarede: ”Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til 

endens tid.  

.ֵעתֵַקץ-ַעד,ְַסֺתִמיםַַוֲחֺתִמיםַַהְדָבִרים-ִכיַַ:ֵלְךַָדנִטֵאלַ,ַוטֹאֶמרַַט  
 

 

10. Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen 

af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.  

ְַויִָצְרפוַַי ְַויְִתַלְבנו ַיְִתָבְררו ַַרִבים, ְַרָשִעים, ְַוִהְרִשיעו ַָכל, ַיִָבינו ;ְַרָשִעים-ְוֹלא

.יִָבינו,ְַוַהַםְשִכִלים  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Mange skal være renset, og gjort hvide, og 

prøvet; men de ondsindede skal gøre ondt: og ingen af de ondsindede 

vil forstå, men de vise vil forstå.” 

 

 

11. Fra den tid det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed 

rejses, skal der gå 1290
(1)

 dage.  

.ֶאֶלףַָמאַתיִםְַוִתְשִעים,ַיִָמים--ְוָלֵתתִַשקוץַשֵֹמם,ַוֵמֵעתַהוַסרַַהָתִמידַַיא  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Og fra den tid da det daglige (offer) skal være 

taget væk, og vederstyggeligheden som gør ulykkelig sat op, (skal der 

være) et tusinde og to hundrede og halvfems dage.” 

 

.ֶאֶלףַָמאַתיִםְַוִתְשִעים .1 , tusind, to hundrede og halvfems. Dette giver 

Aleph, Resh og Tzaddi. 
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(Se fortolkning) 

 

 

12. Salig er den, der holder ud og oplever 1335
(1)

 dage.  

.ְשֹלשֵַמאֹותְַשֹלִשיםַַוֲחִמָשה,ֶַאֶלף--ְליִָמיםַַ:ְויִַגיעַַ,ַַאְשֵריַַהְמַחֶכהַַיב  

 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Velsignet (er) han der venter, og kommer til de 

tusinde tre hundrede og fem og tredive dage.” 

 

ֶַאֶלף .1 ,ַ ְַשֹלִשים ֵַמאֹות ֲחִמָשהוְַַשֹלש , tusind, tre gange hundrede, 

tredive, fem.  

2. Tusinde, ֶאֶלף, (Aleph) 

3. Tre gange hundreder, ְשֹלש ֵמאֹות  (tre gange Qoph)     

4. Tre gange ti, ִַםיְשֹלש , (tre gange Yod) 

5. Fem, ַָהֲחִמש , (He) 

(Se fortolkning) 

 

 

13. Men gå du, enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod, ved dagenes 

ende! 

{ש}ַַ.ְלֵקץַַהטִָמין,ְַוָתנוַחְַוַתֲעמֹדְַלגָֹרְלָך;ֵַלְךַַלֵקץ,ְַוַאָתהַַיג  
 

Noter: 

På hebræisk står der: ”Men gå din vej til enden (er): for du skal hvile, 

og stå i din del ved dagenes ende. 
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Fortolkning  

Vers 1 

Michael, ל יכ     ,der betyder hvem er som Gud? er nævnt tre gange i Daniels Bog ,מ 

og tanken om, at Michael var fortaler for jøderne blev så udbredt, at på trods af det 

rabbinske forbud mod at appelere til engle som mellemled mellem Gud og 

mennesket, kom Michael til at optage et bestemt sted i den jødiske liturgi. 

 

I det Nye Testamente anfører Michael Guds hære mod Satans styrker i Johannes 

Åbenbaring, hvor han under krigen i himlen, besejrer Satan. Michael er specielt 

omtalt som ”ærkeenglen Michael”.”Og der blev en kamp i himmelen: Michael og 

hans engle gav sig til at kæmpe imod dragen, og dragen kæmpede og dens engle. 

Men de magtede det ikke, og deres sted fandtes ikke mere i himmelen.” (Johs. 

Åbenb. 12:7)  

 

Kristne helligdomme til Michael dukkede op i det 4. århundrede, da han første 

gang blev set som en helbredende engel, og derefter over tid som en beskytter og 

lederen af Guds hær mod de onde kræfter. Omkring det 6. århundrede var andagt til 

ærkeenglen Michael udbredt både i østlige og vestlige kirker, men med tiden 

begyndte læren om Michael at variere blandt kristne trosretninger. 

 

I Daniels vison referer han til Michael som en ”fyrste af første rang.” senere i synet 

bliver Daniel informeret om Michaels rolle ved ”endens tid.” 

 

Selvom de tre forekomster af Michael i Daniels Bog alle henviser til den samme 

person, der handler på samme måde i alle tre tilfælde, er det sidste vers om ”endens 

tid”, medens de to første refererer til en tid i Persien. Disse er de eneste 

henvisninger til Michael i den hebræiske Bibel. Her er det vigtigt at bemærke at 

Persien betyder ”de renes land” og der er formentlig ikke tale om et sted her på 

jorden. 

 

 

vers 11 

På hebræisk/aramæisk/kaldæisk bruges ikke tal. Systemet i de hebræiske tal er et 

talsystem ved hjælp af det hebræiske alfabet. Det er også kendt som det hebræiske 

tal alfabet, i modsætning til tidligere talsystemer der anvendtes i den klassiske 

oldtid. Disse systemer blev arvet fra den aramæisk og fønitiske brug af 
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bogstaverne, der blev afsluttet fra ca. 800 f. Kr. i den såkaldte Samaria ostraca, 

også kendt som de hebræisk-aramæiske tal og som i sidste ende stammede fra det 

ægyptiske talsystem. 

 

Det græske system blev vedtaget i hellenistisk jødedom og havde været i brug i 

Grækenland siden omkring det 5. århundrede f. Kr.. I dette system er der intet tal 

for nul, og de nummeriske værdier for de enkelte bogstaver lægges sammen. Hver 

enhed  1, 2, ……9) er forsynet med et særskilt bogstav, og hver tiere  10, 20 …. 

90) et særskilt bogstav, og de første firehundrede (100, 200, 300, 400) skrives 

særskilt. De senere hundreder (500, 600, 700, 800 og 900) er repæsenteret ved 

summmen af to-tre bogstaver der repræsenterer de første fire hundrede. 

 

Man må altså kende de hebræiske bogstavers værdi for at forstå tallene.  

 

” Og fra den tid da det daglige (offer) skal være taget væk, og vederstyggeligheden 

som gør ulykkelig sat op, (skal der være) et tusinde og to hundrede og halvfems 

dage.” 

 

.ֶאֶלףַָמאַתיִםְַוִתְשִעים .1 , tusind, to hundrede og halvfems. Dette giver Aleph, Resh 

og Tzaddi. 

 

Aleph (se fortolkning vers 12) 

 

Resh 

Navnet Resh er en variation af og synonymt med ordet rosh, der betyder hoved. 

Resh associeres med menneskets hoved som sæde for sindet og centrum for åndelig 

oplysning. I denne forstand symboliserer bogstavet menneskets ‘tilbagevenden’ til 

den guddommelige verden. Resh er tegnet både for det sind, der vender sig mod 

ugudelighed og syndighed og det, der stræber mod højere bevidsthed. Bogstavets 

form siges at afspejle et hoved, der bøjer sig for Gud. I denne betydning indleder 

Resh ordet raash, det fattige menneske, der erkender og anerkender sin tjenende 

funktion. Men Resh betegner også det modsatte, nemlig ordet rashah, der betyder 

’en ondskabsfuld person, der bruger sin viden og indsigt for sin egen vindings 

skyld og mod Gud og medmennesker. I menneskets anatomi må hovedet siges at 

være det mest betydningsbærende af alle kroppens organer. I det findes de 7 

organer, kaldet sjælens porte, der virker som portaler for de syv dobbelte bogstaver 

og deres duale virkefelt. I det bor hjernen, stedet for intellekt, forståelse og visdom 
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og fra den udspringer de nervebaner, hvor i gennem oplysningen og udvidelsen af 

bevidstheden foregår. Her om fortæller de Vise:  

 

Inspirationen belønner den, der går ud over sig selv for at deltage i et større og 

højere liv. Intet går tabt. Fortiden er stadig levende i det, fremtiden har interesse i, 

og vi kan mane den frem for at genfinde de Vise tabte ord. Sådan smyger det 

oplyste menneskes ånd de snævre, jordiske bånd af sig.  

 

Ordet Rosh anvendes også om hovedet i overført betydning. Rosh er det 

fremragende punkt, sømmets hoved, eller, anvendt om en person, et overhoved i et 

selskab en kirke eller familie. Det kan også udtrykke en position, den første i feltet 

eller den, der rangerer højest. Rosh er den der står på bjergets top eller tinden, 

bjergets hoved, i sig selv. Endelig beskriver Rosh også en hovedbegivenhed eller et 

skelsættende tidspunkt i historien, livet eller året. Et sådant tidspunkt er Rosh 

Ha‟shanah, ’årets hoved’, det jødiske nytår.  

 

Rosh Ha‟shanah er tiden, hvor man gør status over det forgangne år og søger om 

tilgivelse for sine synder. Nytårshøjtiden indledes med 10 bodsdage, hvor man 

først og fremmest forsøger at bøde for de synder, man har begået i det gamle år. 

Man beder om tilgivelse, lover bod og bedring, for at synderne ikke skal følge med 

ind og hjemsøge en i det nye år.  Der skelnes klart mellem synder over for Gud og 

synder over for sine medmennesker.  Èt er de synder man begår over for sine 

medmennesker, et ganske andet er de synder, man begår over for Gud. Man kan 

således ikke få tilgivelse hos Gud for en synd begået overfor en anden person, og 

omvendt ikke få tilgivelse hos et menneske for et brud på en lov, der vedrører 

forholdet til Gud. Rosh Ha‟shanah handler om individets forståelse af sig selv i 

forhold til den kollektive opgave og den fælles skæbne. Det jødiske folk står 

sammen og beder Gud om tilgivelse for ’vores synder’, som det hedder. Ikke min, 

men vores. De 10 bodsdage afsluttes med Jom Kippur, forsoningsdagen, hvor Gud 

forsegler Livets Bog. Herefter er såvel den enkelte jødes som den fælles skæbne for 

det kommende år fastlagt.  

I Mikrokosmos knytter Resh sig til venstre næsebor, ligesom Daleth knytter sig til 

det højre. Guds første handling i forhold til Adam var at blæse livsånde i hans 

næsebor for, at han skulle blive et levende væsen. I senere Bibeltekster anses 

mængden af ånde i et menneskes næse for, at være en direkte afspejling af 

vedkommendes karakter. Hvis åndedraget er let og overfladisk, så er det indre 

væsen ligesådan. Den person der ånder dybt ind gennem næsen, før han eller hun 



176 

 

taler, er værd at lytte til, mens vi frarådes at stole på den, der kun har flygtig ånde i 

sine næsebor. Selv om vores bogstavelige erfaring til en hvis grad understøtter 

disse påstande, kan dette, mildest talt, ikke siges at være nogen eksakt 

videnskabelig metode til vurdering af andre mennesker. Men hvis vi reflekterer 

over den underliggende betydning af sætningerne og sætter den i forhold til os selv, 

så vil vi snart opdage, at der er en sammenhæng mellem vores adfærd og åndedrag, 

og går vi længere endnu, vil vi også lære, hvordan munden og næsen som kanaler 

for vejrtrækning arbejder forskelligt, og at disse forskelle er kendt og benyttet i 

religiøse og spirituelle discipliner som for eksempel yoga og meditation. 

  

Nogle mener at Resh i realiteten er en forstærkning og videreførelse af de energier, 

der forbinder sig til Daleth, og at man derfor ikke vil kunne forstå Resh uden også 

at beskæftige sig med Daleth. Vi mener, at man snildt kan fordybe sig enten i den 

ene eller af den anden af de to, studere deres særkende og opleve de ofte meget 

forskellige processer, der knytter sig til dem, præcis ligesom man kan kende en søn 

uden at møde hans far. Men det være sagt, er der unægtelig en stærk relation 

mellem de to bogstaver, der er værd at undersøge nærmere, ikke fordi man bør eller 

skal, men fordi det er spændende og lærerigt at gøre det.  

 

Gud kan puste livsånde i menneskets næsebor. Mennesket kan ikke puste livsånde i 

Guds. Præcis her sættes der skel mellem Gud og menneske, Skaberen og 

skabningen, men nogle gange glemmer vi, at det er sådan. Vi har fået en mund, så 

vi kan tale, synge og smage på verden. Vi har fået øjne at se med, Beth for det 

højre, Kaph for det venstre og Ayin for det i mellem dem. Vi har fået ører at høre 

med, et højre for Gimel og et venstre for Peh, og en næse, forbundet til Daleth og 

Resh, så vi kan registrere duft og stank ved en enkelt indsnusning, og lade lugten 

bestemme, om vi skal søge nærmere til eller længere væk fra dens kilde. Alligevel 

glemmer vi, at der er forskel på Gud og menneske, og udfordrer denne forskel, 

trods advarsler og formaninger, trusler og bønner, og med alt, hvad vi har i os. Det 

har vi altid gjort, og vi gør det stadig: 

 

… Deres gudebilleder er af sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de 

mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, 

men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har hænder, dem 

kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i 

deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. 

(Salmernes bog 115:4-8) 
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Resh referer til de guddommelige kræfter, helheden af universet, til kosmisk liv 

overalt og i alt. Resh er bevægelsen af ting ved ødelæggelse og vækst. Det gamle er 

efterladt og det nye kommer frem. Og status, lige der, hvor det der har været, og 

det der nu skal blive, står klart frem og side om side i en fælles sum, er 

begyndelsen på historien om Resh. Faktisk er Resh, rosh, hoved og reshith, 

udspring, oprindelse eller tilblivelse, begge ord, der inspirerer det danske bibelord 

begyndelse, og selv om bogstavet Resh placerer sig nær slutningen af alfabetet, så 

knytter det sig stærkt til Beth og Bereshith, ordet for den første begyndelse, og til 

de andre bogstaver, der i Kabbala tilskrives den ny begyndelse, nemlig: Aleph, He, 

Yod og Shin. Men Resh har også sin helt egen historie, og den begynder sådan her: 

”… At frygte Herren er begyndelsen (reshith) til visdom (chokmah). (Ordspr. Bog 

9:10) 

 

Den begyndelse, der her tales om, er ikke en pludselig opstået begivenhed, men 

nærmere et kulminationspunkt for omstændigheder, indre som ydre, der har en 

længere historie bag sig. Den handler om et særligt sted på vores udviklingsvej, 

hvor vi har draget så megen indsigt ud af vores egne erfaringer, at vi har de 

nødvendige forudsætninger for at danne os et samlet overblik.  

 

Begyndelsen, Reshith, der har været undervejs så længe, slår ned i os med en 

lammende og sjældent varslet oplevelse af fødselsveen ’Nu’. Når nu’et folder sig 

ud og chokket fortager sig, synes det alt sammen så indlysende, at man næsten 

skammer sig ved, først at opdage det nu: At alt hvad vi har set og erfaret til nu, 

’lige nu!’ og i dette liv skal tjene til, at vi genkender og anerkender 

sandhedsværdien, i det samlede billede, der i næste øjeblik bliver vist os. Det er 

historien om os selv, uden filter og i sin helhed, hvem vi har været, hvilket stof vi 

er gjort af og, hvad vi har gjort med dette stof frem til nu. I Hermann Hesses 

Ziddhartha beskrives oplevelsen sådan her: 

  

”… mange, en strømmende flod af ansigter, hundreder, tusinder, som alle kom og 

forgik, og dog synes alle at være der på samme tid, alle sammen fornyedes 

bestandig, og alle sammen var de dog Ziddhartha. Han så ansigtet på en fisk – en 

karpe hvis åbne gab røbede en uendelig smerte, en døende fisk med bristende øjne 

– han så et nyfødt barns ansigt, rødt og rynket, fortrukket af frembrydende gråd - 

han så en morders ansigt, så ham stikke en kniv i et menneskes krop - han så i 

samme sekund denne forbryder knæle i lænker og bødlen hugge hans hoved af med 

et sværd – han så mandskroppe og kvindekroppe tumle sig nøgne i rasende 

elskovskamp – han så lig ligge udstrakte, stille kolde, tomme … Uden længere at 
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vide om tiden eksisterede, om denne vision havde varet et sekund eller hundrede 

år, uden længere at vide om der fandtes en Ziddhartha, om der fandtes en Gotama, 

om der fandtes et du eller jeg,(er han) ramt i sit inderste af en guddommelig pil, 

hvis sår svider sødt …” 

 

Den buddhistisk inspirerede historie ender med, at Gotama bøjer sig dybt for sin 

smilende, fuldt oplyste mester, Ziddhartha. Ligesådan ville kabbalisten bøje sig i 

taknemmelighed for sine indre og den eller de ydre mestre, der har hjulpet ham 

frem til dette særlige sted og beredt ham på denne oplevelse. Han bøjer sig for den 

rige vilje, der gavmildt giver til den fattige, men først og fremmest bøjer han sig i 

for den Gud, der tillader begivenheden at finde sted: 

 

… Summen (rosh) af dine ord er sandhed, og alle dine retfærdige bud gælder i al 

evighed. (Salm. 119:160). 

 

Han beder om den højere magts, Guds, bedømmelse af sit inderste væsen, sine 

tanker og handlinger, og søger guddommelig vejledning i forhold til sin personlige 

livsbane og formål: ”… Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend 

mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig af evigheds vej. (Salm. 

139:23-24). Men han gør det ud fra en erkendelse af, at han først og fremmest selv 

må skærpe sin egen opmærksomhed på den del af historien han har adgang til. Han 

må bruge det han ved, og det han kan forstå af fortiden til selv at bedømme og 

korrigere sine nutidige og fremtidige handlinger.   

 

Resh handler også, ligesom Chokmah, om tallet 2 og fænomenet visdom. I biblen 

er dette nævnt to steder, nemlig i verset: ”… At frygte Herren er begyndelsen 

(reshith) til visdom (Chokmah),” (Ordspr. 9:10) og anden gang er det i en tidligere 

passage i samme tekst. Her er Salomon er i færd med at indskærpe betydningen af 

visdom, og fremhæver indsigten, som den mest dyrebare af alle den rige mands 

skatte, og den mest attråværdige af alle jordelivets åndelige og moralske værdier: 

”… Visdom først og fremmest! (Chokmah reshith) Køb visdom, køb indsigt for alt, 

hvad du ejer. Sæt den højt, så løfter den dig op, den bringer dig ære, når du tager 

den i favn. Den sætter en yndig krans på dit hoved, den skænker dig en prægtig 

krone. (Ordspr. 4, 7) 

 

Ordsprogenes bog er det 20. skrift i Biblen ligesom Resh er 20. bogstav i alfabetet. 

Ved at studere Ordsprogenes Bog, og kapitel 20 i særdeleshed, får vi et tydeligt 

fingerpeg om, hvad de to, Resh og Ordsprogenes Bog handler om. Det er en 
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historie om en søgen, en farefuld rejse befængt med lokkende fristelser og 

forræderiske vildveje, en rejse, der leder frem mod den højeste visdom af alle, det 

andet sefirah på Livets Træ Chokmah. Her om står der står skrevet: ”… Unge 

mænds pryd er deres kraft, de gamles ære er det grå hår. (Ordspr. 20:29) 

 

Rejsen kræver kraft, belønningen er det grå hår, en reference til det grå Sefirah, og 

historien starter ved begyndelsen, Resh. De to bogstaver, som fylder Resh, Yod 

og Shin, staver ordet yesh, der betyder ”eksistens” eller ”noget.” Dette ”noget” 

forstås i almindelighed som bevidstheden om ego eller af at være en separat, 

uafhængig enhed. Selvom det lavere ”noget,” det "skabte noget," synes at være helt 

adskilt fra bevidstheden om sin Skaber og den kreative, livgivende kraft, der hele 

tiden bringer det skabte ind i eksistens, er det ikke desto mindre sådan, at hele 

skaberværket, fra det største til det mindste, fra det højeste til det laveste tjener et 

fælles mål; at afspejle Den absolutte og ”Sande Noget,” den virkelige og entydigt 

uafhængige, Årsagernes årsag. Når egoet opdager, at det selv er gravid med det 

samme ”Noget” som Resh, rystes det af frygt for Gud, begyndelsen til Visdom og 

rystelsen, chokket i sig selv, er den bevægelse, der bringer det ud af sin faste form, 

sin oplevelse af identitet og ind i en tilstand af intethed, nonidentitet.  

 

Ved at opleve sig selv som sådan bliver egoet et spejl på det ”Intet” der regerer i 

rummet mellem de to stadier at ”Noget”. ”Intet” er den højest opnåelige grad af 

menneskelige indsigt i den guddommelige Visdom. Og det første trin ind i det er 

altså at frygte Gud. For når egoet ryster sig fri af sit selvreflekterende troldspejl, 

kan det også se sig fri af sig selv, og ud i en virkelighed, der overstiger det. Først 

forfærdes det over sin egen lidenhed, men da det oplever, at det der ligger uden for 

ikke vil det noget ondt, tvært i mod, bryder kærligheden, der har været fanget inden 

i det, ud af sit fængsel i form af et uegennyttigt ønske om at tjene ved at ofre sig 

selv.   

 

Egoet ønsker at indfri sin potentielle funktion i forhold til ”Intets” endelige formål; 

at trække bevidstheden om ”Det Sande Noget” ind i oplevelsen af det nederste 

”Noget” og undervejs i denne proces, vil Ego opløses og transformeres til sit næste 

niveau. Denne proces, fortæller Zohar, er begyndelsen på enden. Resh, Shin og Tau 

er en historie i historien. For disse tre danner begyndelsen, midten og slutningen af 

det sidste kredsløb i alfabetet, hvor det tjenende ego lader sin stigende grad af 

Visdom søge opad og tilbage mod sit guddommelige udspring i en rensende 

flamme af kærlighed til Gud og menneske. Resh, Shin og Tau danner også ordet 

resheth, der betyder et fugle- eller fiskenet, og sådan former de det sidste ord, og 
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den sidste trigon i alfabetet, som fører os tilbage til bogstavet Aleph og den ny 

begyndelse ved ordet aresheth, at ønske eller begære.  

 

 

På det bevidsthedsplan som bogstavet Resh hører til, får vi en personlig og afstemt 

forsmag på en ganske særlig oplevelse, som vi alle må gennemgå i dødsøjeblikket. 

De som allerede har været ‟ovre på den anden side‟, men som blev genoplivet, 

fortæller, at de oplevede den ‟sidste dom‟. Det øjeblik hvor ånden, egoet, afkaster 

sit dødelige hylster, og hvor de mange indtryk der var opsamlet i det ubevidste, 

efter et kort eller langt liv blev befriet, og pludseligt på én gang gennemtrænger 

bevidstheden. Vi ser hele vort liv passere revy foran os, på samme måde, som når 

vi afspiller et stykke musik på en cd. Og alligevel kan både cd’en og livet kun 

opleves i tiden. På samme måde som musikken afspilles fra cd’ens overflade fra 

start til slut, på samme måde gennemgår vi vort liv fra begyndelse til slut.  

 

I døden har vi en fysisk oplevelse af vores liv som noget, der foregår uden for tid 

og rum. Det ‘genopstandne menneske’ oplever dette, mens det stadig er fysisk i 

live, men begrænset til en psykisk tilstand. Vi må se på vores liv på samme måde 

som den, der lige er død i et perspektiv, hvor alle vore oplevelser og indtryk 

samtidigt gennemtrænger bevidstheden. Sådan kan vi betragte det alt sammen 

ligesom, vi kan se ud over et landskab fra oven, se det i dets helhed, uden at skulle 

vandre igennem det til fods! I denne tilstand ser vi alting og vores egen rolle i 

begivenhederne på nøjagtig samme måde som de udspillede sig. Her er det ikke 

længere muligt, som i det virkelige liv, at se tingene gennem farvede glas. Vi står 

nøgne frem og ligeledes gør vore handlinger. Nu er tiden kommet, hvor vi må lade 

alt passere forbi vort sinds øje præcis som det skete og opleve det på ny uden 

forskønnelse, forklædning eller maske. Vi må se kendsgerningerne i øjnene hvad 

enten vi kan lide dem eller ej, vi må gense og genopleve alle vore gerninger 

fuldstændig afklædte, præcis som de var. 

 

Vi må også erkende hvad der ledte os til disse handlinger. Vi konfronteres med alle 

motiverne for vore ord og handlinger og, som der står i Bibelen, så vil ”fårene 

blive skilt fra bukkene, fårene til højre og bukkene til venstre”. Vi må dømme 

enhver handling, alt hvad vi har tænkt, sagt og gjort, og selv udmåle en passende 

straf, finde og beholde netop den erindring ellers følelse, der senere kan fremkaldes 

i os som en ’huskekage’, når vi er på vej til at begå den samme synd igen. Vi bliver 

ikke dømt af en Gud udenfor os selv, men vi må nå frem til vor egen kendelse. 

Mennesket på dette trin er blevet forløst ved, at have betalt sin skyld til alle 
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mennesker, men vi kan stadig trækkes tilbage i tidligere negative mønstre gennem 

vores iboende skyldsfølelse.  

 

Resh er den sidste begyndelse i alfabetet. Men for at dets energiske processen kan 

udvikle deres fulde potentiale som en ny begyndelse og virke som en reel og 

skelsættende milepæl i vores historie, må vi først gøre regningen op for den del af 

den, der allerede har udspillet sig. Vi ser, hvorfor det må være slut med at 

undskylde for at gentage og købe aflad for det med dårlig samvittighed, hvis vi 

ikke ønsker at skabe ny ’karma’. Vi ser og forstår nødvendigheden af, at vi stoler 

på vores egen dømmekraft, mens vi betragter og vurdere os selv så objektivt og 

uafhængigt som muligt. Vi ser og forstå, hvorfor vi først må have tillid til os selv 

for, at vi kan udvise sand tillid til andre. Og vi ser, hvorledes vi må have kærlighed 

til os selv for at vi kan udvise sand kærlighed til andre. Vi ser også, at vore egne 

forhold endnu ikke er sådan. De indeholder stadig elementer af afhængighed og 

uddelegeret ansvar. Vi indeholder irriterende umodne og primitive aspekter og 

sikkert mange af dem, men vi ser også at de er en del af en helhed og et sted på 

vejen, og i det lys er de præcis som de skal være, og hvor de skal være. Nu ser vi 

det endelig, hvad vi ikke så før; at elske sig selv er blot en beslutning. 

 

På denne måde vil vi kunne se på vores eget liv, og fri og uden skyld hæver vi os 

op over jorden med alle dens glæder og sorger. Selvom vi endnu ikke kan afkaste 

os vores kødelige hylster, ser vi allerede alting fra oven, som var vi hævet over 

alting. Vi ser klart og tydeligt, hvorfor vi er i denne verden, hvad Gud ønsker af os 

og gør alt det, som vi selv betragter som det rette, for en dag at bringe dette liv til 

en værdig slutning. Vi behøver ikke længere, at lytte til den indre stemme, fordi vi 

er blevet den indre stemme selv! Vi har ikke mere nogen samvittighed, ikke flere 

samvittighedskvaler, fordi vi er blevet vores egen samvittighed! 

 

På dette plan er mennesket klar over, at han har fundet de to verdener som han 

søgte allerede på det andet plan, men som han var ude af stand til at nå. Han føler 

sig hjemme i begge verdener, og oplever dem begge han sin egen. Han ser, at der 

ikke er en „verden hinsides‟ versus „denne verden‟. Begge danner en enhed, for 

denne verden har ingen eksistens uden den næste, og den næste har ingen materie 

foruden denne. Menneskets Selv har altid levet i den anden verden og er altid 

forblevet der, hvad enten det fysisk var til her eller ej. Uden ånden er der intet liv i 

stoffet. Det menneske der ser og forstår, hvorledes dette er sandt, har opnået det 

udviklingsstadie, der er beskrevet således i Gustav Meyrinck’s bog Der Grüne 

Gesicht:  
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”Ligesom Janus var han i stand til på én og samme tid, at se ind i den anden 

verden og i denne, vor verden, og klart skelne mellem deres respektive 

bestanddeles mål: Han var her og hist: Et levende menneske.” 

 

 

Tzaddi 

Bogstavet Tzaddi har sit navn fra formen af en fiskekrog eller måske en fuglefælde, 

som er relateret til roden tzod, der betyder ’at jage’ eller ’at fange’. I Makrokosmos 

er Tzaddi den ”Guddommelige fiskekrog”, der fanger Nun og fisker det frem af sit 

skjul bag Mems dølgende vande. Bogstavet synes, lige som de tre foregående, at 

være dannet af to andre: Nun i sin første betydning med værdien 50 og Zayin med 

værdien 7. Nun illustrerer i Tzaddi det kronede oprejste Nun, der har bøjet sig i sin 

form, som symbol for den ydmyge og trofaste tjener. Yod, der kroner Zayin, 

repræsenterer en hånd løftet mod himlen eller den synlige tilstedeværelse af Guds 

Ånd i den ydmyge skabning. Derfor, siger traditionen, er navnet for det retfærdige 

menneske Tzaddik, for den retfærdige er den, der - som afsløret i bogstavets form - 

tjener Herren med trofasthed, bøjer sig for Ham og opløfter sine arme for Ham i 

ydmyghed. Det er de retfærdige der skal arve verden, og i dem skal der dannes et 

fundament, et Yesod, for Guds Kongedømme på jorden.  

 

Myten, Zohar, fortæller, at da det var tid for Verdens skabelse stod Tzaddi frem for 

den Hellige Ene og sagde til ham: ”Verdens Mester, vil det behage Dig at skabe 

verden med mig, da Tzadikim (de retfærdige) er ‟forseglet‟ ved mit navn. Og Du, 

som kaldes Tzadik, er også skrevet af mit navn, som der er skrevet: ”For Hashem 

er retfærdig, han elsker retfærdighed”. Derfor må det være passende at skabe 

verden med mig! Gud svarede: Tzaddi, Tzaddi, du er virkelig retfærdig, men du bør 

forblive skjult og ikke for afsløret, som det ville ske, hvis verden blev skabt af dig. 

For så ville mennesket ikke længere have en undskyldning for sine synder. Og hvad 

er da grunden til, at Tzaddi skal forblive skjult? Det er fordi dette bogstav 

oprindeligt er dannet ved, at Nun, bogstavet der indleder navnet, som er den 

hellige pagt, har forbundet sig med bogstavet Yod fra Tetragrammaton. Yod som 

også kroner bogstavet Zayin. Det Zayin, der har knyttet sig til Nun. Således har de 

tre forenet sig, og derved skabtes bogstavet Tzaddi.” 

 

Eftersom Gud alene er fuldkommen retfærdig og oprejst, og Hans retfærdighed er 

det eneste sande fundament for universet, siges tzaddikken, at afspejle det 

guddommelige billede, når han eller hun bor i ydmyghed og evner at leve i 
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tillidsfuld lydighed mod Hans vilje. Forbundet med idéen om tzimtzum, var 

kabbalisten Isaac Luria af den opfattelse, at bogstavet Tzaddi er en mage til 

bogstavet Aleph. Luria forklarer fænomenet Tzimtzum, som den sammentrængning 

af det uendelige lys Gud foretog for at give plads til idéen om et rum, der tillader et 

fysisk, endeligt og tilsyneladende uafhængigt Univers at eksistere. Sådan er 

Tzimtzum den første fødselsve. Af den skabtes Aleph, den første refleksion af 

Skaberen, det aktive maskuline aspekt udtrykt ved Den Himmelske Gom. Af den 

skabtes Tzaddi, den modtagende Brud, Guds feminine afspejling i Skabelsen, og af 

den, foreslår han, skabtes Tzaddikken som en manifestation, et menneskeligt 

udtryk for Bruden i Verden - Guds forløste skabelse - der ønsker at være sammen 

med Ham i kærlighed.  

 

I mikrokosmos siges udviklingen frem mod fuld retfærdighed at foregå i tre stadier 

eller mål: Det tredje og nederste niveau udgøres af ’de relativt retfærdige’. Tzadik 

b‟shem hannuskal eller Tzadik b‟din er betegnelser, der kendetegner den, hvis 

dyder på alle dage overskygger hans eller hendes mangler. Det andet niveau 

udgøres af ’de ufuldendte retfærdige’. Tzadik she‟eino gamur er betegnelsen for 

den, der endnu ikke har mestret den opgave, det er at bortmane sine onde 

tilbøjeligheder, selv om han eller hun har givet dem en fast, mineralsk, form i sin 

bevidsthed. Derfor kaldes en person, der har opnået denne grad også for Tzadik 

v‟ra, der betyder ’den retfærdige, der endnu indeholder en lille smule ondt’. Det 

højeste niveau skabes af ’de fuldendt retfærdige’. Tzadik gamur er betegnelsen for 

det mesterskab, der kun er til rådighed for ham eller hende, der ikke blot behersker, 

men har transformeret sine onde tilbøjeligheder og forvandlet dem til gode. Derfor 

kaldes en retfærdig af dette niveau også for Tzadik v‟tov,  der betyder ’den 

retfærdige som kun indeholder godt’. 

 

I Makrokosmos må fænomenet forstås som tre processer, der er logisk ordnet på 

samme måde som i mikrokosmos. Også her findes der mønstre for udvikling, som 

involverer naturlige rækkefølger og hierarkier, der er underordnet hinanden. Men 

selv om det måske kunne se sådan ud, er der aldrig tale om, hverken for oven eller 

for neden, at en position skulle være objektivt bedre eller mere 

efterstræbelsesværdig end en anden. Et hvert aspekt har sin plads i enheden, og 

enhver enhed sin rolle at udfylde for, at helheden kan fungere i en harmonisk 

ligeværdig orden. Opgaven er at finde sit virkelige selv og sin sande plads. Lykken 

er at være sig selv, udfylde sig selv, og agere som sig selv. Hensigten er at virke og 

udvikle sig til den indre og ydre helheds bedste.  
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Mester fortæller: Solen ser på månen ikke for at vurdere den eller måle sig selv i 

forhold til den, men fordi den er afhængig af dens spejl. Månen ser på Solen ikke 

for at vurdere den eller måle sig selv i forhold til den, men fordi afhængigheden er 

gensidig. For Solen ved, at den selv er en sol, når den reflekterer sig i en måne, og 

månen ved, at den er måne, når den bader sig i solens lys. Sådan er det, Sådan har 

det altid været og sådan vil det altid være. Når Alt tager sin plads, er hvad det er, 

og gør hvad det gør.  

 

I Zohar fortælles det, i en udlægning af skriftstedet: ”… så Salomos visdom overgik 

al østens visdom og al Egyptens visdom‟. (1. Kongebog 5:10-11), at der findes en 

hemmelighed, Månens hemmelighed, der kun til fulde er kendt af den indsigtsfulde 

konge. Salomons visdom er altså forbundet med Månen, som et feminint princip, 

hvori kundskaben om den overpersonlige natur ligger. Månen blegner, når 

mennesket synder, siges det, og alt efter alvoren af den synd, vi begår, vil det 

feminine princip, månen Shekinah, trække sig selv og sit lys bort fra os, i vores 

formørkede og destruktive tilstand, og hun vil holde sig skjult for os, til vi igen 

viser os værdige til hendes nærhed. Hun underviser os, når vi drømmer og 

mediterer, og hun prøver os i det, vi har lært og glemt igen, når vi er vågne. Hun er 

der altid, Shekinah, hvad enten vi ser hende eller ej; præcis lige som den fysiske 

måne.  

 

I Kabbala er drømmeverdenen et feminint handlingsplan, hvor igennem universets 

visdom kan overbringes til menneskesindet. Derfor er modtagelsen af visdom også 

symboliseret ved en fuldmåne, og uden dette tegn i sin bevidsthed, er mennesket 

stadig i sin vorden, som et foster set i forhold til det fuldbårne barn. Først når vores 

drømmeverden er ganske oplyst af fuldmånens skær, behøver vi ikke længere de 

formidlende drømme for, at vi kan se tingene for, hvad de er, og selv afstemme 

vore handlinger i harmonisk overensstemmelse her med. Det menneske, der har 

erhvervet sig månen, har også udviklet sand skelneevne, hvilket betyder, at det 

også i sit dagsbevidste sind er i stand til at kontrollere sine sanser. Sindets og 

intellektets Visdom har forbundet sig med dets feminine mage, hjertets visdom, og 

de er blevet et.  

 

At hjertet er et bevidsthedsorgan er en fremmed tanke for de fleste af os i dag, hvor 

vi opererer ud fra et verdensbillede, hvor al fornuft og mangel på samme har til 

huse i hjernen, mens hjertet er bolig for følelserne, nærmere bestemt de kærlige 

følelser. Men denne idé er faktisk, set i historisk perspektiv, relativt ny. I helt 

gamle dage mente man, at tankeorganet lå i brystet eller maven. I det 14. 
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Århundrede slog man fast, at der var to typer af intellekt. Den ene form modtog 

kundskab ved at se gennem øjnene, og den anden ved at se gennem hjertet. Senere 

insisterede, blandt andet Paracelsus på, at det var i hjertet sjælen dvælede, og at 

denne var modtager af Guds åndedrag. I kabbala er sjælen drømmeverdenens 

budbringer. Sjælen forlader os om natten for at rejse op til de øvre riger, hvor den 

lærer nyt, og bagefter bringer den det, som den har lært, med sig tilbage til os i 

form af de billeder og oplevelser, vi kender som vore drømme. 

 

Når vi sover, tager sjælen af sted på sin natlige vandring for at virke som en 

formidler og budbringer mellem mennesket og det Guddommelige. Myten 

fortæller, at når et menneske sover, så forlader sjælen, især Neschamah-delen, 

vedkommendes krop. Midtvejs mellem jorden og himlen, passerer den et sted, 

hvor der opholder sig en sværm af 128.000 vingede skabninger, hvis eneste 

opgave det er, at berette om stemmernes ord forneden til doms. Stemmerne, som 

de vingede skabninger hører, er fra menneskenes sjæle, der beretter om de 

handlinger, ’deres personlige menneske’ har foretaget sig i løbet af dagen, så at 

hun eller han kan blive bedømt. 

 

Sjælen hos et menneske, der ikke har levet ‘ret’ mødes med en trængsel af urene 

ånder i det øjeblik, den forlader kroppen.  Disse tager den op og klamrer sig til 

den, medens de åbenbarer de hændelser for den, som de forudser, vil dukke op i 

verden kort efter. Denne type mareridt eller onde varselsdrømme, handler dog 

som regel mest om den sovendes dårlige samvittighed og kun sjældent om noget, 

der også vil manifestere sig i den vågne del af virkeligheden. Sjælen hos et 

menneske, der har levet ’ret’ passerer uhindret gennem dette lag af ‘onde’ ånder 

og stiger op til de hellige engles område. Her modtager sjælen altid sande 

informationer eller varsler angående fremtidige hændelser. På grund af dette er 

laget af ‘onde‘ ånder endnu mere opsat på at holde fast i sjælen under dens 

nedstigning, for at de af den vej kan få nyt om himlen og deres egen skæbne. 

 

Informationerne der gives sådanne sjæle, under deres ophold hos englene, bliver 

formidlet videre til sindet i form af drømme. Kilden til drømme ser kabbalisterne 

som værende af guddommelige natur, og derfor tillægger de drømmene en meget 

høj værdi og troværdighed. Det drømmen fortæller er sandt, det er i vores 

forståelse og tolkning af den, at fejl og usandhed kan snige sig ind i historien. 

”Lad den profet, der har haft en drøm, fortælle drømmen; men den, der har mit 

ord, skal tale mit ord i sandhed”. (Jer. 23:28). I Traditionen er overleveringen - 

fra Guds mund til menneskets øre - prioriteret på en skala for den almengældende 
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gyldighed og vigtighed af det, der er hørt. Profetien er den højeste grad af 

profetisk visdom, som Gud har givet mennesket. Den næsthøjeste grad er 

visionen, og drømmen ligger nederst på skalaen, men under alle omstændigheder 

er informationerne indeholdt i hver grad givet videre til modtageren af en engel. 

Autoriteten til denne opdeling menes at være hentet i et skriftsted i 4. Mosebog, 

hvor der står: ”Og han sagde, lyt nu til mine ord: Hvis der er en profet iblandt jer, 

vil jeg Herren, gøre mig kendt for ham i en vision og jeg vil tale til ham i en 

drøm”. (4. Mos.12:6) 

 

Om natten er mennesket alene, og dagens handlinger hjemsøger ham. Ifølge 

Zohar bliver et menneske, som Gud finder velbehag ved, straks opsøgt af søvnen, 

når han går til ro, og sjælen kan umiddelbart efter få frihed fra dets jordiske bånd. 

Af dette kommer blandt andet talemåden om en, der sover hurtigt og dybt, at han 

sover de retfærdiges søvn. På det psykologiske plan er søvnens og drømmenes 

kvalitet måske mere en pejling for os om, hvordan vi selv har det med den måde, 

vi lever og handler på, end på hvordan Gud har det med det. Når vi lever, som vi 

gerne vil, og handler som vi selv finder rigtigt, vil vi næsten altid kunne finde ro 

til at sove og hvile ud i nattetimerne, men hvis dette ikke er tilfældet, har de fleste 

af os en tilbøjelighed til at vende og dreje os og plages af bekymrende tanker, en 

let og forstyrret søvn og ubehagelige drømme. Derfor er søvnen eller mangel på 

samme også en indikator for, hvordan vi netop nu oplever os selv og, om ikke af 

andre så af denne grund, værd at lægge mærke til. 

 

Bogstavet Tzaddi er det 18. bogstav i alfabetet og bærer den numeriske værdi 90, 

som er tværsummen af 18, 9, og et 0. Tallet 18 består af det guddommelige tal 1 og 

tallet 8. Otte symboliserer det åndeliges fald ned i stoffet, og tallet spejler således 

den evige cyklus af uendelighed fra det åndelige til det materielle og tilbage igen. 

Den frie ånd er fanget i denne endeløse bevægelse, som også betegner dens død. 

Hvis vi derimod lægger tallet 8 til det guddommelige tal 1, får vi 9, tallet for 

absolut tilpasning, Yesod og bogstavet Teth.  

 

Med sin numeriske værdi, 90, er Tzaddi det sidste bogstav i rækken af de 9 10’ere, 

der udtrykker alfabetets andet niveau: ”Arketyperne i deres manifesterede form”. 

Med andre ord, er det altså Tzaddi, der afslutter det plan, der har til opgave at give 

eksistens til de usynlige energistrømninger fra tallene 1-9 og 100-1000 fra 

henholdsvis den arketypiske og den kosmiske verden. Man kunne også udtrykke 

det sådan, at Tzaddi knytter sig til en fysisk mission. Missionen, retter sig mod et 

ideal eller en ideel tilstand symboliseret ved en arketypisk vision, og vi arbejder os 
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frem mod den ved hjælp af en kosmisk inspiration. I sin anden betydning - og med 

værdien 900 - indgår Tzaddi i sin finalform også i det ophøjede eller kosmiske 

niveau, som dannes af de 9 bogstaver med værdierne 100-900. Som det var 

tilfældet hos tierne, er det også her Tzaddi, der samler trådene og danner den 

allersidste knude på dem, inden de slutter deres rejse, hvor den i sin tid begyndte: I 

og med bogstavet Aleph.   

 

Tzaddi er også, fortæller Sefer Yetzirah, den aktiverende kraft i og hersker over 

fænomenet ’spisning eller indtagelse af næring’, og det korresponderer med 

spiserøret i mennesket. ”Men hvad skal vi da næres ved?”  I Samech fik vi svaret: 

”ved os selv!” I Ayin blev svaret udvidet med en forståelse af den indre, skabende 

kraft ved det gode og det onde øje, og i Peh med den ydre, skabende kraft ved 

Ordet. Det er historien om, hvordan tanken og viljen skaber en indre virkelighed, 

og om udtalen, der gør Ordet og historien levende i sig selv, for sig selv og for 

andre. ”Men hvad skal historien handle om? Hvad er det for ord, vi skal gøre 

levende og næres ved?” For kabbalisten er der ingen tvivl: Det er Guds ord, vi skal 

vække til live gennem vore egne ord, og når vi lytter til dem, vil vores ånd nære sig 

ved dem. Sådan vil Ånden stige op fra emotionernes uklare vande til den klare 

tanke for, at den skal lede Skaberen tilbage til sin trone igen. 

 

I Makrokosmos er bogstavet Tzaddi den ’fiskekrog’, der fisker Nun frem af sit 

skjul bag Mems dølgende vande. I mennesket, kan det hjælpe os med at bryde 

igennem de massive slør, det grumsede og mørke vand, vi selv har skabt i kraft af 

såvel vores positive og forskønnende slør som vores negative og fordømmende 

projektioner. Begge disse yderligheder forhindrer os i at se virkeligheden bag ved, 

de er et troldspejl, der længe har forblændet og bedraget os, men nu får vi endelig 

buddet om at bryde igennem det. Først og for en tid, alene som den fisker, der 

kaster sin snøre ud i håbet om, at noget vil bide på krogen. Fisken ser vi kun i glimt 

inden, vi endelig holder den i vores hånd, og da er den død, kun en skygge af, hvad 

den var. Det vi i virkeligheden ser i vandets spejl, er os selv, og først når vi forstår, 

at det er refleksionen i den rolige og blanke overflade, der taler falsk, og spejlet i 

den bølgende og brudte overflade, den, der opstår under slaget mellem fisk og 

fisker, der afslører sandheden, er vi nået til de dybere lag i vores bevidsthed, 

symboliseret ved det klare og rolige vand.  

 

Nu kan vi endelig afslutte den proces, hvor vi ’ser os selv, ikke i forhold til andre, 

men i forhold til os selv, nøgternt, uden slør, uden vurdering eller fordømmelse, og 

således holde vores cementerede selvbillede, den ’døde fisk’, i hånden en sidste 
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gang, for at udfri det levende, de små glimt af sandhed og visdom, der gemmer sig 

i det, inden vi for altid vender det ryggen. Tzaddi er fiskekrogen, men det er også 

fuglefangerens fælde, der indfanger den fri og flygtige tanke, der engang var en 

naturlig del af os, for at vi skal genvinde den, tæmme den og sætte den fri igen i os 

selv og af os selv. Og på den skal vi snart vinde livet og højden, ligesom vi i Mem 

vandt døden og dybden. For kun den flygtige tanke er uden vurdering, uden 

relation og relativitet. Den er barnets sprog og nu er tiden kommet, hvor vi skal 

lære at blive som børn igen. 

 

Tzaddi betegner også en grænse, en slutning eller et mål, og henviser til alle idéer 

om begrænsning og forløsning fra deling og stræben. Som Buddha antydede 

overfor sine disciple, har selv filosofien sin begrænsning. For tanker baseret på ord 

må bøje sig for den kendsgerning, at vi en dag vil passere tærsklen til et rum, hvor 

det som vi forsøger at beskrive er ubeskrivelig i sin essens. Vi må lade ordene stå 

alene tilbage ved deres grænse, mens vi fortsætter rejsen i stilhed. 

 

Buddha lærte os også, at mennesket er sin egen fremtids arkitekt i enhver relation 

til livet. Han bor i det hus, som han med sine egne hænder har bygget gennem 

tidligere erfaringer. Uligheder og lidelser, som ellers er uforklarlige, sættes foran os 

i form af prøvelser og konsekvenser. Rigdom kan være en ulykke, fattigdom en 

velsignelse og så videre. Ethvert menneske prøves på sit perspektiv og sine 

overbevisninger, og opvejes kun i relation til sit eget inderste væsen. Virkningerne 

kan kun bedømmes af den, som har ’problemet’ at arbejde med, og på det stof hans 

tanker og handlemåde har skaffet ham.  

 

Dette er Karmas lov. Enhver er fri, enhver er sin egen skæbnes kaptajn. 

Selvbeherskelse og disciplin kan gøres til vores tjenere, hvis vi forstår dem ret. 

Kausaliteten er en kosmisk kraft, som påvirker hele verdens og det enkelte 

menneskes tendenser. Bølgen, hvor lille den end er, er også en del af havet. Intet 

menneske kan være retfærdigt eller uretfærdig uden at berøre universet, fordi han 

er en del af universet, og intet atom i bevidsthedens kæde kan bevæge sig uden at 

påvirke planeternes gang. 

 

For det menneske som oplever dette bogstavs plan, sker der noget afgørende. 

Noget som radikalt vil påvirke hans eller hendes fremtidige liv. Efter alle 

oplevelserne i de foregående tilstande, kommer man her til den store tærskel, hvor 

vi virkeligt, og ikke kun indad til, lader alle jordiske ting tilbage og krydser vejen 

til den rene, åndelige verden på samme måde, som man gør det i dødsøjeblikket. Vi 
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krydser over tærsklen mellem liv og død, død og genopstandelse.  

 

Først trækker vi os ligesom krebsen i dybet af søen tilbage til vort eget væsens 

dybder, hvor alle minderne hviler, for at se på og grunde over, hvad der er sket os i 

dette liv. Vi funderer over alt det, som vi har oplevet og lært af vores relation til 

andre og sammen med vores familie, venner og mennesker på arbejdspladsen. Vi 

gennemtænker det alt sammen meget nøje, gør status og søger klarhed om det. Vi 

grunder over hele vores jordiske liv og kommer til klaring med det. Når vi har 

kæmpet og arbejdet os vej gennem dette udviklingstrin, vil vi indadtil være, som 

dengang vi blev født, og som vi vil være det i det øjeblik, vi dør. Vi bragte intet 

med os ind i livet, og intet tager vi med os heller.  

 

På dette bevidsthedsplan kan mennesket altså krydse tærsklen mellem liv og død, 

set fra et jordisk synspunkt. Set fra den åndelige side er denne tærskel dog grænsen 

mellem død og liv. Den fysiske fødsel ind i stoffet betegner åndens død, men 

fødslen til åndelig død, til åndens hjem, betegner genopstandelse og livet for ånden 

– mens den for den jordiske bevidsthed, betyder døden. Mennesker der krydser 

denne tærskel forsvinder, for så vidt det gælder hans åndelige væsen, fra det 

jordiske menneskes synsfelt. De ser stadig hans fysiske legeme, men hans indre 

væsen trækker sig gradvist tilbage, så de ikke længere kan opfatte det. Det svinder 

bort på vejen til uendeligheden. Nu ser han det flygtige i alt det, der er jordisk, og 

alligevel opfatter han kun det varende, det evige. Og bag alle jordiske former, hvad 

enten det er en plante, dyr eller menneske, ser han kun det varende, det absolutte, 

det evige.  

 

Evig er Myten om det første menneskebarn og søn af Nun, der lod sig fiske op af 

Nilen af Faraos datter, og derfor kom til at lyde navnet Moses. (2. Mos. 2:1-10). Og 

evig er myten om Jesus, Jehesuah, som engang sagde: ”Kom og følg mig, så vil jeg 

gøre jer til menneskefiskere”. (Mat. 4:19.)  

 

 

vers 12 

”Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage.”  Tallet 1335 skrives ֶַאֶלף ,

ַ ְַשֹלִשים הֲחִמשַָוְַַשֹלשֵַמאֹות , tusind, tre gange hundrede, tredive, og fem. Dette 

giver Aleph,(1000) Qoph,(100) 30, men i teksten står der tre gange ti, altså tre 

gange Yod(10) og He.(5) 
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Tusind 

Tusind, ֶַא, Aleph,  

 

Aleph 

Formen i Bogstavet Aleph er dannet af to Yod, et øverst til højre og et nederst til 

venstre, som er samlet ved et vandret Vau. De to Yod repræsenterer de højere og de 

lavere vande, mens Vau illustrerer hvælvingen mellem dem, som der henvises til i 

skriftstedet: ”Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene! Og det 

skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over 

hvælvingen. Og Gud kaldte hvælvingen himmel”. (1. Mosebog 1:6) Jo højere vand 

vi har tilgang til, desto større er glæden af at være nær Gud, medens det nederste 

vand er bitterhedens vand, fordi det er en oplevelse af at være langt fra Gud.  

 

Det øverste Yod repræsenterer de skjulte aspekter af JHVH, medens det nederste 

Yod repræsenterer åbenbaringen af JHVH til menneskeheden.  

 

Navnet og symbolet for Aleph, er en okse eller tyr, der sandsynligvis har sin 

oprindelse i den gamle kanaanæiske kultur, hvor man ofte tilbad Ba’al i form af en 

tyr.  Baal, ע ל  , var i den gamle nærorientalske religion en titel der blev brugt om 

en række guddomme, særligt dem der var forbundet med frugtbarhed. Baal betyder 

egentlig ”Herre” og regnedes ofte for Gudernes Fyrste. I det fønitiske Kartago 

dyrkede man en øverste gud der hed Baal Hammon, og som er blevet identificeret 

med den nordvest semitiske gud El. El havde i øvrigt en guddommelig partner, 

månegudinden Tanit. 

 

Energien i bogstavet Aleph tillægges fire adskilte men samvirkende aspekter: okse, 

tusind, undervisning og mester. Den symbolske værdi af bogstaverne er 

problematisk, for ligesom andre symboler, kan et bogstav ofte strækkes eller 

fortolkes på den måde, man selv ønsker det. Symbolet for Aleph er for eksempel 

Okse. Der med rette kan virke som allegori på mange og vidt forskellige 

fænomener. I traditionel kabbala symboliserer oksen det stadige, men vanskelige 

fremskridt man gør sig, når man stiger op gennem Livets Træ. Oksen symboliserer 

den fysiske virkelighed, den lavere dyresjæl. Oksen indikerer pløjning, indtrængen 

af jorden (det kvindelige) ved ploven (det mandlige). Dette har en klar seksuel 

betydning. Udbredelsen kan også ses som den guddommelige ånd i ur-vandet, hvor 

det trænger ned og imprægnerer det.  
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Tusind, der er talværdien af Aleph i sin højeste, kosmiske betydning, symboliserer 

mangfoldigheden i skabelsen ud fra skriftstedet ”tusinde bjerge afgræsses af 

oksen”. Ordet aluph, der er afledt af Aleph, betyder ”Mester” eller ”Herre”, og 

beskriver en lærer, vejleder eller Gud, eller Gud i sin egenskab af vejleder og lærer.  

 

Aleph korresponderer til Guds første navn. Det som Han kaldte sig selv da Moses 

spurgte: ‟Når jeg kommer til Israels folk, og de spørger mig, hvad er hans navn? 

Hvad skal jeg da sige dem?‟ Gud svarede Moses: ’Jeg er den, jeg er! og han 

sagde: så skal du sige til Israelitterne: ”Jeg er” har sendt mig til jer‟. (2. Mosebog 

3:14) 

 

‟Når Aleph er oksen foran ploven, da er AT det plovskær, der gennembryder 

mulden, for at den skal modtage sædekornet‟. Sådan forklarer Mester ordet ”AT”, 

men i virkeligheden er ”AT”, et ord, der sin lidenhed til trods, kan fortolkes på så 

mange måder, at det i praksis er uoversætteligt. I ordbog for teologer fylder 

fortolkningen af dette ord alene fire bogsider. I Daniels Bog 3:33 er ordet oversat 

med ”undere” eller ”tegn”: ”Hvor store er ikke Hans tegn, hvor vældige er ikke 

Hans undere.” På denne måde kan sætningen ”I begyndelsen skabte Gud At, 

Himlene og jorden”, lyde således: ”I begyndelsen skabte Gud tegn og undere i 

himlen og på jorden.” 

 

Aleph er et bogstav der både er sammensat af det øvre rige, himlen, og det nedre 

rige på jorden, og forbundet med kroppens ydmyghed er Aleph et billede af Gud-

Menneskets enhed, Menneskesønnen, JeHeSVaH, om hvem Paulus udtalte: 

”Hvem, der i form af Gud … påtog sig en form af tjener … som et menneske …” 

(Fillip. 2:6-11) og Johannes citerer: ”Jeg er Alfa og Omega, den første og den 

sidste, begyndelsen og enden.” (Åbenb. 22:13) 

 

Når JeHeSVaH henviser til sig selv som Alpha og Omega, Aleph og Tau, den 

første og den sidste, henleder han os til, at det hebræiske alfabet vil give 

åbenbaring om hans mysterium. Denne sætning er en direkte henvisning til 

profeten Esajas, der flere gange har varslet, at Gudfader og Gudsøn begge er 

aspekter af og udtryk for den samme bagvedliggende Skaber. Dette ses blandt 

andet i Esajas 41:4, 44:6 og 48:12: ‟Jeg er den første og jeg er den sidste, der er 

ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og 

forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk‟. (Esa. 

44:6-7) 
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Set ud fra et messiansk synspunkt repræsenterer Aleph JeHeSVaH, den der gik i 

forbøn for os. De to Yod repræsenterer her udstrakte arme eller hænder både til 

menneskeheden og til Gud. Det diagonale Vau repræsenteret JeHeSVaHs offer på 

vores vegne. Og da JeHeSVaH er Aleph og Tau, repræsenterer bogstavet hans 

guddommelighed, hans ydmyghed i tavshed, når han ikke åbnede munden da han 

blev uretfærdigt anklaget. 

 

Aleph symboliserer også mennesket som en samlet enhed, et mikrokosmos, der 

afspejler den enhed og de principper, der hersker i alle skabte verdener. Aleph 

symboliserer begyndelsen af en udvikling, på samme måde som tallet 1 er 

begyndelsen til alle de efterfølgende tal i det uendelige, og bogstavet A markerer 

begyndelsen på alfabetet og giver uendelige muligheder. Man kan sige, at lige som 

knoppen er begyndelsen, som til sidst bliver til hele blomsten, således er 

menneskets nuværende bevidsthed, med dets åndelige og psykiske værktøjer til 

rådighed, begyndelsen til en lang og ujævn vej frem mod sit højeste mål, 

fuldkommen bevidsthed. 

 

 

Tre gange hundreder 

Tre gange hundreder er tre gange bogstavet Qoph. 

 

 

Qoph 

Bogstavet Qoph sammenstilles symbolsk med en økse og øksen var på Daniels tid 

et våben til såvel angreb som beskyttelse og forsvar. Men den er også, både i 

bogstavelig og overført betydning, et redskab til brug ved fældning af træ. Desuden 

har øksen altid spillet en grum, men betydningsfuld rolle ved ved rituelle ofringer 

og religiøse drab på mennesker. Øksen har til alle tider været betragtet som et 

guddommeligt værktøj fordi den bruges til deling. I åndelig forstand frigiver deling 

den energi, der ligger i eller bag det objekt, der bliver delt. Derfor bliver øksen, og 

især den dobbeltbladede, brugt som symbol for guddommelig åbenbaring eller 

oplysning. Øksen anses for at være et meget kraftigt ladet symbol, og den ses 

flittigt brugt som model for såvel personlige amuletter som for rigt udsmykkede 

rituelle våben til brug i kultiske sammenhænge. Ligesom dens blad er øksens 

symbolik dobbelt. Det blinkende økseblad er at ligne med ild, lyn og torden, 

hvorfor det har virket som attribut for potens og styrke hos mandlige guder og 

religiøse ledere, men samtidig rummer det kolde stål og de flygtige glimt en 

månesymbolik, der blandt andet kan føres tilbage til ’de stærke mænds’ kvindelige 
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pendant i Amazonekulten, den feminine kraft og tanken om et oprindeligt 

matriarkat. Måske har disse polære betydninger af øksen altid været kendt og 

anerkendt, og måske er det forklaringen bag, at vor tids arkæologer næsten altid 

finder de økser, der er ofret i den nordiske bronzealder, i ’par’ eller ’tvillinger’.  

Navnet Qoph betyder baghoved, og Qoph symboliserer Lyset i betydningen: ”Den 

døde og golde jord, der ved oplysning er blevet gjort levende og frugtbar”. Dette 

fænomen korresponderer også til navnet Kodesh, som betyder helgen. Kodesh er 

den sidste hersker over stjernerne og deres beboere, som han giver liv til. Hvor 

bogstavet Resh illustrerer et ansigt eller forhoved, menes formen i bogstavet Qoph 

at være et billede på baghovedet og de processer, der knytter sig til det. I 

mennesket er baghovedet, der hvor lillehjernen, cerebellum, har sin placering. På 

trods af, at lillehjernen blot udgør en 10. del af hjernens samlede vægt, har den med 

sine ca. 105 milliarder nerveceller, langt flere nerveceller til at arbejde for sig, end 

stor og mellemhjernen har til sammen. Lillehjernens primære funktion er: 

Koordination, præcision og timing af kroppens bevægelser i forhold til sine 

omgivelser. I praksis foregår lillehjernens arbejde i samspil med den øvrige hjerne, 

hvor den har til opgave at regulere og afstemme ordrerne eller nerveimpulserne fra 

hjernen til kroppen, så den kan udføre sin bevægelse i overensstemmelse med 

hensigt, rum og omstændigheder. Lillehjernen er fysisk knyttet til alle tre dele af 

hjernestammen, også kaldet menneskets ur-hjerne, gennem tre sæt ben, hvor vi her 

og i forbindelse med Qoph særligt vil hæfte os ved den dobbelte forbindelse til 

hjernestammens bagerste del, den forlængede rygmarv eller medulla oblongata.  

Her om fortæller de Gamle: ”Når den sidste mur er brudt ned, det sidste slør revet 

væk og det sidste sted i mørket fjernet, da vil kraften stige op langs rygsøjlen til 

bagsiden af hovedet, og der vil blive lys!” 

  

”… Hans disciple sagde: ”Vis os det sted, hvor du er, for at vi må søge det”. Han 

sagde til dem: ”Den, som har ører, skal høre! Der er lys inde i et lysmenneske, og 

det oplyser hele verden. Hvis ikke det lyser, er der mørke”. (Thomas Evan. 24) 

 

Den græske mytologi fortæller, at der engang eksisterede en kvinde, hvis navn var 

Metis, der betyder visdom. Det blev sagt om hende, at hun en dag skulle føde en 

søn, der ville blive større og stærkere end Zeus, og at denne ville afsætte Zeus, som 

han i sin tid selv havde afsat Kronos (El). For at forhindre dette, valgte Zeus at 

sluge Metis, men efter at han havde gjort det, fik han en forfærdelig hovedpine. 

Derfor gik han til Smedenes gud, Hepheastos, og bad ham om hjælp. Hepheastos 

lettede Zeus hovedpine ved at åbne og dele hans kranie med sin økse. Da Zeus 

kranium delte sig, sprang en jomfru i rustning og med spyd i hånd ud af åbningen. 
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Sådan fødtes Athene, Gudinden for krig, kunst og håndværk.  

 

Zeus er den øverste patriark i kredsen af Olympens guder. Han er lysets og 

himmelens gud og bærer tilnavnene ’Lynsvingeren’ og ’Den vidt Tordnende’. 

Athene er skabt i hans hoved, som et resultat af, mødet mellem hjertets og hjernens 

visdom, der opstår, da Zeus indtager visdom for at slippe for ballade, men i stedet 

ender med et hovedbrud af format. Athene er datter af en kriger og født fuldt rustet 

og klar til kamp, men hendes primære opgave er ikke at angribe, men at forsvare 

noget. Hun er sat i verden som protektor af kunst og videnskab, og det er hendes 

vilje og pligt at værne om deres iboende ret til at trodse og overstige de grænser, 

som den etablerede magt afstikker for dem i sine forsøg på at hæmme og 

kontrollere deres udfoldelse. Det er i denne funktion Athene oftest skildres af 

samtiden og huskes i eftertiden - med det magiske skjold Ægiden på sit bryst og 

uglen, symbolet for lærdom, ved sin fod.  

  

Da Zeus lader sit hoved oplyse indefra, stiger lyset inden for skallen, til den ikke 

længere kan rumme det, men må brydes og slippe det ud. Han gør dette, selv om 

det nye er en reel trussel mod det, som er og det, som var fordi han nu, i et lysende 

glimt, indser, at den intense smerte han oplever, ikke har sin rod i Lyset, men i hans 

egne forsøg på at holde det tilbage. Lyset kommer indefra ikke udefra, og er derfor 

i realiteten ikke en trussel mod ham, men mod de begrænsninger, den stivnede ydre 

skal, der forhindrer hans naturlige vækst. I denne forstand er myten et billede på 

det samme tema, den samme energi, der udtrykker sig igennem bogstavet Qoph. 

Det er historien om, hvordan det etablerede herredømme, uanset hvor stærkt og 

magtfuldt det end måtte være, må bøje sig for lysets og visdommens forandrende 

magi. Intet forbliver som det er, alt har sin tid, kun bevægelsen er evig.  

 

Mennesker har altid forklaret livet i overensstemmelse med det, vi ønsker skal 

være sandt. Det er derfor mystikeren siger: ”hvis et menneskes ønsker er i virkelig 

harmoni med de virkelige tendenser i den kosmiske proces, så vil det, som han 

ønsker, skal være sandt, være sandt”. Intet i dette univers kan forstås med mindre, 

man først og fremmest forstår, at alle ting er i en stadig proces af forvandling. Det 

er af yderste vigtighed, at vi erkender dette, for at vi kan lære, hvorledes vi skal 

formulere vore ønsker. Når vi i vort hjerte ønsker os almindelige ting, sår vi i 

virkeligheden elendighedens sæd. Det var den fejltagelse, som de der byggede 

Babelstårnet gjorde, og det har været en fejltagelse, som vi har gjort lige siden den 

dag.  
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At skabe permanent form er umuligt i dette univers. Derfor er alle ønsker af denne 

art forfængelig tomhed. Det, der er muligt for os, er en erkendelse af og 

samstemning med strømmen af livskraft, som den flyder fra den ene form til den 

anden. Vi kan tage del i den store meditation, som skaber og opretholder universet. 

Vi kan blive bevidste redskaber for den Ene Vilje, som uophørligt bevæger sig 

frem mod sit mål. Det står os frit for, hver og en af os, at følge og fatte tillid til den 

og lære at ønske, som den ønsker, og hvis vi tør det og gør det, vil vi til gengæld 

modtage et løfte om al den støtte og vejledning, som vi måtte have brug for under 

vejs.  Et løfte som altid vil blive indfriet, som der står skrevet: ”Den som søger, 

skal finde; for den der banker, skal der blive lukket op”. (Thomas Evang. 94) 

 

Selv om Qoph betyder baghoved er bogstavets fysiske forbindelse til mennesket 

det blodrensende organ milten.  Milten er placeret i øverste venstre side af 

mellemgulvet, hvor den er indsat i blodbanen som et filter.  Den virker som et 

rensningsanlæg, hvis hovedopgave det er at indfange og destruere defekte og gamle 

blodceller og fjerne skadelige mikroorganismer. Når den har udført denne første og 

vigtigste funktion, vil den lede sit produkt bort fra kredsløbet og kanalisere det 

videre til leveren, der overtager den videre forarbejdning. Milten virker også som et 

depotorgan for ca. 1/3 af kroppens samlede beholdning af blodplader, og den 

hjælper med til at regulere mængden af blod og holde kropsvæskerne i balance.  

 

Sammen med lymfekirtlerne er milten en vigtig del af vores immunforsvar. Hvis 

milten skades eller bliver syg, kan den om nødvendigt bortopereres, men selv om 

andre organer kan træde til, og til en hvis grad overtage dens funktioner, så er et 

menneske, der har fået fjernet sin milt langt mere, faktisk 200 gange så udsat, for at 

blive ramt af en alvorlig bakteriel infektion som andre. Særlig farligt er det, hvis 

der er tale om den almindeligste form for lungebetændelse. De immunceller, der 

beskytter kroppen mod de bakterier, der oftest er skyld i lungebetændelse, bor 

nemlig i milten, så når man fjerner den, mister kroppen i realiteten sit eneste 

forsvar mod denne aggressive og nu livstruende lungesygdom 

 

Qoph er det 19. Bogstav i alfabetet med værdien 100. Begge disse tal har 

tværsummen 10, tallet for det fuldkomne, og man kunne udtrykke det sådan, at 

mennesket fuldkommengør sin udvikling i skabelsen gennem tallene fra 1-9, og i 

10 har det nået sin højeste grænse. Vi er blevet tallet 10 og alle tallene før 10 og er 

potentielt i stand til at give udtryk for alt, hvad vi er og alt, hvad vi har lært til nu. I 

kraft af tallet 100, Qophs numeriske værdi, bliver alle disse ting givet en ydre, 

synlig eksistens. Synlig for os selv og synlig for andre.  
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Det som er opnået ved en erkendelse gennem dette bogstav, er en intellektuel 

forståelse af noget, som ligger ud over det almindelige. Han har nu klarere og 

tydeligere visioner. Han har en bedre forståelse for betydningen af menneskets 

tilværelse og levevis. Han kan sammenlignes med et menneske, som har lært at 

læse arkitektens tegning. Nu skal han først til at bygge huset. Ordet bliver hos Gud, 

og det kan reciteres i Verden. Tegningen bliver i Yesod, og den kan manifestere sig 

i Malkuth. Men i den fysiske og psykiske del af virkeligheden er byggeriet kun nyt 

i den forstand, at vi ’renoverer’ og udvider en bygning, som allerede eksisterer. Og 

den nye begyndelse, den nye historie, der åbner sig for os, er kun ny for os. For sig 

selv og de væsner, der befolker den, er den gammel, evig, det er os, der er ’de nye’ 

her.  

 

Fænomenet Konstruktioner udtrykker sig på mangfoldige måder på vores vej 

gennem livet. De har, hvad enten vi er os det bevidst eller ej, givet anledning til 

mange en samtale mellem os og andre og med os selv. De har indgået som led og 

knudepunkter i den kæde af spirituelle processer, der har bevirket vores 

selvudvikling, og måske er det især gennem deres afvikling og udvikling, at vi selv 

oplever den magiske og forvandlende energi, der gennemstrømmer os. Nu har vi 

endelig viklet os ud af dem og ud af os selv. Vi ser, at vi allerede har fået bugt med 

nogle - og begrænset effekten af andre - af de engang så meningsfulde mekanismer. 

Meget er nået og nyt land er indtaget, men der er stadig rigeligt at gøre. Den 

enkelte konstruktion er måske opløst og transformeret, men det er de tanke og 

adfærdsmæssige vaner ikke, ej heller de tilbøjeligheder i os, der i sin tid fik os til at 

skabe dem. Vi besidder evnen for at nyskabe og genskabe alt, godt som skidt, men 

nu har vi, hvad vi ikke havde før, et fortrinligt indre arbejdslys, så vi bedre kan se, 

hvad vi laver. 

 

Hvis vi hele tiden vender og drejer de sten, som vi skal bygge af, så bliver der 

aldrig noget hus af dem, og hvis vi kun har målet for øje, så vil vi ganske vist 

hurtigt stå med en ny konstruktion, en færdig bygning, men det er tilfældet alene, 

der bestemmer kvaliteten af de sten, den består af. Vi må som altid selv finde et 

tempo, der passer til os og afstemme det efter omstændighederne. Og hvis 

omstændighederne byder os, at vi finder mere af det byggemateriale i os, om 

hvilket Jesus sagde: ”Vis mig den sten, som de, der bygger, har forkastet. Den er 

hjørnestenen”. Så er det måske tid til, endnu engang, at stoppe helt op og huske, at 

intet ligger bag os eller foran os, alt er inden i os. Den gamle histories 10 tal er den 
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nye histories 1 tal. Og det er de grimme og ildelugtende slagger af i går, der vil 

frigive det fængslede guddommelige lys, i morgen skal bygges af. 

 

 

Tredive 

Tredive, ְשֹלִשים, tre gange ti (tre gange Yod) 

 

Yod. 

Bogstavet Yod, der betyder hånd, er symbolet for det maskuline, befrugtende 

element i Guds navn. Hånden står også for magt og den kreative, målrettede energi, 

der opretholder individuel eksistens. Den åbne hånd med strakte fingre hentyder til 

mikrokosmos og mennesket i de lavere verdner, mens den lukkede hånd 

repræsenterer ’enheden’, ’kilden’, det center, hvor i alt har sit udspring og omkring 

hvilket, alting drejer sig. Yod er det mindste bogstav, og ved sin form, et punkt, der 

synes at dreje sig rundt om sig selv, henviser det til den første vibration i universet. 

Myten fortæller, at de ’virkelige bogstaver’, der gemmer sig bag bogstaverne i det 

hebræiske alfabet, er tegn skrevet i ild, og at hvert bogstav er en kombination af 

flammer. Yod er den allerførste gnist, der udspringer af den guddommelige ild, 

Guds Ånd, og da denne første lille gnist antænder sin egen flamme, bliver den det 

punkt, hvorfra alle andre flammeformationer opstår. Ligesom tallet 1 er det første 

tal, hvorfra de andre tal udgår, således er Yod også det første, umanifesterede, 

bogstav, den første flamme fra Guds ånd, hvormed alle andre bogstaver aktiveres 

eller antændes og, hvoraf de er formet. 

 

Bogstavet Yod afslører gnisten af det absolut gode, skjult i bogstavet Teth. 

Efterfølgende den første tzimtzum (sammentrækning), hvor Guds Uendelige Lys 

trak sig sammen for at skabe et ’sted’ til Skabelsen, blev der i det tomme rum et 

enkelt potentielt punkt eller ’indtryk’ tilbage. Hemmeligheden bag dette punkt er 

den Grænseløses styrke til at indeholde begrænsede fænomener i sig selv og 

udtrykke dem som tilsyneladende ydre virkelighed. Før tzimtzum var 

begrænsningens kraft skjult. Den lå latent i Guds Ubegrænsede Essens. Efter 

tzimtzum blev den begrænsede kraft afdækket. Set ud fra et, begrænset, 

menneskeligt perspektiv, betød dette paradoksalt nok, at Guds Grænseløse Essens, 

som oprindeligt ’skjulte’ begrænsningens kraft, nu selv blev skjult inden i punktet 

af sammentrukket lys.  

 

Begrænsede manifestationer følger alle den samme fastlagte formel og rækkefølge, 

det er det samlede antal af processer, der fortæller, hvor mange dimensioner det 
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omgivende rum tillader. Skabelsen begynder ved et punkt, uden dimension, der 

udvikler sig til en endimensionel linje og en todimensionel flade. Dette er antydet 

ved den fulde stavemåde af Yod (Yod, Vau, Daleth): Hvor Yod er punktet, Vau er 

linjen og Daleth er fladen. Disse tre trin korresponderer i Kabbala med: Nekudah – 

et punkt, der illustrerer det ustabile og uudviklede element af virkeligheden, 

Sephirah – den linje eller det spektrum, der virker som kanal for en bestemt energi 

eller livskraft og Partzuf – det tredje og sidste udviklingsstade, hvor enkeltdelene 

er integreret i en helstøbt figur eller flade. Det første punkt, Yods essentielle kraft, 

kaldes: ”Det lidt som holder så meget.” Ordet ‟meget‟ henviser til den 

ubegrænsede Gud, der skjuler sig i det oprindelige punkts åbenbaring. Et punkt, 

som afspejler sig i hele skaberværket og inden i en hver skabning, som en 

ubegrænset potentiel mulighed for at udvikle og udtrykke sig i forhold til og i 

samspil med sine omgivelser. 

 

Den første vibration i universet er symboliseret ved bogstavet Yod. Formen i Yod 

illustrerer et punkt i bevægelse, der drejer rundt om sig selv. Ud fra denne 

bevægelse er alle de andre bogstaver manifesteret i en struktureret orden. Derfor 

bruges piktogrammet Yod både som synonym for et udgangspunkt og som et 

alfabetisk bogstav, hvor det fungerer som kanal for flere forskellige vokal-lyde. 

Lige som en streng, der slås an og skifter tone alt efter, hvor i registeret den 

vibrerer. Dette fortæller traditionen os, men hvordan skal man fortolke det? Yod er 

som udgangspunkt mere som en første vibration end et klart udtalt bogstav i 

menneskeligt sprog. Det er en vibration, der kan høres, ligesom buddhisternes 

Aum, en første vibration som altid er til stede.  

 

Som et enkelt bogstav er Yod en del af det hebraiske alfabet, og dermed er det, 

ligesom de andre hebraiske bogstaver, en manifestation af en arketype, som også 

kan læses op. Yod er som enkeltbogstav en afspejling af det oprindelige Yod. 

Derfor kan man udtrykke det sådan, at Yod i sin oprindelse er et umanifesteret 

udgangspunkt for det, som er skabt til eksistens, og i sin egenskab af enkeltbogstav 

selv har taget form i den manifesterede verden. Udgangspunktet Yod er centrum for 

den kosmiske eksistens og for alt, hvad der kommer frem. Bogstavet Yod er i 

verden et centrum for den individuelle eksistens. 

 

Zohar fortæller: ”Ligesom skabelsen dukkede frem for at begynde de kosmiske 

ugedage, således blev også tiden kaldt frem af evigheden. Skabelsens, dannelsens 

og handlingens bevægelser vil forsætte til dagenes ende, hvor tilværelsens mission 

er fuldbyrdet.” I denne proces af udstrømning og tilbagevenden er vi, ifølge den 
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esoteriske tradition, midtvejs. Stoffets yderpunkter er nået, og evolutionens 

opvågnende bevidsthed er nu begyndt at hæve universets plan ud af det mineralske, 

vegetabilske og dyriske trin, til de inkarnerede menneskelige trin.  

 

I tallenes verden kunne man udtrykke det sådan, at den proces, vi lige har 

beskrevet, er et ’regnestykke’, hvor det hele tiden gælder, at den ene cyklus 

resultat, 10, bliver den næstes cyklus begyndelse, 1. I tallet 10 når skabelsen sin 

fuldbyrdelse og fuldkommenhed. Det maskuline/positive, kreative princip hos Gud 

har gennemtrængt og frugtsommelig gjort rummet, det negative, moderlige aspekt 

og er blevet ét med det. Tallet 10, tegnet korrekt, er en cirkel, der indeholder den 

befrugtende, positiv/kreative kraft fra Gud. Det er Guds frugtbarhed, Logos, det 

kreative princip, som skaber utallige verdner og levende skabninger i det store og 

bundløse nul, der former grænsen ud mod det uendelige rum. 

 

Yod er det tiende bogstav i alfabetet med den numeriske værdi 10. Den første 

skabelse af 9 tal, der startede ved Aleph og tallet 1, nu har gennemgået en 

transformation til et samlet hele, der på en gang afsluttes med, og aktiveres af Yod 

og tallet 10.  I alfabetet danner Yod det sidste led i den bogstavrække, der betegnes 

som ’niveauet for de arketypiske principper’. Samtidig er det begyndelsen af den 

næste kæde, der går fra Yod til Qoph, som kaldes ’niveauet for arketyperne i deres 

manifesterede form’. Det, der skiller de to fra hinanden, illustreres ved et enkelt 0 

(nul). og det, der skiller dem begge fra det sidste og tredje niveau, ’arketyperne i 

deres fuldbragte og ophøjede form’, illustreres ved et dobbelt 0. Både i kabbalistisk 

og numerologisk betydning er den energi, der er indeholdt i 0 spildt, hvis det sættes 

før et tal, men ’brugt rigtigt’ altså efter tallet, er det af afgørende betydning for 

tallets udvikling. 0 er både det rum, der sætter skel mellem Alfa og Omega og det 

led, der samler dem igen:  

 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 eller J H V H J H V H J H V H J H V H.  

 

Den grænseløse cirkel, nullet, der deler form med bogstavet O, symboliserer det 

uendelige, ubegrænsede lys, universets æg og solsystemet i sin helhed, det 

bundløse rum og den uendelige væren og ikke-væren. 0 (nullet) illustrerer det 

moderlige aspekt af Gud, der både er dødens intethed og livets fuldstændighed. I 

sig selv er cirklen tom, men samtidig er den klar til at give fødsel til alting og tage 

det hele tilbage igen, absorbere det i sin tilsyneladende tomhed, når det er tid for 

det. I denne sammenhæng er nullet et symbol på Binah i Livets træ, og de 

processer, der forbinder Binah med Malkuth og liv og død i verden: 
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Jeg så mig blive født! Først var jeg en idé, så en tanke, dernæst et ønske og endelig 

et udtryk. En eksplosion der spredte sit lys i en trykbølge omkring sig for så, i sin 

første indånding, at tage form af en kugle gjort af absolut mørke og absolut lys.  

Kun to ting var jeg: Et ”JA” og et ”JEG ELSKER”. Kun to evner havde jeg: AT 

GIVE og AT MODTAGE. Øjeblikkeligt søgende begyndte jeg at bevæge mig i 

rummet. Jeg ledte efter nogen, én bestemt, at elske og forene mig med. Jeg fandt 

ham, og vi blev ET. 

 

Jeg så mig dø! Jeg så min kugle af absolut lys og absolut mørke, som den nærmede 

sig slutningen af sin rejse gennem himmelrummet. Jeg så den ankomme til en 

sfære, en gigantisk globe, hvis blanksorte overflade blev gennembrudt og gnistrede 

af myriader af lysglimt. Liv der drog af sted, mens andet kom tilbage. Jeg så mit 

glimt vende hjem, og som det sank stadig dybere ind i enheden, mens jeg opløstes 

og smeltede sammen med den, da forstod jeg, at jeg, mit livs samlede erfaringer, 

forandrede alting, at de skabte med i et univers af evig vækst og evig forandring, 

og alt blev stille. 

 

De fleste illustrationer af Livets træ er skåret over samme læst.  Det er en 

symmetrisk figur med ti knudepunkter, oftest som farvekodede cirkler, der 

symboliserer Sephiroth og et stisystem, der binder figuren sammen, repræsenterer 

de 22 principper, der forbinder bogstaverne til tallene. Alt er ordnet i et hierarki, 

hvor Kether er først og øverst og alt, hvad der kommer efter, placerer sig nedad i 

rummet og i numerisk rækkefølge. Men ’i virkeligheden’ udgør Kether ikke en 

position i rummet. Kether - og for den sags skyld alle de andre Sephiroth - er 

eksistensstadier eller eksistenstilstande.  

 

Der er en rækkefølge i begivenheder og en niveauforskel i de skabelsesplaner, vi 

forsøger at beskrive, visualisere, figurativt, men beskrivelsen rummer en fysisk 

begrænsning både i tid og rum, der ikke gælder dens objekt. Tegningen står stille 

og har kun en flade og to retninger at arbejde med og selv, hvis den var 

tredimensionel, ville den vise en model af planerne, hvor det ene hæver sig over det 

andet ind i himlen, som etager i en bygning. Dette er principielt rigtigt, men på 

samme tid fundamentalt forkert. Da planerne kun er fysiske lige som tanker er det, 

og hele tiden på farten lige som de. Vi kan stadig bruge billedet til at få orden på 

vore tanker og finde op og ned i verden med, når blot vi husker, at de 32 stier er 

væsenstilstande, eksistenstilstande af forskellige slags. Selvom de blev udviklet 

efter hinanden i tid, fremtræder de samtidig i rummet. Eksistensen af alle 
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væsensarter er til stede i et enkelt væsen, hvilket vi sikkert bedre forstår, når vi 

husker på, at mennesket består af et fysisk legeme, følelser, sind og ånd, og disse 

alle optager det samme rum på samme tid. 

 

Kabbalisterne opfatter ikke Gud som Den, der trin for trin dannede det skabte, men 

de tænker på de forskellige manifestationsfaser som den ene, der udvikler den 

anden, som om hvert Sephirah var et bassin der, når det blev fyldt, flød over og ind 

i et lavere bassin. Det er ligesom allegorien med agernet. Skjult i et agerns indre er 

der en eg med sine agern, og skjult i hvert af disse agern er der en eg med sine 

agern. Således indeholder hvert Sephirah potentialet til alt, hvad der kommer efter 

det, på den nedadgående manifestationsskala. Billedet her, er tænkt som en anden 

udgave af tegningen fra før. Denne model har naturligvis også sine begrænsninger, 

som formen altid vil have det i forhold til bevægelsen, men den gør også noget 

rigtigt, fordi den forsøger at vise titallet og Sephiroth, som den søde men hårde 

forvandlingskugle, som vi ikke kan bide i uden at skade tænderne, men i stedet må 

’sutte os forsigtigt igennem’ tal for tal, farve for farve til vi når ind til det bløde, 

hvide centrum, Kether.  

 

Yod er et punkt af lys, der viser sig som en gnist i mørket bag kabbalistens lukkede 

øjne. Det drager ham eller hende til sig, for man ved det bare, at netop her i dette 

punkt, der synes så småt, at man dårligt nok kan se det og så, i næste nu, så stort, at 

man næppe kan overskue det, at her er vejen ind i mysteriet. Myten fortæller, at det 

oprindelige Yod slører og afslører hemmeligheden om de ti Sephiroth, de 

Guddommelige kanaler af lys, gennem hvilke Gud uophørligt bringer sin væren til 

verden. Men den fortæller også, at den gnist, vi finder i vort eget mørke, er gjort af 

den samme flamme, og formår vi at bringe den lille ild til at afsløre 

hemmelighederne i os selv, da vil den, ved sin forbindelse til det oprindelige Yod, 

lade os skue i den store verden, hvad vi har set i den lille.  

 

Da Yod og tallet 10 er begyndelsen på rejsens anden del, det eksistentielle niveau, 

er det nu, at det der før var skjult bliver synligt. Vi kan se noget nyt, men ved ikke 

nødvendigvis, hvad det er, vi ser eller, hvordan vi skal forstå, det vi ser. Men vi ser 

i hvert tilfælde, at bunden er gået ud af den dualistiske verden, vi hidtil har 

navigeret i.  

 

Fem 

Fem er bogstavet He. He betyder et vindue eller en åbning. Et vindue giver lys 

og luft adgand til at komme ind i rummet. Det er en åbning, hvor igennem 
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lyset ude fra kan nå os. Bogstavet stammer fra en rod, der betyder, ”at ånde” 

på den måde, at man tillader luft og lys at trænge ind i en dybere betydning 

end den rent fysiske. He læses almindeligvis som et symbol for universelt 

liv, klarhed, ånden i tilværelsen, handlingen af følelse og villighed, 

transcendental viden og universel magnetisme. 

 

Betydningen af He i den bibelske sætning, hvor Josef siger: ”Tag for Jer af frø 

(He)”, udtrykkes åbenbaringen af selvet i den handling det er at give sig selv til 

andre. At give til andre i form af selvudfoldelse, er den ultimative gave fra selvet. I 

hemmelighed giver bogstavet Gimel - den rige mand - af sig selv til den fattige 

mand i form af velgørenhed. Den højeste form for velgørenhed er, når giveren er 

skjult for modtageren. ”Tag frø for Jer”, svarer til Sephirah’et Yesod, hvis 

funktion det er, at udtrykke sig selv ved at formgive de frø, der  skal spire og gro i  

Malkuth. Når Josef først gav sine brødre korn, var det for, at de kunne genkende 

ham. Kornet blev brugt til grød eller bagværk, som de så kunne nære sig ved. Men 

efter hans åbenbaring ændrede gaven karakter sådan, at de korn, der før skulle 

spises, nu viste sig som frø, altså sædekorn, som de selv måtte så, passe og høste 

af. Sædekornet symboliserer det færdige He, og ved at give det til sine brødre 

fortæller Josef dem, at de har spist så længe af hans visdom, at de nu kan høste 

deres egne erfaringer og ernære sig selv gennem dem.  

 

Bogstavet He symboliserer, på grund af sin form: Bredde - den vandrette linje. 

Længde - den lodrette linje, og dybde - den åbne ’mund’. He repræsenterer også tre 

aspekter af sjælen: Her symboliserer den vandrette linje det at tænke. Den lodrette 

linje symboliserer det at tale, hvad enten det er fra hjertet eller munden, og den 

åbne ’mund’ symboliserer det at handle. I den guddommelige manifestation 

repræsenterer bogstavet He den vandrette linje - Essensen. Den lodrette linje - det 

transcendente Lys og den åbne ’mund’ - det immanente Lys. 

 

He har den numeriske værdi 5, og tallet 5 symboliserer mennesket i mikrokosmos. 

Men 5 er også tallet for det fuldkomne menneske, der illustreres ved et pentagram. 

Det fortælles, at de fire bogstaver i Guds navn korresponderer med de fire 

principper i mennesket: Yod korresponderer med ånd, He med sjæl, Vau med 

intellekt og det sidste He med hjertet. Disse fire må inkarneres og udtrykkes for at 

mobilisere det femte princip: Vilje, der illustreres ved bogstavet Shin. Når man 

tilfører bogstavet Shin til Tetragrammaton  opstår et nyt navn JHSVH, JeHeSuaH 

eller Jesus. 
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På det åndelige niveau svarer den nummeriske værdi af tallet 5 til de fem niveauer 

af sjælen: Nephesh – instinkter. Ruach – følelser. Neschamah – sind. Chiyah – bro 

til transcendens og Yechidah – enhed. 

 

Selvom sjælen grundlæggende er én ting, kan den alligevel deles op i adskillige 

dele. Dette er klart demonstreret i Zohar, hvor det fremherskende synspunkt er, at 

sjælen består af tre dele: Nephesh, Ruach og Neschamah.  

 

Benævnelsen Nephesh viser hen til den del af sjælen, der er forbundet med legemet 

og alt det som hører med til, at opretholde den fysiske tilværelse gennem hele livet. 

Den er ikke selve legemet, men det laveste udtryk for sjælens åndelige liv. Dens 

natur er at opfylde kødets behov og beskytte det mod skade. Det er begærligt og vil 

overleve for enhver pris. Nephesh har ikke sin egen energi eller lys, men får sin 

næring fra Ruach, og selvom den er ansvarlig for det fysiske legeme, er den tillagt 

Yetzirahs verden og korresponderer med det æteriske legeme. Benævnelsen 

‟Ruach‟ henviser til den bevidstheds-evne, der er forbundet med princippet om 

rationelle tanker. Det er gennem Ruach, at sjælen næres, for hvis Ruachs livskraft 

blev trukket tilbage vil døden straks indtræffe. Nephesh ville være ude af stand til 

at opretholde sit eget legeme. Ruach er tillagt Briahs verden og korresponderer 

med det åndelige legeme, men for de fleste mennesker, er tilgangen til det åndeligt 

legeme noget, der opleves som glimt, impulser eller periodiske opblomstringer, 

som resultat af, at vi stadig er underlagt lidenskabens omskiftelige natur. 

Benævnelsen ’Neschamah’ henviser til sjælens åndelige evner. Det er den højeste 

fornuft i os, som er det virkelige åndelige intellekt, der står over det rationelle sind. 

Det er uddraget fra livets kilde og fra intelligensens og visdommens kilde og er 

tilskrevet Atziluths verden. 

 

Nephes, Ruach og Neshamah sameksisterer og virker som én enhed, men alligevel 

er det formentlig kun få mennesker i denne verden, der er i stand til at drage fordel 

af dem alle tre. Det bliver sagt, at enhver sjæl er bevidst på Nepheshs plan og, hvis 

vi bruger den til sit yderste potentiale, da skænkes Ruach-bevidsthed til sjælen. 

Sjælen inviteres så at sige ind i Ruachs hus, som om den hørte til der. Hvis sjælen 

er i stand til at bruge Ruach til sit yderste potentiale, da vil det guddommelige 

Gudshoved lovprise sjælen og skænke den Neschamahs krone. Det er målet for alle 

sande søgere, for det er gennem Neschamahs kræfter, at Ruach frigøres fra den 

jordiske verdens begrænsninger, og på denne måde bliver den i stand til at erkende 

sin virkelige, åndelige natur. Andre navne tilskrevet den er: Det Højere Selv, 

Overselvet, og sjælens Hellige Vogtende Engel. Mellem Nephesh og Ruach ligger 
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der et slør, et fortættet astralt felt, som bevidstheden kun formår at gennembryde 

ved hjælp af et fænomen kaldet Tselem. Zohar betragter Tselem som det æteriske 

eller astrale legeme, der tjener som mellemleddet mellem sjælen og det fysiske 

legeme. Man tænker, at på grund af, at Neschamahs og Nephesh‟ natur er for langt 

fra hinanden til at forme et bånd, blev Tselem skabt, vævet som en klædning af 

menneskets tidligere gode gerninger. Denne æteriske form blev betragtet som 

værende menneskets virkelige form, som kun kunne afsløres for den hengivne 

kabbalist’ rensede åndelige syn. Middelalderens kabbalister mente, at det Højere 

Selv, eller virkeligt åndelige selv, hørte til Tselem. Denne idé er baseret på 

skrifstedet, hvor der står: ”Så sagde Gud, lad Os skabe mennesket i Vort billede, i 

Vor lighed.” (1. Mosebog 1:26). 

 

Forskellen mellem Neschamah, vores uundværlige åndelige individualitet, og 

Tselem er, at Tselem er mellemleddet – formen, ikke essensen – hvor igennem 

Neschamahs vilje bliver manifesteret, da dens oprindelige formål var at tjene som 

en form, eller mønster, for det fysiske legeme.  
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Kapitel 13 
 

Denne historie om Susanna blev i alle oldgræske og latinske Bibler placeret i 

begyndelsen af Daniels Bog, indtil Hieronymus (år 347 - 420) i sin oversættelse 

fjernede den derfra, fordi han ikke kunne finde nogen hebræisk tekst. Dette er også 

tilfældet med kapitel 14, Bel og Dragen. Men både det ene og det andet kapitel 

blev godtaget af den katolske Kirke, og var fra starten en del af den kristne Bibel. I 

den danske Bibel er de en del af de Apokryfe Bøger under afsnittet: ”Nogle stykker 

som er lagte til Daniel”. Her er også et tredje kapitel, nemlig ”De tre hellige børns 

sang eller Azarias bøn.” 

 

På grund af det faktum, at vi ikke besidder den oprindelige hebræiske eller 

aramæisk tekst til teksten om Susanna, har mange antaget, at den oprindeligt blev 

skrevet på græsk. Men på grund af de semitiske særegenheder der findes i de 

græske tekster om Susanna, og endnu mere de to forskellige græske tekster selv, 

Theodotian og Septuaginta, der anvender lignende grammatik og indhold, men 

bruger forskellige ordforråd, viser dette, at de er oversættelser fra en original 

hebræisk eller aramæisk tekst. For den der er kyndig i kabbala er der ikke nogen 

tvivl om, at teksten følger samme tradition som resten af Daniels Bog. 

 

Daniels beretning om Susana er en beretning om Shekinah, det evigt kvindelige, og 

tilskrives som sådan til en lang række fænomener både i den skabte og den 

skabende verden. Oprindeligt tænkte man på Shekinah som Guds nærvær, og 

kabbalisterne tog senere denne idé op om nærværelse og gjorde den til en del af 

Gud, en feminin del. Forløsningen af denne feminine medhjælper er i 

virkeligheden forløsningen af en del af Gud Selv. Det som man dermed forsøger at 

forklare er, at Gud i Sin hele tilstand er androgyn og, at han i Sin nuværende 

tilstand er ufuldkommen. Fordi dette er tilfældet, går man videre med at sige, at 

fordi mennesket var skabt i Guds billede er det også i sin grundtilstand androgynt, 

hvilket også menes at ligge i betydningen bag den måde, hvorpå Eva er skabt. Det 

er af denne grund, at man over alt finder argumenter for den påstand, at 

virkningerne af Gud i mennesket altid er en afbalancering af mand /kvinde, 

maskulin /feminin, altså at en mand for at være rettroende altid må forblive i 

kontakt med denne feminine del af sig selv. 

I Zohar fortælles det, i en udlægning af skriftstedet: … „så Salomos visdom overgik 

al østens visdom og al Egyptens visdom‟. (1. Kongebog 5, 10-11), at der findes en 

hemmelighed, Månens hemmelighed, der kun til fulde er kendt af den indsigtsfulde 

konge. Salomons visdom er altså forbundet med Månen som et feminint princip, 
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hvori kundskaben om den overpersonlige natur ligger. Månen blegner, når 

mennesket synder, siges det, og alt efter alvoren af den synd, vi begår, vil det 

feminine princip, månen, Shekinah, trække sig selv og sit lys bort fra os, i vores 

formørkede og destruktive tilstand, og hun vil holde sig skjult for os, til vi igen 

viser os værdige til hendes nærhed. Hun underviser os, når vi drømmer og 

mediterer, og hun prøver os i det, vi har lært og glemt igen, når vi er vågne. Hun er 

der altid, Shekinah, hvad enten vi ser hende eller ej; præcis lige som den fysiske 

måne. 

 

I Livets træ repræsenterer Shekinah hele den midterste søjle, ligevægtens søjle og 

således også den perfekte isogyne forening af de maskuline og feminine 

principper. Samtidig er hun kendt som den Højeste Himmelske Moder og den 

Underordnede Moder, moderen og datteren, den øvre Shekinah og den lavere 

Shekinah, der som nævnt er betegnelser der henviser til henholdsvis Binah og 

Malkuth. Her ud over figurerer hun i skabelsesplanernes Tetragrammaton som det 

øvre (første) og det lavere (andet) He. Hun er kort sagt „anima mundi‟, 

verdenssjælen som giver en del af sig selv til hvert menneske i form af 

Neschamah. 

 

Kabbalisternes meditationer på Shekinah, det feminine udtryk af Gud, bestod i at 

visualisere en smuk kvinde med 70 ansigter, hvor hvert ansigt skjulte et aspekt af 

den mediterendes sjæl bag et sæt detaljerede klædninger. I de mest udviklede 

former for sjæls-bindende meditationer visualiserede kabbalisten Guds mandlige 

og kvindelige ‘legemer’ i form af de elskendes omfavnelse. Ved at gøre dette, 

forenede den udøvende henholdsvis de åndelige, intellektuelle og instinktive dele 

af hans egen sjæl. Foreningen af mystikeren med hans sjæl og derved 

genoprettelsen af den oprindelige guddommelige orden, kan kun erhverves 

gennem Shekinah i hans indre, som er Neschamah. Torah er i sin essens det som 

dækker hende og tilslører hendes nøgenhed for verden. Man kan derfor sige, at 

hele den kabbalistiske spekulation blot er en nøgle til Toras kammer, hvor i hver 

af os må finde vores egen Shekinah. 

 

I sit eksil er Shekinah nøgen og må iklæde sig de nedre kamres 7 slør, der kun 

lader sig bryde af den, hvis hjerte er rent. Den kabbalistiske tradition fortæller os, 

at en studerende af Torah er godt på vej til, at blive Torahs, eller Shekinahs, 

brudgom, for gennem sine oprigtige og kærlige ønsker om at lære hende at kende, 

vil der også opstå en trang til, at forsvare og beskytte hende mod det i ham selv og 

den ydre verden, der truer hende. For ham skal hun stå nøgen, for verden må hun 
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være klædt på. Hvis Faldet ikke var sket, hvis mennesket ikke havde syndet, ville 

hun ikke behøve at være dækket. Men Faldet skete og mennesket synder, og 

derfor siges det, at den bogstavelige Tora klæder Shekinah på, og den retfærdige 

hjælper hende, mens synderen er den, der afklæder Shekinah og ved at gøre dette, 

forlænger hendes eksil.  

 

 

 

Susanas historie 
 

1. Og der var en Mand, som boede i Babylon, og han hed Johakim.(1) 

 

Noter: 

1. Johakim eller Joachim betyder ‟rejst af Gud‟. 

 

2. Og han havde taget en hustru, som hed Susanna,
(1) 

Helkias
(2)

 datter, som var 

meget dejlig og frygtede Herren. 

 

Noter: 

 Susanna er den græske form af det hebræiske Shoshanah ,שושנה .1

 ,‟der betyder ‟lilje‟. På nyere hebræisk betyder det også ‟rose ,(שושנה)

og stammer måske fra det ægyptiske ‟lotus‟. 

2. Helkias var præsten der fandt Lovbogen i Herrens hus, da kong 

Josias befalede ham, at rense det aller helligste. (2. Konge. 22:8) De 

fleste kilder fortæller, at Helkias broder var profeten Jeremias, altså 

Susanas onkel. 

 

3. Og hendes forældre var retfærdige og havde lært deres datter efter Mose lov. 

 

4. Og Johakim var meget rig og havde en lysthave nær ved sit hus.og jøderne 

forsamledes hos ham, fordi han havde større anseelse end alle de andre. 

 

5. Og der blev to
(1)

 ældste
(2)

 af folket satte til dommere i det år, om hvilket Herren 

har talt og sagt, at der var udkommen uretfærdighed af Babylon fra de ældste, 

som var dommere, og som mente, at de regerede folket. 

 

Noter: 
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Nogle hævder, at disse to mænd var Zedekias og Akab, hvor om 

Jeremias skrev: ”Herren gøre for dig som med Zedekias, (Zidkija) og 

Akab (A'ab) og hvem Babylons konge lod brænde på grund af 

ugudelighed, fordi de havde begået ugudelighed mod deres 

medborgeres hustruer.” (Jer. 29:21) 

1. To er det hebræiske bogstav Beth, ב. Bogstavet Beth repræsenterer 

det feminine aspekt af sjælen eller effekten af graviditet og er derfor 

også begyndelsen til mangfoldighed. Gennem sin fødsel skaber hun 

skabninger, herunder tanker, følelser og idéer og påvirker andre 

skabninger. Men først og fremmest afspejler Beth den dualistiske 

natur af skabelsen. Som det andet bogstav med talværdien 2 

repræsenterer det en dobbelthed – en dobbelt natur. Men disse to dele 

er forbundet, og dette ser vi også i bogstavet struktur: to vandrette 

linjer forbundet ved en lodret linje. Der er i enhver dualitet en tredje 

faktor, som er deres forhold. Mellem en mand og en kvinde er der en 

dobbelthed, den tredje faktor, som er forholdet de har med hinanden. 

Både ved sin form og talværdi peger Beth på den første skabelsesakt 

gennem deling, der overhovedet er mulig. Ét eller enheden spalter sig 

og bliver til to. Gennem denne aktivitet vil frøet eller sæden fra 1 

bliver optaget i en frugtbar grobund, 2, og begynder at udvikle sig for, 

at noget nyt kan tage form. Beth er således i sig selv et billede på, 

hvordan det første udtryk for det maskuline princip, forplanter sig til 

det første indtryk af det modtagelige, feminine princip.  

 ældste. De ældste fungerede som lokale dommere og skulle ,זקן .2

bringe mordere for retten, straffe en ulydig søn, straffe for 

bagvaskelse, for manglende overholdelse af ægteskabsloven. Der ud 

over skulle de undervise de uvidende om Loven. 

 

 

6. De var stedse i Johakims hus,
(1) 

og alle, som havde retssager, kom til dem. 

 

Noter: Hus hedder Beth ligesom bogstavet Beth og henviser til Guds 

hus: ”Mit hus skal kaldes et bedehus for alle mennesker”. Denne 

sætning fortæller, at den guddommelige hensigt med oprettelsen af et 

hus var, at Gud ønskede en bolig i den lavere virkelighed. Opfyldelsen 

af dette begynder med skabelsen af mennesket, en guddommelig sjæl 

klædt i en fysisk krop. Huset er en bolig for mennesket i en verden af 
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dualitet og illusion. Et hus, der giver beskyttelse og husly, men også et 

metafysisk hus, et tempel, der i åndelig forstand indeholder Lyset, 

Ånden. Beth som et hus er også symbol for biblioteket på jorden og 

Akacien i himlen, der rummer alverdens Visdom.  

 

I bogen Bahir spørges en rabbi: ”Hvorfor er Beth lukket på alle sider, 

men åbent foran?” og rabbien svarer: ”Det lærer os, at det er verdens 

hus (Bayit). Gud er verdens sted, men verden er ikke Hans sted. Læs 

ikke Beth, men Bayit (hus).” Rabbien henviser her til Ordsprogenes 

Bog 24:3 hvor der står: ”Med visdom bygges huset, med forstandighed 

grundfæstes det, og med kundskab bliver rummene fyldt”. 

 

 

7. Og det skete, når folket løb bort om middagen, da gik Susanna ind og 

spadserede i sin mands have.
(1)

 

 

Noter: 

Haven symboliserer menneskets oprindelige tilstand af 

fuldkommenhed, før det begyndte at få erfaringer.  

 

 

8. Og de to ældste så hende dagligen gå derind og spadsere, og de fik lyst til 

hende. 

 

9. Og de forvendte deres sind og drog deres øjne bort, så at de ikke så til himlen, 

ej heller tænkte på retfærdige domme. 

 

10. Og de var begge sårede i hjertet for hendes skyld, men de kundgjorde ikke 

dere smerte for hinanden. 

 

11. Thi de bluedes ved at kundgøre deres begærlighed, at de ville have omgang 

med hende. 

 

12. Og de tog dagligen vare på hende med flid for at få hende at se. 

 

13. Og de sagde den ene til den anden: lader os nu gå hjem, thi det er middags 

måltids time. 
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14. Og når de var gangne ud, skiltes de fra hinanden, men de vendte om og kom 

til samme sted igen; og der de udspurgte hinanden om årsagen dertil, da 

bekendte de deres begær for hinanden; og da bestemte de tillige i forening en 

belejlig tid, når de kunne finde hende alene. 

 

15. Og et skete, der de en bekvemt dag tog vare, da kom engang Susana ind, som 

hun tilforn dagligen plejede, kun med to piger, og hun fik lyst til at bade sig i 

haven; thi det var en stærk hede. 

 

16. Og der var ingen tilsted, uden de to ældste, som var skjulte og varede på 

hende. 

 

17. Og hun sage til hendes piger: hent mig nu olie og salve og luk dørene for 

haven, at jeg kan bade mig. 

 

18. Og de gjorde, som hun sagde, og lukkede dørene for haven, og gik ud af 

sidedørene for at hente det som var dem befalet; og de så ikke de ældste, thi de 

var skjulte. 

 

19. Og det skete, der pigerne var gangne ud, da stod de ældste op og løb hen til 

hene og sagde: 

 

20. se, dørene for haven er lukkede og ingen ser os, og vi have lyst til dig; derfor 

vær os til vilje, og bliv hos os. 

 

21. Men vil du ikke, da ville vi vidne imod dig, at der var en ung karl hos dig, og 

at du erfor sendte pigerne bort fra dig. 

 

22. Og Susana sukkede dybt og sagde: jeg er ængstet fra alle sier; thi om jeg gør 

det, da er jeg skyldig at dø, og gør jeg det ikke, da kan jeg ikke undfly eders 

hænder. 

 

23. og vil jeg hellere vælge ikke at gøre det og så falde i eders hænder, frem for at 

synde
(1)

 mod Herren. 

 

Noter: 

1. Se 1. Mose 39:9. 
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24. Og Susana råbte med høj røst; men de to ældste råbte imod hende: 

 

25. Og den ene løb hen og oplod dørene for haven. 

 

26. Men som husfolkene hørte skriget i haven, sprang de ind ad sidedørene for at 

se, hvad der var vederfaret hende. 

 

27. Men der de ældste gav deres forklaring, blev tjenerne sår skamfulde; thi der 

var aldrig sagt sådanne ord om Susana 

 

28. Da folket næste dag samledes hos hendes mand Jojakim, kom de to ældste, 

opfyldt af deres forbryderiske plan mod Susanna om at få hende dømt til døden. 

De sagde i folkets påhør:  

 

29. ”Send bud efter Susanna, Hilkijas datter, som er gift med Johakim.” Der blev 

sendt bud efter hende, 

 

30. og hun kom sammen med sine forældre og sine børn og alle sine slægtninge.  

 

31. Susanna var yndig og så dejlig ud,  

 

32. og forbryderne gav befaling om at tage sløret af hende, for at de kunne se sig 

mætte på hendes skønhed; hun var nemlig tilsløret.  

 

33. Og de, der var sammen med hende, og alle, der så hende, græd.  

 

34. Så stillede de to ældste sig midt blandt folket og lagde hænderne på hovedet 

af hende;  

 

35. grædende så hun op mod himlen, for af hjertet stolede hun på Herren.  

 

36. De ældste sagde: ”Mens vi gik alene omkring i parken, kom hun ud sammen 

med to piger, låste porten til parken og sendte pigerne bort.  

 

37. En ung mand, der havde holdt sig skjult, kom så hen til hende, og han lagde 

sig hos hende.  
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38. Vi befandt os i et hjørne af parken, og da vi så denne lovløse handling og 

skyndte os hen til dem,  

 

39. så vi, at de lå med hinanden. Ham kunne vi ikke overmande, for han var 

stærkere end vi, og han åbnede porten og slap væk;  

 

40. hende derimod fik vi fat i og spurgte, hvem den unge mand var,  

 

41. men hun ville ikke fortælle os det. Dette er vi vidner på.” Og forsamlingen 

troede dem, da de var folkets ældste og dommere, og man dømte hende til døden. 

 

42. Da råbte Susanna med høj røst: ”Evige Gud, du som kender de skjulte ting, 

du som ved alt, før det sker,  

 

43. du ved, at de har vidnet falsk imod mig. Og nu skal jeg dø, selv om jeg ikke 

har gjort noget af det, som de mænd her i deres ondskab beskylder mig for.” 

 

44. Og Herren bønhørte hende.  

 

45. Da hun blev ført bort for at blive henrettet, vakte Gud den hellige ånd i en 

ung mand, som hed Daniel,  

 

46. og han råbte højt: ”Jeg er uskyldig i denne kvindes blod.”  

 

47. Alle vendte sig mod ham og sagde: ”Hvad er det, du siger?” 

 

48. Så stillede han sig midt blandt dem og sagde: ”Er I virkelig så tåbelige, 

israelitter? Uden at have holdt forhør og uden at vide noget sikkert har I dømt en 

israelitisk kvinde!  

 

49. Vend tilbage til retssalen, for de mænd her har vidnet falsk mod hende.” 

 

50. De vendte alle hurtigt tilbage, og de ældste sagde til ham: ”Kom og sæt dig 

hos os, og lad os høre, hvad du har at sige, for Gud har givet dig myndighed som 

en ældste.” 

 

51. Daniel sagde til dem: ”Adskil dem, og hold dem langt fra hinanden, så vil jeg 

forhøre dem.”  
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52. Da man havde skilt dem fra hinanden, kaldte han den ene til sig og sagde til 

ham: ”Du, som har henlevet dine dage i ondskab, nu rammes du af de synder, du 

tidligere begik,  

 

53. når du fældede uretfærdige domme og dømte de uskyldige, men frikendte de 

skyldige, skønt Herren har sagt: ”Vold ikke uskyldiges og retfærdiges død.'” 

 

54. Hvis du altså har set denne kvinde, så sig mig: ”Under hvilket træ så du dem 

have omgang med hinanden?” Han svarede: ”Under et mastikstræ.” 

 

55. Da sagde Daniel: ”Udmærket! Den løgn skal komme over dit eget hoved. For 

Guds engel, som allerede har fået befaling fra Gud, vil hugge dig midt over.”  

 

56. Så sendte han ham bort og befalede, at den anden skulle føres ind. Han 

sagde til ham: ”Du, som er efterkommer af Kana'an – ikke af Juda – skønheden 

har forledt dig, og begæret har ført dit hjerte på afveje.  

 

57. Sådan har I båret jer ad over for Israels døtre, og af frygt har de haft omgang 

med jer, men denne Judas datter er ikke gået med til jeres lovløse handling.  

 

58. Sig mig nu: ”Under hvilket træ greb du dem i at have omgang med 

hinanden?” Han svarede: ”Under en steneg.” 

 

59. Da sagde Daniel til ham: ”Udmærket! Den løgn skal komme over dit eget 

hoved. For Guds engel står rede med sværdet for at skære dig midt over, så han 

kan gøre det af med jer begge.”  

 

60. Hele forsamlingen råbte med høj røst og priste Gud, som frelser dem, der 

sætter deres håb til ham.  

 

61. De vendte sig mod de to ældste, fordi Daniel på grundlag af deres eget 

udsagn havde afsløret dem som falske vidner, og man gjorde mod dem, som de 

havde planlagt at gøre mod deres næste: 

 

62. Man handlede efter Moseloven og henrettede dem. Sådan blev uskyldigt blod 

reddet den dag. 
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63. Hilkija og hans hustru lovpriste Gud for deres datter, sammen med hendes 

mand Johakim og alle deres slægtninge, fordi der ikke var fundet noget skændigt 

ved hende.  

 

64. Og Daniel var fra den dag højt anset i folket. 
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Kapitel 14 
 

Bel og dragen er kapitel 14 i den græske version af Daniels Bog og er accepteret i 

nogle af de kristne versioner, men ikke i den jødiske tradition. Historien er ikke 

primært om enten guden Bel eller dragen, men vedrører flere legender om Daniel, 

der besejrer Belpræsterne i én episode og herefter dræber en drage som 

babylonerne mente var en gud, og endelig er der den berømte historie om Daniel i 

løvens hule, hvor han her får et mirakuløst besøg af profeten Hanakuk. Habakuk 

var en af de 12 små profeter i det Gamle Testamente, og det skrift der tillægges 

ham er fra ca. 600 år f. Kr. 

 

Bel og dragen blev inkluderet af de alexandrinske jøder i deres græske 

oversættelser af de jødiske skrifter, kendt som Septuagente. Disse legender blev 

imidlertid ikke accepteret af jøderne i Jerusalem eller nyere rabbinske 

myndigheder. 

 
Fortællingen om Bel og Dragen blev, indtil Hieronymus i sin oversættelse fjernede 

den derfra, fordi han ikke kunne finde nogen hebræisk tekst, i alle oldgræske og 

latinske Bibler placeret som kapitel 14 i Daniels Bog. Kapitlet blev godtaget af den 

katolske Kirke, og var fra starten en del af den kristne Bibel. I den danske Bibel er 

det en del af de Apokryfe Bøger under afsnittet: ”Nogle stykker som er lagte til 

Daniel”.  

 

Selve ordet Bel betyder ’herre’ eller ’mester’ og er en titel snarere end et navn, og 

blev anvendt til forskellige guder. Den feminine form er ’frue’ eller ’lærerinde’. 

Bel er på græske Belos og latin Belus. Bel blev især brugt om den babylonske 

gud Marduk og ingen anden gud.  

 

Dionysos identificerede Belus på Eufrat, og som er Marduk, som en solgud: 

”... Grækerne var så fast overbeviste, (ligesom så mange moderne Bibel-

læsere), at semitter, eller orientalere generelt, tilbad en gud kaldet Ba'al 

eller Bel. Sandheden er, at Ba'al er et semitisk ord for herre eller mester, og 

gælder et væld af guder. Denne Bel, der sås at være en vigtig guddom, skal 

være solen, så meget mere som nogle af guderne, der bærer denne titel kan 

have været rigtig sol.” 

 

Bel er nævnt i Bibelen hos Esajas 46:1 og Jeremias 50:2 og 51:44.  
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Dragen henvises der til flere steder i Biblen og der gives altid en nøjagtig 

beskrivelse af dens karakter og adfærd. For eksempel Mika 1:8, Jereias 14:6, 

Johannes Åbenbaring 12:7, Esajas 34:13 og 43:20. 

 

Ifølge den kabbalistiske tradition bør drageysteriets dybeste betydning forblive 

uberørt, da den er ”vejen gennem alting.” Den forbindes med kaos og 

tilinetgørelsesprincippet. 

 

 

 

Bel og Dragen 
 

1. Da kong Astyages var gået til sine fædre, overtog perseren Kyros hans rige.  

 

2. Daniel var kongens fortrolige og den mest ansete af alle hans Venner. 

 

3. Babylonerne havde en afgud, som hed Bel, og hver dag forsynede man ham 

med tolv
(1)

 tønder fint mel, fyrre
(2)

 får og seks
(6)

 ankre vin.  

 

Noter: 

1. Tolv, det tolvte bogstav er Lamed. Ordet Lamed betyder kvægstav, 

men bruges også om funktionen ’at undervise’ eller ’at disciplinere’. 

Lamed staves: Lamed+Mem+Daleth, og det skal, i følge Rabbi Akiva 

(2. årh.), læses som en forkortelse af udtrykket: lev meivin dath. ”Et 

hjerte, der forstår viden”. 

2. Fyrre, er bogstavet Mem. Bogstavet Mem betyder vand (mayim) og 

symboliserer et springvand af visdom fra den guddommelige kilde. I 

kabbalistisk terminologi, vil det sige den kraft, der strømmer fra 

Kether til Chokmah, som er beskrevet i Ordsprogenes Bog ‟en 

flydende strøm, en kilde til visdom‟. Ligesom det fysisk springvand 

udspringer fra en skjult underjordisk kilde for at afsløre sig selv på 

jorden, så strømmer den overbevidste visdoms vande også ind i 

skabelsen med det formål at hentyde til sit udspring i en 

Guddommelige overjordisk kilde. 

3. Seks, er bogstavet Vau. Ordet Vau anvendes i 2. Mosebog 27, 9-10 

som en henvisning til de nagler af sølv som blev brugt til at fastholde 

læggene i de forhæng, der omsluttede tabernaklet. Ligesom 
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tabernaklet var bolig for Gud, mens israelitterne rejste i ørkenen, så 

danner Toraen den dag i dag beboelse for Hans ord. Ud fra denne 

tanke har de skriftkloge udviklet idéen om, at Torarullerne skal være 

opbygget på samme måde som det hellige Tabernakel. Derfor kalder 

man hver enkelt pergament i en rulle for yeriah, opkaldt efter 

tabernaklets tæppe, og hver kolonne af tekst en amud, opkaldt efter 

den stilling tabernaklet har. Da hvert af det metafysiske tabernakels 

tæpper var bundet til sin post ved hjælp af en sølvnagle, lader de 

skriftkloge også hver tekstkolonne begynde med bogstavet Vau, og 

’kobler’ dermed teksten til pergamentet. Hvis Vau indgår i en 

sammenhæng, symboliserer det altså ikke kun at noget konkret er 

fæstnet til noget andet, men også at noget himmelsk gennemstrømmer 

noget fysisk og dermed forener to verdener, der ellers synes adskilt. 

Således illustrerer den skriftlærde også det modsatte fænomen, kaldet 

’fortabelse’, ved at gøre det modsatte. Når den skriftlærde bevidst 

undlader eller ’skjuler’ bogstavet Vau i et ord eller tekststykke, er det 

fordi han ønsker at henvise til begivenheder, der finder sted i en 

tilstand af fortabelse, altså en persons eller et folks oplevelse af en, 

midlertidig, adskillelse fra det Guddommelige.  

 

Når vi undersøger teksterne handler det altså, nogle gange, i lige så 

høj grad om at finde det, som ikke er skrevet, det der er undladt, som 

det der er skrevet, og hvis noget skifter fra en stavemåde til en anden, 

at lægge mærke til, hvad der kan forklare eller udløse det.  

 

 

4. Også kongen dyrkede ham og gik hver dag hen for at tilbede ham. Men Daniel 

tilbad sin Gud. Kongen spurgte ham: ”Hvorfor tilbeder du ikke Bel?”
(1)

 

 

Noter: 

 Bel. Beth og Lamed. Beth repræsenterer bl.a. det feminine ,בל .1

aspekt af sjælen eller effekten af graviditet og er derfor også 

begyndelsen til mangfoldighed. Gennem sin fødsel skaber hun 

skabninger, herunder tanker, følelser og idéer og påvirker andre 

skabninger. Men først og fremmest afspejler Beth den dualistiske 

natur af skabelsen. Som det andet bogstav, med talværdien 2, 

repræsenterer det en dobbelthed – en dobbelt natur. Men disse to dele 

er forbundet, og dette ser vi også i bogstavet struktur: to vandrette 
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linjer forbundet ved en lodret linje. Der er i enhver dualitet en tredje 

faktor, som er deres forhold. Mellem en mand og en kvinde er der en 

dobbelthed, den tredje faktor, som er forholdet de har med hinanden. 

Både ved sin form og talværdi peger Beth på den første skabelsesakt 

gennem deling, der overhovedet er mulig. Ét eller enheden spalter sig 

og bliver til to. Gennem denne aktivitet vil frøet eller sæden fra 1 

bliver optaget i en frugtbar grobund, 2, og begynder at udvikle sig for, 

at noget nyt kan tage form. Beth er således i sig selv et billede på, 

hvordan det første udtryk for det maskuline princip, forplanter sig til 

det første indtryk af det modtagelige, feminine princip.  

 

Bogstavet Lamed. Lameds udformning er, på det bogstavelige plan, en 

hentydning til fænomenet ‟at lære‟. Visdomskorn, symboliseret ved 

Yod, strømmer ned fra hjernen. Hjertet stræber opad for at modtage 

denne indsigt, der præges i det som fuld bevidsthed. Men selv fuld 

bevidsthed har en iboende mulighed for at fortsætte sin udvikling, og 

derfor vil der igen opstå et ønske om at lære mere, og ønsket stiger fra 

hjertet mod hjernen, hvor hjernens forståelse af hjertets visdom, 

symboliseres ved det Yod, der kroner Lameds øverste punkt. Når man 

visualiserer denne proces mellem hjerte og hjerne, kan der dukke et 

billede op der bærer en påfaldende lighed med andre vi har set, og 

genkender fra bl.a. de religiøse scenarier, der for eksempel er gengivet 

i relieffer og vægmalerier i de ægyptiske templer.  

 

 

5. Han svarede: ”Fordi jeg ikke dyrker afguder, der er lavet af menneskehænder, 

men den levende Gud, som har skabt himlen og jorden, og som har herredømmet 

over alle mennesker.” 

 

6. Kongen sagde til ham: ”Mener du ikke, at Bel er en levende Gud? Eller kan 

du ikke se, hvor meget han spiser og drikker hver dag?«”  

 

7. Daniel lo og sagde: ”Du skal ikke lade dig narre, konge! Han er jo af ler 

indvendig og af kobber udvendig, og han har aldrig nogensinde spist eller 

drukket.”  

 

8. Kongen blev rasende, tilkaldte Bels præster og sagde til dem: ”Hvis ikke I 

siger mig, hvem der fortærer disse forsyninger, skal I dø.  
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9. Men hvis I kan påvise, at det er Bel, der fortærer det, skal Daniel dø, for så 

har han spottet Bel.” Og Daniel sagde til kongen: ”Lad det ske, som du har 

sagt.” 

 

10. Der var halvfjerds Belpræster foruden kvinder og børn. Kongen gik nu ind i 

Bels tempel sammen med Daniel,  

 

 

Noter: 

1. Halvfjerds er det hebræisk bogstav Ayin. Bogstavet Ayin betyder et 

øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det himmelske lys: hvoraf 

alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er et stumt eller 

tavst bogstav. Derfor siges det om Ayin, at bogstavet ‟ser, men taler 

ikke‟, og at det derfor repræsenterer holdningen hos anavah, den der 

besidder ydmyghedens gave. Ordet anavah, der betyder ydmyghed, 

begynder med Ayin lige som avodah, der betyder tjeneste eller åg. En 

læresætning lyder: ’Ayin er resultatet af Nuns handlinger gennem 

Samekh‟. Nuns søn er her den ydmyge handling, Samekh den 

guddommelige velsignelse, der holder den oppe, og Ayin er det 

lysende øje hos den, der udfører den. Men som mennesket har Ayin 

har en dobbelthed: Det er lys og det er mørke. Den ydmyge tjener 

bøjer sit hoved for Gud, den syndige bøjer også sit hoved, men gør det 

for at skjule sig selv og sine onde gerninger fra betragtende øjne. Et 

menneske siges da også at være olam katan en miniature-verden. Øjet 

afspejler verden udenfor og afslører verden inden i. Dette er blandt 

andet, hvad Jesus mente, da han sagde: ”Øjet er kroppens lys. Så hvis 

dit øje er godt, vil hele din krop være fuld af lys, men hvis dit øje er 

ondt, vil hele din krop være fuld af mørke”. (Mat. 6, 22-23). 

 

Formen af bogstavet Ayin bliver undertiden beskrevet som værende et 

billede på to øjne, der er forbundet til en fælles ’optisk nerve’, der 

fører til hjernen. De to øjnes perspektiver repræsenterer hjertets valg 

eller handlinger. Vi kan i realiteten altid vælge, om vi vil bruge de 

gode øjne eller de onde øjne til at opfatte tingene med. Vi kan selv 

vælge, om vi vil bedømme en situation ud fra de muligheder, den 

giver os eller fordømme den på grund af de elementer i den eller i os 

selv, der begrænser os.  
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11. og Belpræsterne sagde: ”Nu går vi udenfor, så kan du, konge, sætte maden 

frem og blande vinen og sætte den frem; luk så døren, og forsegl den med din 

signetring.  

 

12. Hvis ikke det viser sig, når du kommer i morgen tidlig, at Bel har spist det alt 

sammen, skal vi dø; ellers skal Daniel dø, for så har han løjet om os.” 

 

13. De følte sig sikre, for de havde lavet en hemmelig indgang under bordet, og 

ad den vej kom de altid ind og tog for sig af retterne. 

 

14. Da de nu var gået ud, satte kongen maden frem for Bel. Men Daniel befalede 

sine tjenere at hente aske og strø det ud over hele templet, mens kun kongen så 

på. Derpå gik de ud, lukkede døren og forseglede den med kongens signetring og 

gik så bort.  

 

15. Om natten kom præsterne som sædvanligt sammen med deres hustruer og 

børn og spiste og drak det hele. 

 

16. Tidligt om morgenen kom kongen sammen med Daniel.  

 

17. Kongen spurgte: ”Er seglene ubrudt, Daniel?” ”Ja, konge!” svarede han.  

 

18. Så snart døren var åbnet, kastede kongen et blik hen på bordet, og så råbte 

han med høj røst: ”Stor er du, Bel! Der er ikke nogen som helst svindel ved 

dig!”  

 

19. Men Daniel lo og holdt kongen tilbage, så han ikke gik indenfor. ”Prøv 

engang at se på gulvet,” sagde han, ”og læg mærke til, hvis fodspor det er.”  

 

20. Kongen sagde: ”Jeg ser fodspor af mænd, kvinder og børn.” 

 

21. Og kongen blev meget vred og greb præsterne og deres hustruer og børn. De 

viste ham så den hemmelige dør, som de plejede at gå ind ad for at forsyne sig 

med det, der lå på bordet.  
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22. Kongen dræbte dem og overgav Bel til Daniel, som ødelagde både ham og 

hans helligdom. 

 

23. Der var også en stor drage, og den dyrkede babylonerne. 

 

24. Kongen sagde til Daniel: ”Du vil vel ikke påstå, at han ikke er en levende 

gud! Så må du også tilbede ham.” 

 

25. Men Daniel sagde: ”Herren min Gud vil jeg tilbede, for han er en levende 

gud.  

 

26. Giv mig lov, konge, så vil jeg dræbe dragen uden at bruge sværd og stok.” 

”Du får lov!” svarede kongen.  

 

27. Så tog Daniel tjære, fedt og hår, kogte det sammen, lavede kager og proppede 

dem i gabet på dragen. Da dragen havde ædt dem, revnede den, og Daniel sagde: 

”Der kan I se, hvad det er, I dyrker!” 

 

28. Da babylonerne hørte det, blev de meget vrede; de rottede sig sammen mod 

kongen og sagde: ”Kongen er blevet jøde! Bel har han væltet omkuld, dragen 

har han dræbt, og præsterne har han hugget ned.” 

 

29. De gik til kongen og sagde til ham: ”Udlever Daniel til os; ellers slår vi dig og 

din familie ihjel!”  

 

30. Da kongen så, at de trængte voldsomt ind på ham, følte han sig tvunget til at 

udlevere Daniel til dem.   

 

31. De kastede ham i løvekulen, og dér var han i seks
(1)

 dage.  

 

Noter: 

1. Vau er det sjette bogstav i alfabetet og har derfor værdien 6. Tallet 

6 er i sin form en hentydning til spiralen, der igen er et skematisk 

billede på Universets tilblivelse og symbol for det gyldne snits tal. I 

det egyptiske hieroglyfsystem beskriver dette tegn, der svarer til det 

hebraiske Vau, de kosmiske former i bevægelse eller forbindelsen 

mellem enhed og mangfoldighed. I verden er 6 kærlighedens og 

ligevægtens tal. Det symboliserer de seks guddommelige kræfter, der 
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er aktive i skabelsen og de seks skabelsesdage, i bredden ved dagenes 

sum og i dybden på den sjette dag, hvor Gud skabte mennesket som 

mand og kvinde. Tallet 6 står også for hjertet eller midtpunktet i 

Livets træ. Her knytter det sig til navnet Tipheret, Guds Skønhed, som 

også kaldes smeltediglen, og bærer den klare solgule farve, som 

symbol på den lutrende ild, der brænder her. I Alkymien forstås 6 

tallet, sekskanten og heksagrammet som kraftfulde udtryk for det 

hellige mysterium, hvor den himmelske gom søger og forener sig med 

sin jordiske brud.  

 

 

32. Der var syv
(1)

 løver i kulen, og de plejede at få to
(2) 

menneskekroppe og to får 

om dagen. Men nu fik de ingenting, for at de skulle æde Daniel. 

 

Noter: 

1. Det syvende bogstav er Zayin. Det 7. Bogstav Zayin anses af 

kabbalisterne som værende: ”det genererende og herskende princip i 

den universelle bevægelses cyklus”. I denne bevægelse lærer Zayin, 

og i gennem Zayin lærer skabningen, at kontrollere sine modsætninger 

som en funktion hos viljen. Da det er syv løver er det på det Nephesh’ 

sjælsplan. 

2. I alfabetet er Beth det første af de syv dobbelte bogstaver, hvilket 

betyder, at det både har en blød og en hård udtale og tjener som model 

både for blødhed og hårdhed, svaghed og styrke inden for sit område. 

Hvert af disse syv bogstaver knytter sig til de indre og ydre 

sanseorganer i hovedet, der siges at korrespondere til sjælen som dens 

vej til menneskets sind. ”to
 

menneskekroppe og to får,” er en 

henvisning til de to sjælsaspekter Ruach og Nephesh. 

 

33. I Judæa levede profeten Habakkuk.
(1) 

Han havde kogt en ret mad i en skål og 

kommet brødstykker i og var nu på vej ud i marken med det til høstfolkene.  

 

Noter: 

ב      .1  Chabaqquq eller Habakkuk. Næsten intet er kendt om ,ח 

Habakkuk, bortset fra hvad nogle få fakta i den bog i Biblen der bærer 

hans navn, eller de slutninger der kan drages af denne bog. Man mener 

Habakkuk boede i Jerusalem på det tidspunkt han skrev sin profeti. 
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34. Men Herrens engel sagde til Habakkuk: ”Bring den mad, du har, til 

Babylon, til Daniel i løvekulen.”  

 

35. Habakkuk sagde: ”Herre, jeg har aldrig været i Babylon, og jeg ved ikke, 

hvor løvekulen er.”  

 

36. Da greb Herrens engel ham i hårtoppen, løftede ham op ved håret, førte ham 

i susende fart ved sin ånde til Babylon og satte ham ned oven for løvekulen. 

 

37. Habakkuk råbte: ”Daniel, Daniel, tag maden, som Gud har sendt til dig.”  

 

38. Og Daniel sagde:”Så har du altså husket mig, Gud, du svigter ikke dem, der 

elsker dig.”  

 

39. Så rejste Daniel sig og spiste. Og Guds engel bragte straks Habakkuk tilbage 

til hans hjemsted. 

 

40. Den syvende dag gik kongen hen for at sørge over Daniel. Han kom til 

løvekulen og kastede et blik ned i den, og dér sad Daniel!  

 

41. Da råbte han med høj røst: ”Stor er du, Herre, Daniels Gud, og der er ikke 

nogen anden end dig.”  

 

42. Så trak han ham op, men de skyldige, der havde villet gøre det af med ham, 

kastede han i løvekulen, og de blev straks ædt op for øjnene af ham. 

 

 

 

 



224 

 

 

 

Kapitel 15 
 

Azariahs bøn, da han sammen med sine to venner er kastet i ovnen, var oprindeligt 

en forsættelse af kapitel 3, hvor denne tekst er en forsættelse efter vers 23. Azariah 

fik i kapitel 1 et andet navn, nemlig Abed-Nebo.    

 

Vers 24 til og med 48 afviger dog meget i sprogform fra resten af Daniels Bog, og 

kan derfor sagtens være en senere tilføjelse. 

 

 

24. De tre mænd gik omkring i flammerne, mens de lovsang Gud og priste 

Herren. 

 

25. Og Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde: 

 

26. Lovet og priset være du, Herre, vore fædres Gud, æret være dit navn til evig 

tid 

 

27. for du er retfærdig i alt, hvad du har gjort, alle dine gerninger er sande, dine 

veje er rette og alle dine afgørelser er sandhed. 

 

28. Du har fældet retfærdige domme i alt, hvad du har bragt over os og over vore 

fædres hellige by, Jerusalem ja, med sandhed og ret har du bragt alt dette over os 

for vore synders skyld. 

 

29. For vi har syndet og handlet ugudeligt ved at vige fra dig, ja, vi har syndet på 

alle måder. 

 

30. Dine bud har vi ikke adlydt vi har ikke holdt dem, og vi har ikke gjort, som 

du befalede os, for at det skulle gå os godt. 

 

31. Alt, hvad du har bragt over os, alt, hvad du har gjort mod os, hviler på en 

retfærdig dom. 
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32. Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og oprørske fjenders magt og til en 

uretfærdig konge, den mest ondsindede på hele jorden. 

 

33. Nu kan vi ikke engang åbne munden, skam og skændsel er kommet over dine 

tjenere og dem, der dyrker dig. 

 

34. For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt og ikke bryde din 

pagt. 

 

35. Tag ikke din barmhjertighed fra og for Abrahams, din vens, skyld, for Isaks, 

din tjeners, skyld og for Israels, din helliges, skyld; 

 

36. dem lovede du at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens 

stjerner og som sandet ved havets bred. 

 

37. Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre, for vore synders skyld er vi i 

dag de ubetydeligste på hele jorden. 

 

38. Nu er der ingen fyrste, profet eller leder, der er hverken brændoffer, 

slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer, vi har ikke noget sted, hvor vi kan 

bringe ofre til dig og finde barmhjertighed. 

 

39. Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og 

sønderknust ånd, 

 

40. som om vi kom med brændofre af væddere og tyre, med titusinder af fede 

lam. Sådan skal vort offer til dig i dag være at vi er fuldt og helt med dig, for de, 

der stoler på dig, bliver ikke til skamme. 

 

41. Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig og søger dit ansigt;  

 

42. gør os da ikke til skamme, men vis os mildhed og stor barmhjertighed. 

 

43. Udfri os, du som gør undere, og giv dit navn ære, Herre; 

 

44. men lad alle, som tilføjer dine tjenere ondt, stå med skammen, lad dem blive 

beskæmmet, berøvet al deres magt, lad deres kraft blive knust. 
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45. Lad dem vide, at du er Herren, den eneste Gud, æret over hele verden. 

 

46. Kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, blev ved med at fyre med 

jordolie, tjære, blår og kvas. 

 

47. Flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, 

 

48. og den slog ud, og dem, den kunne nå af kaldæerne omkring ovnen, brændte 

den ihjel. 

 

49. Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Azarja og hans 

venner, og han drev nu ildens flammer ud af den 

 

50. og gjorde det så svalt derinde, som om en dugfrisk vind var blæst igennem 

den. Ilden rørte dem overhovedet ikke; den voldte dem hverken smerte eller 

fortræd. 

 

51. Da begyndte de tre mænd i ovnen, som med én mund, at lovsynge og ære og 

prise Gud: 

 

 

Lovet være du, Herre, vore fædres Gud, lovprist og ophøjet til evig tid; 

lovet være dit hellige og herlige navn, højt lovprist og ophøjet til evig tid. 

Lovet være du i dit hellige og herlige tempel, højt lovsunget og æret til evig tid. 

Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet, lovprist og ophøjet til 

evig tid. 

Lovet være du på din kongetrone, højt lovsunget og ophøjet til evig tid. 

Lovet være du i himmelhvælvingen, lovsunget og æret til evig tid. 

Pris Herren, alle I Herrens værker, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I himle, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I Herrens engle, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, alle vande oppe over himlen, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 
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Pris Herren, hele hans hær, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, sol og måne, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, himlens stjerner, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, al regn og dug, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, alle vinde, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, ild og glød, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, kulde og hede, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, dugdråber og snefnug, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, frost og kulde, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, rim og sne, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, nætter og dage, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, lys og mørke, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, lyn og skyer, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, du jord, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, bjerge og høje, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, have og floder, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I kilder, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet, lovsyng og ophøj ham til 

evig tid. 

Pris Herren, alle himlens fugle, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I mennesker, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, Israel, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

 

Pris Herren, I præster, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I tjenere, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 

Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, lovsyng og ophøj ham til evig tid. 
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Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael, lovsyng og ophøj ham til evig tid. For 

han har udfriet os fra dødsriget og frelst os fra dødens magt; han har reddet os 

ud af den brændende ovns flammer og reddet os ud af ilden. 

Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. 

Pris gudernes Gud, alle I der frygter Herren, lovsyng og tak ham, for hans 

trofasthed varer til evig tid. 

 

 

 

  

 


