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Oversætterens note:

Med Guds vismænd og Profeter. Portrætter og legender i Bibel og Midrash
er alle Elie Wiesels bibelske portrætter hermed gjort tilgængelige i en
dansk oversættelse. 
Elie Wiesel anvender udtrykket Célébrations om de portrætskildringer,
som han først mundtligt har givet i form af forelæsninger, siden udgivet
i lettere redigeret bogform. Wiesel skriver på fransk, men enkelte af dis-
se portrætter er kun udkommet i en amerikansk oversættelse (for enkel-
te portrætters vedkommende i nærværende bog er det i hvert fald ikke
lykkedes at finde et fransk forlæg). Nogle af de bibelske personer, som
bliver nævnt i denne bogs introduktion, må den interesserede læser
søge efter i tidligere udgivelser. Det gælder således skildringerne af Elias
og Jeremias, som findes i Fem bibelske portrætter (Anis 2001), Jakob i
Adam og andre bibelske fortællinger (Anis 2007) samt Noa, Jefta og Eze-
kiel i Fra Noa til Ester. Bibelske portrætter og legender (Anis 2009).

Som indføring i Wiesels særlige skrivestil og i den for mange for-
mentlig noget fremmedartede tolkningstradition, som disse portrætter
er udtryk for, kan læseren med fordel læse lektor Benny Grey Schusters
efterskrift Wiesel, midrash og litteraturkritisk eksegese i Fra Noa til Ester.
Bibelske portrætter og legender, s. 183-220.
De forklarende noter og henvisninger står alle for undertegnedes egen
regning, hvis andet ikke fremgår. Det samme gælder listen over de vig-
tigste ikke-bibelske personer og kilder, som forekommer i disse tekster.
Noter og bibelhenvisninger er tænkt dels som en hjælp til at forstå nog-
le af de begreber som optræder i jødisk bibeltolkning dels som en an-
sporing til selv at slå op i grundteksten og læse de gamle beretninger
med nye øjne.

Jeg skylder lektor Anne-Lise Frederiksen, forskningsbibliotekar Eva-
Maria Jansson og lektor Gabriella Dahm en stor tak for hjælp og gode
råd i arbejdet med at oversætte, desuden tak til de velvillige fonde og
Fyens Stift for en bevilget studieorlov.

Lars Hagensen

I forbindelse med oversættelsen af bibelske citater er der gjort brug af
Bibelselskabets Bibeloversættelse (DO 1992), Det Gamle Testamente ved
Fr. Buhl (Buhl) og De Fem Mosebøger, oversat af Bent Melchior 1977-
1987 (Melchior). Siddur. Den jødiske bønnebog, som er udgivet af Det
mosaiske Troessamfund, 2002, er anvendt i forbindelse med henvisnin-
ger til jødiske bønner og Fædrenes Ordsprog (Siddur). Henvisninger til
Rashi følger Sapirstein udgaven, 4. edition 2008.
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INTRODUKTION

Athen har sine filosoffer, Delfi sine orakler, Rom har sine se-
natorer, Jerusalem sine profeter…

Hvad er en profet? En prædikant? En der har syner og kan
forudsige fremtiden? Som taler Guds ord til hans skabninger?
Som går i forbøn hos ham på hans børns vegne? Hvordan ta-
ler Gud til ham? I drømme? Gennem symboler? Er profeten
hele tiden besat af Guds ånd, eller kender han til en slags an-
den tilstand, som kun optræder med mellemrum, mens han
forbliver "normal" resten af tiden?

En fascinerende person på flere niveauer. Profeten eller pro-
fetinden (profetien er ikke eksklusivt forbeholdt mænd) er en
helt igennem menneskelig person, som er bevidst om sin
skrøbelighed, måske endda uegnethed over for den opgave,
der skal udføres. Der er langt mellem de profeter, som ser hen
til at påtage sig deres mission. At være Herrens udsending er
hverken misundelsesværdigt eller behageligt. Bestandigt
skyldbetynget, fanget mellem to magter, levnes han ikke et
øjebliks ro. Når han blander sig i statens og samfundets anlig-
gender, for han frygter hverken noget eller nogen, bliver han
forfulgt snart af Gud, snart af folket. Han er aldrig glad, al-
drig belønnet, eller blot beroliget. Han risikerer at blive
fængslet, ydmyget og slået ihjel. Men han kan ikke gøre no-
get. Ved at vælge ham, har Gud valgt for ham. “Afviser en
profet sin profetiske kaldelse” siger Talmud, “er det, som om
han i teorien gjorde sig skyldig i en brøde, der fortjente, at
Gud dømte ham til døden.”

Han var derfor isoleret og ofte ensom. Og tragisk. Ikke des-
to mindre fandtes der “profetskoler”, hvor man gennem san-
gen og dansen lærte at komme i en ekstase, som mindede om
forrykthed. Er profeten forskellig fra de mennesker, som han
lever og virker blandt? Budskabet kommer fra Gud, men det
er profeten, der fortæller dem det. De ord, som han anvender,
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billederne, som han kalder frem, dem bruger de også. Allige-
vel lyder disse ord anderledes, fordi det er en profet, der be-
nytter sig af dem. I hans mund får de hverdagsagtige ord en
klang, der fremkalder skælven, en intensitet, der får det til at
dirre. Han lever visselig midt iblandt sine medmennesker, de
samme som han skal tugte og frelse. Men det lykkes ham at
omdanne anekdoten til legende og omskiftelsen til begiven-
hed. På grund af ham bliver tiden tidløs, glødende, anderledes
formuleret: Privilegeret. Vi vil kunne sige om alle disse bud-
bringere fra Gud, at de havde en oprigtig politisk samvittig-
hed. Men det, der er tilbage af deres ord i dag, er deres poeti-
ske styrke.

Moses og Jeremias, Samuel og Ezekiel, Esajas, Elias og Mir-
jam udmærker sig gennem deres sprog, deres personlighed,
deres livsstil. “Ingen profet taler ligesom de andre”, hævder
Talmud. Vi ville kunne føje til, at ingen af dem ligner hinan-
den. Nogle profeters biografier vrimler med detaljer, andre er
sparsomme på dem. Hvorfor figurerer den ene af dem i selve
Skriften, medens den anden (Noa, Jakob, Sara) bare har pro-
fetisk rang i Midrash? Hvorfor er nogle karismatiske (Elias,
Esajas), medens andre forekommer nærmest farveløse og mid-
delmådige? Jeremias var ungkarl i modsætning til de fleste af
sine ligemænd. Alligevel har de, når der ses bort fra deres for-
skelligheder i karakter og sociale forhold, en skæbne tilfælles,
som adskiller dem fra deres medmennesker, en ofte tragisk
skæbne. Er det fordi, de er dømt til at være for rigoristiske, for
strenge over for deres folk? Moses kom ikke til Det hellige
Land, fordi han havde været for hård ved Israel. Esajas og Je-
remias talte for meget om lasterne hos deres samtidige. Det
blev de straffet for. De gjorde ganske vist ikke andet end at
opfylde Guds vilje. Ikke desto mindre måtte de betale prisen
for det. Man kan ikke være udvalgt af Gud uden at blive en-
ten hans eller sine samtidiges offer. Så lige så gerne være Guds
offer.
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Dommerne er i øvrigt undertiden stillet over for samme
valg. De kender også som politiske og militære ledere til ud-
vælgelsens privilegerede tidspunkter, til profetiske øjeblikke:
Samson og Jefta er kun uovervindelige, når Guds ånd gen-
nemtrænger deres. Derefter bliver de almindelige mennesker
igen.

Profeterne har så mange punkter tilfælles, at det undertiden
synes muligt at lave et portræt af profettypen. Det er for at
lære dem bedre at kende eller i det mindste for at lytte til
dem, at denne bog er blevet til. Som i de tidligere Célébrati-
ons1 er den frugten af offentlige forelæsninger og universitets-
konferencer i De Forenede Stater og i Frankrig. Formålet med
dem? At læse de gamle tekster og undersøge dem ved hjælp af
midrashernes udlægninger og i lyset af livserfaringer.

I hvert kapitel vil vi stille spørgsmål. Foruroligende, stimu-
lerende spørgsmål – er alle spørgsmål ikke altid det? – som vi
har til hensigt at undersøge, som vi har gjort det så længe
som, vi gennem studier har forsøgt at rendyrke kunsten at
spørge. Hvad er studiet af tekster om ikke et arbejde fra vores
side på at afdække strukturer og betydninger, som er vanske-
ligt tilgængelige, skjulte, ja forbudte? Toraen indledes med
bogstavet bet for at man skal spørge den: Hvorfor ikke begyn-
de med det første, med alef ?2 I Bøgernes Bog er det allerførste
spørgsmål ikke stillet af mennesket, men af dets Skaber:
“Ayekha?” spørger Gud Adam. Hvor er du? Hvad er din plads
i verden? Hvad har du gjort, hvad vil du gøre med dit liv? Se,
et enkelt ord – og det rummer så mange spørgsmål… Når de
stilles af Gud, er de relevante og nyttige. Men når det er men-
nesket, som stiller dem, kan de gå hen og blive farlige. Før i ti-
den blev de filosofiske værker, Sifre Khakirah, anset for skade-

1 Se oversætterens note s. 2.
2 Toraen, dvs. de fem Mosebøger. Første Mosebog indledes med
det hebraiske ord Bereshit… I begyndelsen… Alef er det hebraiske
alfabets første bogstav, bet det andet.
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lige, for de gav lov til at spørge Gud ud om den måde, hvorpå
han styrer universets forhold. Det gjaldt således Vejledning for
de Rådvilde af Maimonides: Den måtte ikke åbnes, inden man
havde nået en vis alder.

I filosofien har alle spørgsmål gyldighed, men i trosforhold
er det undertiden bedre, at svaret på dem foreligger først. Når
spørgsmålet bringer mig nærmere til Gud, er Gud svaret. Når
spørgsmålet fjerner mig fra Gud, bliver Gud også spørgsmå-
let.

Men er Gud ikke i dem begge på samme tid? Gud er altid
“i”, aldrig udenfor.

Denne utrolige oplevelse, som studiet skænker, hvor den lit-
terære nysgerrighed kombineres med indgående undersøgelse
af teksterne, er for os et fristed ligeså meget som erindring.
Der er ikke noget mere stimulerende for sindet, ej heller mere
styrkende for hukommelsen. At sætte sig ind i en tekst, lade
sig gribe af dens urgamle glød, analysere dens struktur, under-
søge dens sprog, dens tegn, dens tavshed, vandre gennem
dens skjulte billedgallerier for at blive opmærksom på et spor,
som en kommentator fra middelalderen eller en ukendt stu-
derende fra perioden, hvor midrasherne blev til, har efterladt
dér: Findes der en større glæde?

Vi indlader os på studiet på samme måde, som man gør
med bønnen: Med en følelse af taknemmelighed og også be-
gejstring. For dér, på siderne, som er falmede af århundreder-
ne, sætter vores søgen os stævne med kendte og ukendte ven-
ner, der også forsøger at forstå, at få klarhed, at transcendere
tiden eller i det mindste tidsopfattelsen.

Hensigten med disse Portrætter? At gøre bekendtskab med
disse skikkelser – mænd og kvinder – som er skelsættende i
det jødiske folks historie. At afstedkomme møder som beho-
vet for at forstå retfærdiggør og nødvendiggør. At udforske
sangen, som lever i erindringen, at bevæge sig frem alt imens
man skuer tilbage.
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Når det drejer sig om studium, betyder lærdommen mere
end inspirationen. At lære er at tilegne sig en andens viden.
Derfor står den Lærde i spørgsmålet om Halakha (den jødiske
Lov) over profeten. Desuden ophørte profetien med at eksi-
stere efter ødelæggelsen af Det første Tempel i Jerusalem.3 Er
det fordi Shekinah’en4 i sin nød ikke mere betroede sig til sine
tjenere?

Det kan ganske enkelt være, at mennesket dengang og lige
til i dag har glemt kunsten at lytte.

3 Det første Tempel (Salomos) i Jerusalem blev lagt i ruiner i for-
bindelse med Nebukadnesars erobring af Jerusalem i 587 f.v.t.
4 Hos de jødiske Lærde et ofte anvendt udtryk for det guddom-
melige nærvær. Betyder at dvæle, bo. Selve udtrykket Shekinah fore-
kommer ikke i Bibelen, selvom der ofte tales om at Gud bor blandt
sit folk.
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SARA OG HAGAR

En mand, en kvinde, Abraham og Sara. Er der nogen, der
ikke ved, hvem de er? Alle holder af dem. De udstråler god-
hed, storhed, varme. Hvem gør ikke krav på dem? Menneske-
heden er, som den er, fordi de har formet dens skæbne. Han
tælles blandt profeterne, hun ligeså. Han er vort folks far.
Hun dets mor. Alt fører os tilbage til dem. Det forjættede
Land bærer deres aftryk. Troen, vores tro, oplyses af deres. Et
mageløst par, der fremkalder glæde og håb. Martrede af vore
prøvelser genkalder vi os deres for at give vore egne en me-
ning, som rækker udover dem. Abraham, den første udvalgte,
den første gudfrygtige profet, den første, der valgte Gud og
hyldede ham som Konge af universet. Abraham, synonym
med loyalitet, med absolut troskab, sindbilledet på fuldkom-
menhed. Og så alligevel… Der hviler en skygge over noget i
hans liv. I hans solbeskinnede historie støder vi på en smerte-
fuld episode, som ikke kan undgå at vække en følelse af un-
dren i os – tilmed distance. Det handler, det siger sig selv, om
hans optræden over for medhustruen Hagar og deres søn Is-
mael.1

Teksten lader os forstå, at Sara, den stakkels hustru, er ked
af det. Hun er ufrugtbar. Fortvivlet frem for alt på ægtefællens
vegne, som ønsker en søn og arving, foreslår hun ham at få én
med sin egyptiske trælkvinde, Hagar. Mæglingen, Shid-
duch’en, lykkes. Abraham og Hagar forenes, Hagar bliver gra-
vid, og så er det, tingene går skævt: Trælkvinden begynder at
se ned på sin herskerinde, som tager det ilde op. Den forfulgte
Hagar vælger at flygte. Hun vil hellere dø som fri i ørkenen
end at være slave i Saras bolig. Tilfældigvis lægger en engel
mærke til hende og råder hende til at vende tilbage til huset,

1. Første Mosebog kap. 16 og 21.
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til at vise tålmodighed. Hagar adlyder, vender hjem til Abra-
ham og føder Ismael, der som en typisk storebror med tiden
vil forsøge at lave narrestreger med Isak, den søn Sara omsider
har skænket Abraham. Det, som uvægerligt må ske, indtræf-
fer: Hagar og hendes søn bliver jaget bort for stedse.

Teksten er ganske vist mere detaljeret og rummer overra-
skende beskrivelser: Saras måde at tænke på, Hagars karakter,
Abrahams opførsel – det hele er der. Undertiden er et ord nok
til at skildre personerne livagtigt, tavshed til at gengive det
tvetydige i en situation. Jo oftere vi genlæser historien, jo
mere foruroliger den os. Den får en til at føle sig ubehagelig
til mode. Man ville have foretrukket, at den foregik et andet
sted, i en anden bog, i en anden erindring. Den hører ikke
hjemme i vores. Hvad er meningen med, at den jødiske histo-
rie indledes med en huslig kontrovers mellem en ældre velha-
vende husfrue og hendes unge trælkvinde? Hvorfor har Bibe-
len bevaret den?

Intet af dette ville være indtruffet, hvis ikke Sara havde væ-
ret barnløs i så mange år. Hvorfor var hun det? Og hvorfor
måtte hun plage sig selv i den anledning?

Der er dem, der vil sige, at Sara i virkeligheden på dette
punkt ligner de andre matriarker. De er alle, staklerne, til at
begynde med barnløse. Årsagen? En kilde i Midrash byder ind
med en generøs forklaring – generøs vil jeg sige over for ægte-
fællerne, patriarkerne. Som gravide ville de smukkeste hustru-
er, erklærer denne kilde, forekomme mindre tiltrækkende,
fordi de mister deres former. Derfor, for at være eftertragtede
af patriarkerne i længere tid – i meget længere tid – tøvede
matriarkerne i årevis med at få børn. Midrash tilføjer så i øv-
rigt, at da Sara var blevet mor i en temmelig fremskreden al-
der – hun var halvfems år – så hun ikke desto mindre ud som
en ung og nygift i sin brudeseng.

Sagt anderledes: Hele denne tragedie med Hagar og Ismael
havde ikke fundet sted, dersom Gud – eller teksten – ikke
havde besluttet at tilfredsstille vore forfædres mandlige stolt-
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