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O carte despre Debora în Biblie 
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  Debora este unul dintre principalii 

judecători (lideri militari carismatici) din 

povestea cuceririi țării Canaan de către 

Israel. Ea este singura femeie judecător, 

singura care este numită profet și singura 

descrisă ca îndeplinind o funcție judiciară. 

Debora îl cheamă pe Barac să conducă 

bătălia împotriva canaaniților; el este de 

acord, dar numai dacă ea îl însoțește. Barac 

și războinicii săi distrug pe toți canaaniții, cu 

excepția lui Sisera, care se refugiază la Jael, 

dar este ucis de aceasta. Rabinii de mai 

târziu au recunoscut-o pe Debora ca profet, 

dar, din cauza disconfortului lor față de 

femeile lideri, i-au estompat impactul prin 

speculații despre soțul ei, citând 

autoidentificarea ei în Cântecul Deborei din 

Judecători-5 ca fiind orgoliu și 

minimalizând rolul ei de judecător.   

Povestea 

La începutul poveștii din Judecători 4, 

Debora este deja judecător, rezolvând 

disputele care îi sunt aduse în timp ce stă sub 

"Palmierul Deborei" în ținutul munților 

Efraim (4:5). Ea este identificată ca eshet 

lappidot (4:4), ceea ce poate însemna 

"femeia din [orașul] Lappidot",  sau "femeia 

torțelor" (adică "femeie înflăcărată" ). Unele 

tradiții evreiești susțin că Lappidoth este un 

alt nume pentru generalul lui Debora, Barak, 

al cărui nume înseamnă "fulger". 

 

   

 

  



Majoritatea judecătorilor sunt recunoscuți 

ca atare după victoria militară; Debora este 

numită judecător înainte de bătălie, dar 

narațiunea nu include povestea modului în 

care a devenit judecător, de ce este numită 

"profetă" sau modul în care Dumnezeu i-a 

poruncit să înceapă bătălia împotriva lui 

Iabin, regele canaanit din Hazor, și a 

generalului său, Sisera. Toți ceilalți 

judecători din carte par a fi lideri militari, 

așa că putem presupune că și Debora este la 

fel. Textul nu o descrie pe ea mânuind efectiv 

armele, deși nu menționează nici pe Barac 

făcând acest lucru, iar interpreții presupun 

în unanimitate că a făcut-o. 

 

Debora și Barac împotriva lui Sisera 

Debora îl cheamă pe Barac să fie generalul ei 

(4:6), transmițându-i porunca lui 

Dumnezeu de a duce zece mii de oameni pe 

muntele Tabor pentru a începe bătălia. Când 

el îi răspunde că va merge doar împreună cu 

ea, ea este de acord , dar îl informează pe 

Barac că nu va avea parte de glorie în urma 

victoriei, pentru că "Domnul îl va da  pe 

Sisera în mâna unei femei" (4:9). Această 

declarație este menită în parte să-l facă de 

rușine pe Barac pentru aparenta lui lașitate: 

pentru că nu va fi gata să "se ridice la 

înălțimea bărbatului", o femeie va primi 

meritul de a-l doborî pe generalul inamic. 

Cititorul presupune în mod natural că 

femeia va fi Deborah. 

Sisera își desfășoară armata împotriva 

Deborei, a lui Barac și a trupelor lângă 

Muntele Tabor din Galileea. Debora îl 

anunță pe Barac că a venit ziua victoriei și că 

"Domnul iese într-adevăr înaintea ta". Barac 

și războinicii săi îi distrug pe toți canaaniții, 

cu excepția lui Sisera, care fuge din luptă și 

se refugiază la o femeie, Jael, care îl ucide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cântecul Deborei, păstrat în Judecători-5,  

povestește mai multe despre această bătălie 

finală. El descrie condițiile haotice care 

există până când "eu m-am ridicat, 

Debora,/arată ca o mamă în Israel" (5:7).  

În versiunea poetică a evenimentelor, Dzeu 

ia parte la bătălia propriu-zisă, provocând 

un potop brusc: "Stelele au luptat din 

ceruri,/din cursurile lor au luptat împotriva 

lui Sisera./Râul Kishon i-a măturat" (5:21). 

Acest lucru a distrus carele canaanite, 

permițând infanteriei lui Israel să câștige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cântecul Deborei se încheie cu o descriere 

eroică a lui Jael ca femeie războinică și cu o 

batjocură la adresa mamei lui Sisera, care 

aștepta cu nerăbdare și în zadar întoarcerea 

lui Sisera după luptă. În calitate de 

vorbitoare, Debora nu manifestă simpatie 

față de mama lui Sisera. Dimpotrivă - ea o 

portretizează ca pe femeia inamică prin 

excelență, anticipând deja bogățiile pe care 

luptătorii le vor aduce ca pradă la întoarcere. 

Aceste bogății vor include atât bogății 

materiale cât și femei captive - "un pântec 

sau două pentru fiecare cap de bărbat" 

(5:30). În calitate de narator, redarea de 

către Debora a gândurilor femeilor inamice 

este crudă, reducând prada umană 

anticipată a războiului la utilitatea lor 

anatomică. Bătălia se dă între israeliți și 

canaaniți, iar fiecare set de femei se aliniază 

solid cu propriul grup. 

 

  



Protectoarea lui Israel 

Debora este numită, sau se numește pe sine, 

"mamă în Israel". (Judecătorii 5:7). Poate că 

personajul este menit să fie o mamă 

biologică, dar în text nu sunt menționați 

copii. Mai probabil, fraza indică faptul că 

puterile ei de arbitraj ca judecător erau 

părintești, chiar materne - deși cu greu într-

un sens tandru, afectuos. "Mamă", ca și 

"tată", poate fi un titlu onorific pentru o 

figură de autoritate sau un protector în 

comunitate. De asemenea, putem citi 

statutul proclamat de Debora ca mamă ca pe 

o modalitate de a atenua șocul provocat de 

caracterul ei agresiv și violent. Debora este 

descrisă cu limbajul maternității, în ciuda 

lipsei de copii în povestea ei, ca o modalitate 

de a o face să pară mai puțin amenințătoare. 

  Ca autoritate politico-judiciară 

respectată, Debora are un corespondent în 

femeia înțeleaptă din Abel, care vorbește în 

numele și salvează orașul Abel, unde, spune 

ea, poporul lui Israel își aduce disputele 

pentru a fi soluționate (2 Sam 20:15-22). În 

calitate de cântăreață de cântece de victorie, 

ea este un ecou al lui Miriam și prefigurează 

femeile din urmă care sărbătoresc succesul 

militar al lui David (1 Sam 18:6-7). Debora 

este una dintre cele cinci femei profeți din 

Biblia ebraică, alături de Miriam, sora lui 

Moise și a lui Aaron; Hulda, care profețește 

sfârșitul perioadei lui Israel în Canaan; soția 

fără nume a profetului Isaia; și Noadia, care 

apare în timpul restaurării din exil. Se pare 

că și culturile vecine considerau, de 

asemenea, că profeția era deschisă femeilor; 

în literatura cuneiformă din Orientul 

Apropiat Antic sunt atestate mult mai multe 

femei profeți decât în textele biblice. Cu 

toate acestea, este important de menționat 

că este posibil să fi existat mai multe femei 

profeți în Israelul antic decât cele 

menționate în Biblia ebraică. Rabinii au 

recunoscut-o pe Debora ca profet, dar, din 

cauza disconfortului lor față de femeile 

lideri, i-au estompat impactul prin speculații 

cu privire la soțul ei, citând autoidentificarea 

ei la începutul Cântecului Deborei din 

Judecători 5 ca fiind orgoliu și minimalizând 

rolul ei de judecător.   
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        Despre TUNET PESTE TABOR  

   Dintre cele douăsprezece seminții ale 

lui Israel care urmau să moștenească Țara 

Făgăduită, nouă și jumătate au fost așezate 

de Iosua în Canaan, la vest de râul Iordan, în 

teritoriul "de la Dan până la Beer-Șeva", de 

la Fenicia, la nord, până la țara filistenilor, la 

sud. Canaaniții au încercat să-i oprească pe 

israeliții care înaintau, dar au fost înfrânți. 

Ei au fost nevoiți să accepte prezența 

coloniștilor israeliți, de al căror Dumnezeu 

se temeau din cauza tuturor miracolelor pe 

care le făcuse pentru copiii lui Israel, 

începând cu exodul lor din robia egipteană. 

Lucrurile s-au schimbat când Iosua a murit. 

Rămași fără un lider, israeliții au simțit că 

vor fi în siguranță doar dacă vor câștiga 

prietenia vecinilor lor - chiar dacă asta 

însemna să întoarcă spatele propriului lor 

Dumnezeu și să se închine zeilor canaaniți. 

Dar canaaniții - precum și amoriții, moabiții 

și alte popoare printre care trăiau acum 

israeliții - gândeau altfel. Dacă israeliții 

voiau să se închine altor dumnezei, gândeau 

ei, era cu siguranță din cauză că Dumnezeul 

lor îi abandonase. Nici un popor întreg la 

minte nu s-ar fi îndepărtat, de bună voie, de 

un Dumnezeu atât de puternic! Dușmanii 

israeliților și-au făcut curaj, prin urmare. 

Mai întâi moabiții și apoi filistenii s-au 

năpustit asupra triburilor israelite și le-au 

înrobit. La câteva generații după ce israeliții 

au intrat pentru prima dată în Canaan, 

canaaniții din nordul îndepărtat, peste 

Marea Galileii, au devenit și ei suficient de 

puternici pentru a-i înrobi pe israeliții care 

trăiau printre ei. Cum au devenit puternici, 

cum au ripostat israeliții și cum o femeie 

istorică a condus revolta israeliților, veți găsi 

în paginile cărții Fulger peste Tabor. 

Desenele aparțin pictorului BARUCH 
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