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Debora – En sterk og gudfryktig kvinne 
 

 
Debora var profetinne og dommer i Israel. 

Hun var et godt eksempel på en gudfryktig kvinne. 
 
 

Dommernes bok kapittel 4 og 5 dokumenterer historien til nasjonen Israel på den tiden profetinnen 
Debora hadde sitt virke. I denne perioden var israelittene i Det Lovede Land, etter de militære 
erobringene under ledelse av Josva. Israelittene gikk gjennom en konstant syklus av å falle i synd, bli 
straffet av Gud via angrep fra fiendtlige inntrengere, og angrende rop til Herren. Dommere ble 
utvalgt for å lede nasjonen tilbake til Gud og befri dem fra deres problemer. Debora var en av 12 
dommere og i beretningen om henne ser vi tro, styrke og lederskap fra en trofast og gudfryktig 
kvinne. 
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Gud påla israelittene å utrydde kanaanittene fullstendig fra Israels land, men de mislyktes med dette. 
Som et resultat av dette re-grupperte fiendene seg regelmessig og prøvde å angripe israelittene gang 
på gang for å ta tilbake Det Lovede Land. I løpet av Deboras tid som dommer så den kanaanittiske 
kongen en mulighet for et angrep: 
 
Igjen gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne, nå som Ehud var død. Herren ga dem i 
hendene på kanaaneerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hærføreren hans var Sisera, som holdt 
til i Harosjet-Haggojim. Israelittene ropte til Herren. For Jabin hadde ni hundre jernvogner, og han 
undertrykte israelittene med makt i tjue år. På den tiden var profetkvinnen Debora, Lappdots kone, 
dommer i Israel. Hun pleide å sitte under Debora-palmen mellom Rama og Betel i Efraim-fjellene. 
Israelittene dro opp til henne for å få dom i rettstvister. Debora sendte bud etter Barak, Abinoams 
sønn, fra Kedesj i Naftali-landet og sa til ham: «Hør hva Herren, Israels Gud, befaler deg: Gå av 
sted og dra opp på Tabor-fjellet! Ta med deg ti tusen mann fra Naftali og Sebulon. Så skal jeg få 
Sisera, Jabins hærfører, til å dra ut mot deg med vogner og tropper ved Kisjon-dalen. Jeg gir ham i 
dine hender.» Dommerne 4:1-7 
 
Kong Jabin sendte sin hærfører Sisera mot israelittene, med jernvogner og soldater. Disse vognene 
var på denne tiden i historien et av de mest ødeleggende våpnene i krig. De gav kanaanittene en 
avgjørende fordel på slagmarken mot den Israelske nasjonen. I konflikten, som er detaljert beskrevet 
i dette korte avsnittet av Bibelen er det flere verdifulle åndelige prinsipper: 
 
Israelittene ropte til Gud 
Det nært forestående angrepet fra kanaanittene kom som et resultat av all den synden som 
israelittene begikk. Med en gang deres tidligere dommer, Ehud, gikk bort, falt israelittene inn i et 
syndig opprør mot Herren. Dommerne 5:8 forteller oss følgende i Norsk studiebibel fra Bibelforlaget 
og i King James: De valgte seg nye guder. (Bibelselskapets 2011 versjon har følgende oversettelse: 
Gud valgte ut nye ledere. Oversettelsen av dette verset i Bibelselskapets 2011 versjon tar jeg i denne 
artikkelen ikke hensyn til, da forskjellen på disse to oversettelsene er vesentlige! Se vedlegg på slutten 
av artikkelen for Bibelselskapets begrunnelse av deres valgte oversettelse) Enda en gang falt de i 
avgudsdyrkelse ved tilbedelse av demoner og falne engler. Men det som er viktig å legge merke til er 
at med en gang deres lidelse begynner, roper israelittene til Gud. Det samme prinsippet anvendes 
også i kristenlivet. Som kristen mister man ikke frelsen i Jesus Kristus ved at man faller i synd, men 
kan absolutt bli straffet på jorden for sin synd. Dersom du som en troende kristen har handlet mot 
Guds vilje, må du forvente at Gud tukter deg. Faktisk, å bli disiplinert av Gud er en bekreftelse for 
hans kjærlighet til deg: 
 
Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren 
ikke viser til rette! Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte 
barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye 
større grunn til å bøye oss under åndenes Far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette 
bare en kort tid og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i 
hans hellighet. Hebreerne 12:7-10 
 
Selv når du vet at du gjør synd, må du ikke la skyldfølelsen din holde deg borte fra å bekjenne din 
synd for Gud og komme i et rett forhold til Herren. Som avsnittet fra Hebreerne stadfester så 
respekterer vi korreksjon fra våre jordiske foreldre, arbeidskolleger, lærere og andre autoriteter som 
vi møter i livet. Vi burde vise enda mer respekt overfor Herren når han refser oss for vår synd! Og 
hvis du har hatt en hard tid på grunn av Herrens tukt, gled deg og vit at Gud virkelig elsker deg som 
sitt barn! 
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Gud etterlater alltid en trofast rest 
Selv om det føles som om hele folket har falt i synd, vil Herren alltid la det være igjen en rest som 
fortsatt tilber og har sin tro på ham. Debora satt og ventet på israelittene da de søkte hennes råd fra 
Gud. De trengte bare å oppsøke henne for å få hjelp. Det er ikke noe forskjell i dag. Hvis du er i en 
form for nød, sorg eller smerte, søk Guds visdom fra en troende som du stoler på. Eller kanskje du vil 
være «en rest» for noen som går gjennom prøvelser. 
 
Løs jordiske problemer med Guds løsning 
I stedet for å legge en slagplan mot kong Jabin eller å sette i sammen en delegasjon som kunne 
forhandle fram en fredstraktat, valgte israelittene heller å oppsøke profetinnen Debora for å høre 
Guds Ord. Dette var enda et tegn på at israelittene var på vei tilbake på det åndelige sporet, ved å 
søke Herren først. Israelittene var i en dyp krise. Døden banket bokstavelig talt på døren i form av en 
massiv hær. Og i stedet for å stole på deres egen kunnskap og styrke, vendte de seg mot Gud for en 
løsning. Dette er så viktig for dagens kristne å ta lærdom av. Når du står ansikt til ansikt med en krise, 
tragedie eller er fryktelig redd og engstelig, søk Gud. Søk etter råd i Skriften eller hos kristne ledere 
eller andre troende du har tillit til. 
 
Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet når troen blir 
prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan 
være fullkomne og hele, uten noen mangel. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til 
Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Jakob 1:2-5 
 
Vi vil alle oppleve tider med prøvelser i livet for å teste, bevise og styrke vår tro på Herren. Det er helt 
uunngåelig så lenge kristne lever i denne syndige og forbannede verdenen. Fristelsen til å tenke ut 
sin egen løsning og så be Gud om å oppfylle den er sterk. Mange ganger tenker vi: «Hvis jeg bare ……, 
ville problemet være løst!» Men som avsnittet fra Jakobs brev indikerer, skal først og fremst en 
troende spørre Gud om visdom for å løse problemet man står foran. Be om Guds visdom i alle kriser, 
og som Bibelen sier klart og tydelig: …og han skal få. 
 

 
 
Debora inspirerer nasjonen 
 
 

 
Barak var klok og søkte Debora 

 for å høre Guds Ord. 
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En sann Herrens profet forkynner kun Guds Ord 
Da Bibelen ikke enda var komplett på denne tiden, var det profetene som var utvalgt av Herren til å 
motta hans Ord og å overbringe det til folket. Profetinnen Debora var der for Barak og fortalte ham 
bare det Gud sa. Dette er Det Nye Testamentets retningslinje for pastorer og forkynnere i dag – å 
forkynne Guds Ord! Debora la ikke til hennes egne meninger, ideer eller forslag til Guds Ord. Hun 
talte bare det Herren hadde befalt. Hvor glemt er ikke dette blant dagens pastorer og ledere i dag? 
Mange har fordreid skriften, har fokuset på en person-sentrert preken, selvhjelpsråd eller at summen 
av forkynnelsen rett og slett er på kant med Guds Ord. Selv om verden vanner ut Skriften og frafalne 
kirker gjør det samme, søk en kirke som er ledet av Gud og som har pastorer, ledere som ikke er villig 
til å gå på kompromiss med Bibelske sannheter for deres egne ideer og framstillinger. 
 
Barak sa til henne: «Går du med, skal jeg gå. Men går du ikke med meg, går ikke jeg.» Da sa hun: 
«Visst skal jeg gå med deg. Men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren 
skal gi deg Sisera i hendene på en kvinne.» Så dro Debora med Barak til Kedesj. Barak kalte 
Sebulon og Naftali sammen i Kedesj. Så dro han av sted, og bak ham marsjerte ti tusen mann. 
Debora dro sammen med ham. Kenitten Heber hadde skilt lag med de andre kenittene, som var 
etterkommere av Horab, svogeren til Moses, og hadde slått opp teltene sine ved Elon-Saanannim, 
ved Kedesj. Sisera fikk melding om at Barak, Abinoams sønn, hadde dratt opp på Tabor-fjellet. Han 
samlet alle vognene sine, ni hundre jernvogner, og hele den hærstyrken han hadde, og førte dem 
fra Harosjet-Haggojim til Kisjon-dalen. Da sa Debora til Barak: «Opp! For dette er dagen da Herren 
vil gi Sisera i dine hender, Herren går foran deg!» Så dro Barak ned fra Tabor-fjellet, og ti tusen 
mann fulgte ham. Da Barak gikk til angrep, slo Herren Sisera og alle stridsvognene hans og hele 
hæren hans med forvirring. Sisera steg ned av vognen og flyktet til fots, mens Barak satte etter 
vognene og hæren helt til Harosjet-Haggojim. Hele hæren til Sisera falt for sverdet. Ikke en eneste 
ble tilbake. Dommerne 4:8-16 
 
For en seier! I mot alle odds beseiret israelittene kong Jabin og kanaanittene. Og det er mer å lære i 
dette avsnittet: 
 
Debora respekterte Guds ordning for menn og kvinner 
Som profetinne i Israel krevde Debora respekt av folket. Som dommer og profetinne var hun lovgiver 
til folket og kilden til Guds Ord. Allikevel, hun regjerte ikke over nasjonen. Mange artikler og 
kommentarer av denne delen av Bibelen kaller Debora for «herskerinnen av Israel» eller 
«krigerprinsessen», men dette er ikke saken. Det hebraiske ordet for «dommer» i Dommernes Bok er 
«shaphat» som betyr «lovgiver; en som feller dom; bestemmer/avgjør mellom stridene.» Dette blir 
videre bekreftet i Dommerne kapittel 8 etter at dommeren Gideon vant en mektig seier for 
israelittene over deres fiende i Midjan. Folket som var imponert over ham og grepet av ærefrykt, ville 
gjøre Gideon til deres konge: 
 
Israelittene sa til Gibeon: «Du skal herske over oss, både du og din sønn og sønnesønn, for du har 
berget oss ut av hendene på midjanittene.» Men Gibeon svarte: «Jeg skal ikke herske over dere. 
Sønnen min skal heller ikke herske over dere. Herren skal herske over dere.» Dommerne 8:22-23 
 
Så det burde være klart for oss alle at Debora ikke var herskerinne over Israel, faktisk var det ingen 
menneskelig hersker over israelittene før kong Saul. På samme måten, hun ledet heller ikke den 
israelske hæren ut i kamp. Barak, som Gud hadde utvalgt til å lede, hadde ansvaret for hæren. Til og 
med da Barak tilsynelatende var for redd til å gå i kamp uten at Debora var med ham, gikk hun med 
på å være med ham på reisen, men holdt seg i bakgrunnen på Tabor-fjellet og lot Barak lede an 
hæren og «ti tusen mann fulgte ham.» Heller enn å legge beslag på Baraks lederskap, oppmuntret 
hun ham til å adlyde Gud. Dette er et eksempel på en gudfryktig kvinne. Gud har ordnet det slik at 
menn skal lede på visse arenaer i livet og ifølge Moseloven kunne bare menn over 20 år gå med 
hæren i strid (4. Mosebok 1:1-3). Og i andre kapitler av Dommernes Bok tok noen av de mannlige 
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dommerne virkelig på seg rollen som «redningsmann» og kjempet i slag. Debora har aldri blitt tildelt 
en slik beskrivelse i Skriften. 
 
Istedenfor for å søke sin egen ære og si «Jeg er den som snakker direkte med Gud og derfor er det 
jeg som er i føringen her!», underkastet Debora seg ydmykt til Guds plan og visdom. Dette var ikke et 
eksempel på en kvinne «som gjorde jobben bare fordi en mann ikke ville stille opp.» Nei, det var en 
gudfryktig kvinne kalt av Herren til å dele Guds Ord på en måte som var etter Guds gode ordning og 
som han hadde skissert.  
 
I dag, en tid der frafallet i store deler av verden er vesentlig, har mange kvinner tatt på seg rollen som 
biskoper, prester og pastorer til tross for at Bibelen sier i 1. Timoteus 3:1-7: 
 
Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. En 
tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være èn kvinnes mann, nøktern, forstandig, 
høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og 
pengebegjær. Han må lede sitt hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke 
klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være 
nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også 
ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare. 
 
Dette er et vanskelig tema som tolkes forskjellig, men Bibelen virker ganske tydelig på dette. Ikke 
bare skrives det at han skal være en mann, men også gift. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg får 
problemer her, da vi lever midt oppi disse problemstillingene. Vi ser mange kvinnelige pastorer som 
virkelig er dedikert i rollen sin som åndelig overhode i menigheten. Skal vi tolke denne rollen ut fra 
tiden Paulus levde i, eller? Det er godt mulig det, men det dreier seg ikke om hva jeg tror og mener, 
men hva Bibelen først og fremst sier. 
 
Paulus sier blant annet i 1. Timoteus 2:12 «Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme 
over mannen, hun skal være stille.» Dette stemmer lite med den rollen Debora hadde. Hun forkynte 
Herrens Ord. Mulig Herren ledet Paulus til å undervise disse meningene ut ifra de forholdene som 
var, kultur o.l. Mulig menighetsrollen/strukturen var annerledes enn i dag? Kravene til en pastor er, i 
tillegg til at han må være en gift mann, ganske krevende og strenge (se også Titus 1:5-9) Kravene 
tyder på at han må være nærmest perfekt. Dette er og vil nok for framtiden alltid være et vanskelig 
tolkningsspørsmål, der vi trenger Guds ledelse. Det som uansett er viktig er om Deboras eksempel 
blir fulgt: en trofast lydighet mot Gud og ikke en egenrådig agenda.  
 
Debora var en ekte profetinne. Hun hadde direkte kontakt med Herren og ledet israelittene åndelig 
ved å lede dem tilbake på Herrens spor og finne seier under hans beskyttelse. Og det er andre 
profetinner både i Det Gamle og Det Nye Testamentet. Uansett, pastortjenesten ble etablert i Det 
Nye Testamentet. Rollen som profet/profetinne og rollen som pastor er forskjellig. En pastor har en 
gruppe med tilhengere som allerede er troende (kirken). De skal være til oppbyggelse og lede de 
troende i Herrens tjeneste. Efeserne 4:11-12 sier: Og det var Han som ga noen til å være apostler, 
noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til 
tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Pastorer (hyrder, lærere) skal altså utruste de troende i 
menigheten så de kan bli i stand til å gå ut med evangeliet. En profet proklamerer Guds Ord til 
mennesker og nasjoner om de vil høre det eller ikke. Elia var en stor profet og en ekte mann av Gud, 
men var han en pastor? Nei, han hadde ingen menighet. Jeremia hadde heller ingen menighet. Det 
var ingen som hørte på ham. Folket hatet ham. 
 
Så med de eksemplene vi har her fra Skriften, og vi ikke tar hensyn til min rådvillhet og min svakhet 
til å tolke tids- og kulturforskjeller og vi tror 100% på det som Bibelen lærer og formaner, kan en 
kvinne forkynne Guds Ord til folket? Absolutt, ja. Men, kan kvinner lede menigheten i pastorrollen? 
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Nei. Men pastorens kone har tydeligvis en viktig rolle i mannens tjeneste, da Paulus skriver at han må 
være en kvinnes mann. Dette kan tolkes som at de på en eller annen måte står sammen i 
pastorrollen og utfyller hverandre i tjenesten. 
 
En ting vi med sikkerhet kan si er at Gud har skapt mennesket til mann og kvinne og han har gitt oss 
forskjellige oppgaver og roller i livet som utfyller hverandre og skaper en enhet. 
 
Jeg mener bestemt at Bibelen ikke sier at kvinnelige pastorer er synd og brudd på loven og vil føre til 
død og fortapelse, men Gud har definitivt en mening med hva som er best for oss og han vet hvilke 
roller som passer oss best. Ved å følge hans formaninger, stole på ham og innrette oss i lydighet vil vi 
oppleve enda mer velsignelse over våre liv og menighetsliv. Vi bør etter beste evne leve og holde oss 
til Bibelens prinsipper. Husk at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord! Gud vet best, men vi har innrettet 
oss slik vi mener er best. Jeg tror Gud vil jobbe med oss kristne som ønsker å ta Bibelen på alvor og 
han vil oppdra og vise oss at vi må snu fra den veien vi har innrettet oss. Jeg tror og håper at Guds 
kristne menighet på jord vil ende opp med å gjøre som israelittene gjorde gang på gang i Det Gamle 
Testamentet, nemlig å rope til Gud om hjelp: «Tilgi oss for vi vet ikke hva vi gjør! Led oss og lær oss 
atter en gang dine veier!» 
 
Diskusjonen om kvinnelige pastorer må absolutt ikke sidestilles med diskusjonen rundt homofili. 
Bibelen er helt tydelig på at homofili er en avskyelig seksuell perversitet. Bibelen lærer oss mange 
plasser hva og hvilke handlinger som ikke er forent med den Hellige Guds vilje. Disse handlingene 
som fører til død og fortapelse er alle en hån imot skaperverket. Disse handlingene er et resultat av 
syndefallet der demoniske krefter ble sluppet løs og fordervet denne verdenen. Vi kan lese om disse 
ugudelige handlingene i blant annet 1.Timoteus 1:8-10: 
 
Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den 
rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og 
for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, 
dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider 
mot den sunne lære. 
 
I tillegg tar vi her for oss en oppregning av holdninger og handlinger som strider mot kristen tro og liv 
i Romerne 1:18 og 23-32:  
 
Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder 
sannheten nede i urett. …..De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av 
forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga 
Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med 
løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 
Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv 
med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i 
begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 
De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de 
gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av 
misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker 
vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er 
uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt 
fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.  
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Jeg vil på det sterkeste at dere skal vite at jeg kun er en som studerer Bibelen, akkurat som de fleste 
av dere. Jeg er ikke en pastor. Jeg lærer og vokser i Kristus sammen med dere alle. Jeg prøver etter 
beste evne å lese og følge vår Herres Ord og stole på at Han vet best. Jeg tror oppriktig at Gud vekker 
opp helt vanlige kristne i dag til å stå opp for Guds Ord og være en motvekt til ugudelig liberal 
teologi. Jeg tror også at vi som velger å tro Guds ord må være forberedt på massive angrep fra Satan 
og hans åndehær i form av blant annet utskjelling, utfrysing fra vanlige folk og falne kristne. Jeg tror 
også at Satan vil gjøre alt som er i hans makt for å «vippe oss av pinnen» ved å angripe familien vår 
og de som står oss nærmest. Men, vi skal ikke frykte: 
 
….Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Romerne 8:31 
 
For det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud. 
….Om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne.  
1 Peter 2:19 og 20b  
 
 
Gud sørget for seieren 
Akkurat som Debora hadde forkynt helt fra begynnelsen av var det Gud alene som sørget for 
israelittenes seier. Gud gikk bokstavelig talt ut i strid og overvant Siseras hær. 
 
Da Barak gikk til angrep, slo Herren Sisera og alle stridsvognene hans og hele hæren hans med 
forvirring (eng. discomfited). Sisera steg ned av vognen og flyktet til fots. Dommerne 4:15 
 
Websters 1828 dictionary (ordbok som var basert på språket til King James Bibelen) definerer ordet 
‘discomfited’ (forvirring) som «Routed (slått på flukt), ‘defeated’ (beseiret), ‘overthrown (styrtet, 
falt)» 
 
Dette er selvfølgelig et bilde på de kristnes frelse. Det er ikke gjennom våre egne gode gjerninger, 
ærlige arbeid, våre planer eller handlinger at et menneske blir frelst. Det er bare på grunn av det 
Jesus Kristus gjorde da han ofret seg selv på korset. Det eneste vi må foreta oss er å tro på dette 
evangeliet. Jesus Kristus kjempet slaget mot synd og død, ved å leve et syndfritt liv og ved å ta på seg 
hele menneskeslektens synd, og dø som et offer i stedet for oss. Han tok på seg hele Guds vrede og 
dom som vi skulle ha møtt og han sørget for syndenes forlatelse. Han gjorde i stand for oss et evig liv 
sammen med Herrens i hans herlighet der synd og smerte ei finnes mer. Som det så fint er beskrevet 
i Johannes’ Åpenbaring 21:4 «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og døden skal ikke være 
mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 
 
Det var på samme måte med Barak. Han fikk seier ved å ha tiltro til Gud Ord, da han ledet mennene 
ut i kamp. Da de dukket opp hadde Gud allerede avgjort slaget og den israelske hæren trengte bare å 
jage etter restene av den flyktende kanaanittiske hæren. Dette får meg til å tenke på to vers i Bibelen 
som beskriver denne situasjonen og som vi kristne kan finne trøst og hvile i: 
 
«Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2. Mosebok 14:14 
 
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige 
for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2:10 
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Debora gir Gud æren 
 
Å gi Gud anerkjennelse for alt 
Heller enn å hive seg ut i en seiersfest, sang Debora og Barak lovsanger til Herren, som takk for deres 
seier, vunnet av Herren, Israels Gud.  
 
Den dagen sang Debora og Barak, sønn av Abinoam, denne sangen: 
«Når Israels fremste går foran og folket villig møter fram, lovpris Herren! Hør, dere konger! Lytt 
dere fyrster! Jeg vil synge, synge for Herren, spille for Herren, Israels Gud. Herre du dro ut fra Se’ir 
og steg fram fra markene i Edom, da ristet jorden, dråper falt fra himmelen, vanndråper falt fra 
skyene. Fjellene smeltet for Herren, han fra Sinai, for Herren, Israels Gud.» Dommerne 5:1-5 

 
 

 
 Hør, dere konger! Lytt dere fyrster!  

Jeg vil synge, synge for Herren, spille for Herren, Israels Gud. 
 

 
 
 
Debora favner om sin rolle 
I Dommerne 5:7 beskriver hun seg selv som «en mor i Israel». Hun kaller seg ikke en dronning eller 
en militær leder. Hun var trofast og seriøs i rollen som en mor for sitt folk. Hun fulgte Gud og ledet 
hennes barn, israelittene, fram til tro på at Herren ville frelse dem fra deres fiender. På denne måten 
er hun et flott eksempel og en rollemodell for kristne kvinner (og menn) i dag. I hennes sang kan du 
høre hennes medlidenhet for folket i Israel, hennes lovprisning over Guds forsvar av hennes nasjon 
og hennes sterke ønske om en rettferdig dom over Guds fiender. Hennes styrke kom gjennom 
hennes avhengighet av Gud, og hun ble velsignet gjennom å hjelpe til med å redde hennes folk fra 
ødeleggelse, og ved å bringe fred til hennes land. Avslutningen av hennes sang er et godt eksempel 
på Deboras tro og det kristne livet. Å alltid gi Gud æren og stole på hans løfter om at han skal 
herliggjøre oss i all evighet: 
 
«Slik skal de gå til grunne, alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, skal være som solen når 
den går opp i all sin prakt.» Siden hadde landet fred i førti år. Dommerne 5:31   
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Vedlegg: 
 
Kjære Richard Tørressen! 
 
Du skrev:  
Sender mail til deg da du står oppført som leder av seksjon for bibeloversettelse. Mitt navn er 
Richard Tørressen og kommer fra Flekkerøy, like utenfor Kristiansand. Jeg går for tiden gjennom noen 
artikler som er utgitt fra det amerikanske nettstedet ‘beginningAndEnd.com’. Akkurat nå jobber jeg 
meg med profetkvinnen og dommeren Debora. Det blir henvist til at israelittene på ny falt i 
avgudsdyrkelse og det henvises til Dommerne 5:8. King James versjonen som forfatteren av 
artikkelen bruker sier i første setning: They chose new gods. Da jeg slo opp i min Bibel fra 
Bibelselskapet 2011 sto det følgende i første setning: Gud valgte ut nye ledere. Dette er to 
forskjellige oversettelser, så jeg slo opp i Norsk Studiebibel fra Bibelforlaget og leser følgende: De 
valgte nye guder. Forskjellen på disse oversettelsene er forbausende forskjellige. Jeg sjekket også 
min kones brasilianske Bibel og fant ut at den støtter oversettelsen til King James og Norsk 
Studiebibel. Jeg er ikke på noen måte lærd i grunntekster o.l. men jeg forstår ikke at det er mulig å få 
fram så forskjellige betydninger. Hva har skjedd og hva er rett oversettelse? Har Bibelselskapets 
oversettere gjort en glipp? 
 
Svar:  
Bibelselskapet har ikke gjort en glipp, men et begrunnet oversettervalg. Du har rett i at de fleste 
andre bibeloversettelser velger en annen oversettelse her, jeg fant i farten bare en, NET-Bible 2008, 
som har samme valg som oss. Men det finnes altså noen som også har gjort samme valg.  
 
Begrunnelsen for vårt valg er følgende:  
 
Den hebraiske teksten lyder på hebraisk (transkribert): jivchar ælohym chadashim. Direkte oversatt, 
ord for ord: Han valgte, Gud/guder/ledere, nye.  
 
Verbet jivchar (grunnform bachar, "velge") står i formen qal imperfektum 3. person hankjønn entall, 
"han valgte". Det neste ordet, ælohym, er tvetydig, for å si det forsiktig. Her er ordboksdefinisjonen 
fra Abridged Brown Driver Briggs:   
 
ֱא ִהֹל  םי
 n.m.pl. (f. ) pl. in number. a. rulers, judges, either as divine representatives at sacred places or as 
reflecting divine majesty and power. b. divine ones, superhuman beings including God and angels. c. 
angels; cf. בנֱ (ה)םלהֱא = (the) sons of God, or sons of gods = angels. d. gods. 2. Pl. intensive. a. god 
or goddess, always with sf. b. godlike one. c. works of God, or things specially belonging to him 
(vid. 5 ֵםל). d. God (vid. 3 & 4). 3. ֱא ִהֹל םי  the man of הםלהֱא םֱא the (true) God; in many phrases, as הי
God, acting under divine authority and influence: = (a) angel, (b) prophet (the term coming into use 
in the Northern kingdom in the age of Elijah: of Moses; of Samuel; of David; Shemaiah; Elijah, Elisha, 
and others of their time; unnamed prophet; Hanan. 4. ֱא ִהֹל    .God = םי
 
Ordet chadashim er greit nok, det er et adjektiv (chadash) i hankjønn flertall, "nye".  
 
Det er først og fremst entallsformen i verbet som har gjort at vi har oversatt som vi har gjort. Vi har 
da tenkt at den som handler, er Gud. For å tydeliggjøre dette, har vi valgt å bruke "Gud" i stedet for 
"han", et oversettergrep som er brukt mange steder i ulike bibeloversettelser for å tydeliggjøre hvem 
det er snakk om når det ikke står eksplisitt i teksten. Det bygger selvsagt på oversetterens fortolkning 
av teksten. På hebraisk er ikke alltid subjektet spesifisert gjennom et eget ord. Men en annen 
mulighet finnes, nemlig at "han" viser til "Israel" i det foregående verset. Her har andre oversettelser 
da valgt å oversette med flertall, "de valgte", i stedet for entall, som faktisk står i teksten. Når man 
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velger flertall er det antakelig for å tydeliggjøre at man mener det er folket som kollektiv størrelse 
dette verbet viser til. Igjen er dette oversetterens fortolkning. Det er absolutt en mulighet at teksten 
skal forstås slik, og en oversettermåte som dette, flertall for entall (eller omvendt), er i utstrakt bruk i 
mange oversettelser. I Bibel 2011 har vi de fleste steder fulgt kildeteksten tett i oversettelsen av 
verb, derfor vil du en del steder se at verbene også på norsk veksler mellom entall og flertall, noen 
ganger i en og samme setning, fordi det er slik det står på hebraisk.  
 
Dersom det er Gud som handler i verbet, er det naturlig å oversette ælohym som ovenfor i 1a, dvs. 
som "rulers, judges", altså "ledere" på norsk. Men det kan også oversettes med "Gud" eller "guder". I 
og med at adjektivet står i flertall, er det naturlig å oversette ælohym som et flertallsord i dette 
tilfellet, altså "ledere" eller "guder".  
 
Hvordan skal man velge oversettelse i et slikt tilfelle? Som oftest søker man hjelp i konteksten rundt 
det uklare utsagnet. Her er det mulig å tenke på avgudsdyrkelse, som er et kjent tema fra 
Dommerboken slik du sier, og som ofte førte til strid.  
 
Men det er også mulig, og kanskje enda mer nærliggende etter vår mening, å sette dette utsagnet i 
forbindelse med verset foran:   
Landsbyene lå øde i Israel, 
de lå øde, 
før jeg, Debora, sto fram, 
sto fram som en mor i Israel.  
 
Debora er altså en av de nye lederne Gud velger ut, og det skjer i en tid da det er strid og kaos i 
samfunnet. Fortsettelsen av Debora-sangen handler da også om de kampene som Debora og de som 
var sammen med henne, kjempet mot fienden, som bl.a. besto av avgudsdyrkere. Resten av verset, 
"skjold eller spyd var ikke å se ..." viser kanskje til manglende mobilisering mot uroen, noe som 
endret seg med Debora (se v. 9). Dette står også godt sammen med en henvisning til at Gud velger 
nye ledere i begynnelsen av verset. Men det skal også sies at resten første del i v. 8 er kryptisk. 
Direkte oversatt er det en rekke på tre ord: da, krig, portene. Det er opp til oversetteren å tolke og få 
mening ut av setningsleddet. Ser du på ulike oversettelser, finner du forskjellige tolkninger her også.  
  
Debora-sangen er regnet for å være er en av de eldste tekstene i Det gamle testamentet. Ikke alt er 
like klart, og ikke alt er like enkelt å oversette. Min anbefaling er å la tilhørerne til en bibeltime over 
denne teksten bli med inn i bibeloversetternes verksted. På denne måten kan noe av rikdommen av 
assosiasjonsmuligheter bli presentert for tilhørerne, og de kan gjerne inviteres til å være med og 
reflektere rundt hvilken oversettelse de selv mener kan være den mest sannsynlige og beste. 
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