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   Pärast Joosua 
surma kogu Iisraeli 
rahvas põõrdus 
Jumalalt ja jätis 
Teda oma elust 
välja. Jumal lasi   
       naaber    
       Midianlastel 
       põletada   
       Iisraeli  
 
kultuuride ja 
maju. Iisrael pidi 
elama koobastes. 



Üks Iisraelist, Giideon, leidis üks   
 salajane koht kus kasvatas nisu.   
 Ta rehvis teravilja  ühe peidetud   
       veini pressi juures suure puu  
               all.  Midianid ei teadnud    
                        koha  - aga Jumal  
                                   teadis! 
 
 
 
                               Jumal saatis 
                               Ingli teatega 
                               Giideonile 



Jumal tahtis et Giideon hävitaks oma isa vale 
Jumalat ja ehitada altari tõelise Jumalale.  Kuigi 
Giideon kartis et oma kaasmaalased teda tappaks,  
ta tegi seda, mida Jumal käskis.  



Jumal soovis ka et Giideon viiks Iisraeli armee vastu 
kurja Midianitile.  Aga Giideon kartis.  Ta palus 
spetsiaalse märgi, et Jumal oli temaga.  Siis  
ta pani ette karvaseid lamba kohapeale.  



"Kui kaste 
 on fliisis ainult, ja maa 

 peal on kuiv," Giideon palvetas: 
 "siis ma tean, et Säästate Iisraeli mu 

              käega, nagu Te olete öelnud."  Hommikul, 
              maa oli kuiv, aga Fliis oli läbimärg!  



Gideon ikka kahtles.  Nüüd tahtis et 
Jumal saadaks kaste maapeale, aga 
mitte fliisile.  Järgmisel hommikul 
- maa oli läbimärg, aga FLIIS oli kuiv ! 



Giideon alustas armeega milel oli 32.000 sõdurit.  
Jumal lõikas vähemaks ja ainult 300 meest jäi.  
Jumal ei tahtnud et Iisrael oleks öelnud et: "Minu 
poolt olen päästnud mind."  Jumal üksi oli Iisraeli 
Päästja.  



Teadis et Giideon oli veel kartlik, Jumal lubas tal 
salajaselt kuulda ühe Midianiti sõduri kes ütles 
teisele ühest imeliku unenäost.  Unenäos, leib 
kukkus vastu Midianiti telgi ja hävitas selle.  



Teine valvur oli hirmunud.  "See on ... 
Giideoni mõõk ..." hüüdis ta.  Kui Giideon 
kuulis unenäost ja selle tähendust, ta 
teadis, et Jumal annab talle võidu.  



Giideon planeeris öö 
rünnaku. Ta andis iga 
sõdurile trompeti ja 
tühja noue  koos 
torvikutega.  Nad 
ümbritsesid  Midianite 
armeed.  



Kui Giideon andis signaali, sõdurid puhusid oma 
trompetid, purustasid oma noue ja tulestasid oma 
tõrvikud.  Mis müra!  Milline segadus!  Midianitid 
kartsid ja tõusid püsti ja jooksid ära.  



Pärast seda suurt võidu, Iisraeli mehed palusid 
Giideoni otsustada nende üle.  "Ma ei välista üle te 
.. Issand teeb otsuse teie üle," Giideon vastas. Ta 
teadis, et ainult Jumalal on õigust otsustada 

 inimeste 
                                                               eludes.  



Giideoni Väike Sõjavägi 
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

kohtunikud 6-9 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



60 15 

Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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