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 Joosuan kuoltua 
 koko Israelin 
 kansa lakkasi   
 tottelemasta 
 Jumalaa ja jätti 
 Hänet pois 
 elämästään. 



  Jumala 
  salli läheisten 
  midianilaisten 
  polttaa Israelin 
  sadon ja heidän 
  talojaan. 
  Israelilaiset  
 joutuivat asumaan  
         luolissa. 



Eräällä israelilaisella, Gideonilla,   
oli salainen paikka, jossa hän 
         kasvatti vehnää.  Hän 
         pui viljaa piilotetussa     
         viinikuurnassa, suuren   
                              puun alla. 



Midianilaiset eivät 
siitä tienneet – mutta 
Jumala tiesi!  Jumala 
lähetti enkelin viemään  
         Gideonille viestiä. 



Jumala halusi Gideonin tuhoavan oman isänsä 
epäjumalan ja pyysi häntä rakentamaan alttarin 
todelliselle Jumalalle.  Vaikka Gideon pelkäsi, että 
hänen maanmiehensä tappaisivat hänet, hän silti 
teki, mitä Jumala käski. 



Jumala pyysi Gideonia myös johtamaan Israelin 
sotajoukkoja ilkeitä midianilaisia vastaan.  Mutta 
Gideonia pelotti.  Hän pyysi erityistä merkkiä siitä, 
että Jumala olisi hänen kanssaan.  Hän asetti 
maahan runsasvillaisen lampaannahan. 



                                          “Jos 
                                                    kastetta 

                                                  on vain 
 villassa, ja 

 maa on kuiva,” Gideon 
 rukoili, “sitten tiedän, että sinä 

 pelastat Israelin minun käteni kautta, 
             kuten olet sanonut.”  Aamulla maa oli  
      kuiva, mutta VILLA OLI LÄPIMÄRKÄÄ! 



Gideonia epäilytti yhä.  Nyt 
hän pyysi Jumalaa antamaan 
kastetta maahan mutta ei 
villaan.  Seuraavana aamuna -  
maa oli märkää, mutta VILLA 
OLI KUIVAA! 



Gideonilla oli aluksi armeijassaan 32 000 miestä.  
Jumala pienensi joukkoa 300 mieheen.  Jumala ei 
halunnut israelilaisten sanovan, “Minun oma käteni 
on pelastanut minut.”  Jumala yksin oli Israelin 
pelastaja. 



Jumala tiesi, että Gideonia pelotti vieläkin, ja  
Hän antoi Gideonin kuulla, miten eräs midianilainen 
sotilas kertoi toiselle sotilaalle kummallisesta 
unestaan.  Unessa leipä vieri midianilaisten  
telttaa päin ja tuhosi sen. 



Toinen sotilas oli kauhuissaan.  “Tämä  
on ... Gideonin miekka ...” hän itki.  Kun 
Gideon kuuli tuon unen ja sen selityksen, 
hän tiesi, että Jumala antaisi hänelle 
voiton. 



Gideon suunnitteli öisen hyökkäyksen.  Hän antoi 
jokaiselle sotilaalle torven ja tyhjän ruukun, jonka  
sisällä oli soihtu. He saartoivat midianilaisten 

                                              armeijan. 



Gideonin signaalin kuultuaan sotilaat puhalsivat 
torviin, rikkoivat ruukut ja sytyttivät soihtunsa.  
Melu oli kova!  Syntyi sekasorto!  Midianilaiset 
nousivat peloissaan ja juoksivat pakoon. 



Tämän suuren voiton jälkeen Israelin miehet 
pyysivät Gideonia hallitsijakseen.  “Minä en aio  
teitä hallita ... Herran tulee hallita teitä,” Gideon  
vastasi.  Hän tiesi, että ainoastaan Jumalalla 

 on oikeus 
                                                            hallita 

                                                                ihmisten 
                                                              elämää. 



Gideonin pieni armeija 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Tuom. 6-9 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



60 15 

Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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