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Po śmierci
Jozuego cały 

lud Izraela 
porzucił Boga i 

przestał
być Mu

posłusznym.



Bóg pozwolił 
Midianitom 
spalić plony

ziemi i domy
w Izraelu.

Izraelici musieli 
żyć w jaskiniach.



Pewien Izraelita, 
Gedeon, musiał
mieć tajemne

miejsce,

gdzie
uprawiał

pszenicę.



Młócił ją w tłoczni 
ukrytej pod

wielkim
drzewem.



Midianici nie znali
tego miejsca – ale

Bóg wiedział, gdzie
ukrywał się

Gedeon!



Bóg posłał Anioła z 
wiadomością dla

Gedeona.



Bóg chciał, aby Gedeon zniszczył 
posąg bożka, który należał do 
jego ojca i żeby zbudował ołtarz 
prawdziwemu Bogu. Gedeon bał
się, że jego rodacy zabiją go, 

ale posłusznie wykonał
polecenie Boga.



Bóg chciał, aby Gedeon poprowadził 
armię Izraela przeciwko okrutnym 
Midianitom, ale Gedeon bał się to 
zrobić.



Poprosił o potwierdzenie, że Bóg był 
z nim. Rozłożył na ziemi owcze runo.



„Jeśli rosa
pokryje tylko runo, a ziemia 

dookoła będzie sucha,” ...



... modlił się
Gedeon, „to poznam,

że uratujesz Izrael moją
ręką, tak jak powiedziałeś.”



Następnego
dnia rano okazało

się, że ziemia była sucha, a
RUNO OBCIEKAŁO WODĄ!



Gedeon nadal miał 
wątpliwości. Teraz

chciał, aby Bóg zesłał
rosę tylko na ziemię,

ale nie na
runo.



Następnego poranka-
ziemia była wilgotna, a 

RUNO POZOSTAŁO 
SUCHE!



Na początku armia Gedeona liczyła 
32000 Izraelitów. Bóg zmniejszył 
ją do 300 mężczyzn.



Bóg nie chciał, aby Izraelici chwalili 
się „Ocaliliśmy się naszymi własnym 
rękami.” Tylko Bóg był Wybawcą 
Izraela.



Wiedząc, że Gedeon nadal się boi, 
Bóg pozwolił Gedeonowi podsłuchać 
rozmowę midiańskich żołnierzy.



Jeden z nich miał dziwny sen i 
opowiadał go strażnikowi.



W tym śnie, bochenek chleba toczył 
się w stronę midiańskiego namiotu, 
uderzył w niego i obalił cały namiot.



Drugi strażnik przeraził 
się.  „To na pewno … miecz 
Gedeona…” krzyknął.



Gdy Gedeon usłyszał sen i 
jego znaczenie, zrozumiał, 
że Bóg da im zwycięstwo.



Gedeon zamierzał zaatakować nocą. 
Wszystkim żołnierzom dał trąby i 

puste dzbany z
pochodniami 

wewnątrz. Otoczyli
armię Midianitów.



Na znak Gedeona żołnierze zadęli w 
trąby, rozbili dzbany i zapalili 
pochodnie. Powstał wielki hałas!



Wielki popłoch w obozie Midianitów! 
Przerażeni, stanęli na równe nogi i 
pouciekali.



Po tak wielkim zwycięstwie 
lud Izraela poprosił Gedeona, aby

nad 
nimi

panował.



„Nie ja będę nad wam królować … 
PAN będzie panował nad wami,”

odpowiedział
Gedeon.



Wiedział, że tylko Bóg ma prawo 
królować nad ludzkim życiem.



Mała Armia Gedeona

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie

Sędziów 6-8

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym 
cudownym Bogu. On nas stworzył i pragnie, 

abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy 
i nazywa je grzechem. 

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał 
nas tak bardzo, że posłał Swojego Syna, 
Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 
ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus 

powrócił do życia i wrócił do domu do Nieba! 
Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz Go o 

przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! 
Przyjdzie i zamieszka w tobie teraz, a ty 

będziesz żył z Nim na zawsze.



Jeżeli chcesz odwrócić się od 
swoich grzechów, powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, 
a teraz znowu żyje. Proszę, przyjdź do 

mojego życia, przebacz mi moje grzechy, tak 
żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 
pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą 

na zawsze. Pomóż mi żyć dla Ciebie jako 
Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z 
Bogiem! Jan 3:16




