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 بعد موت یشوع، 
أصبح كل الناس غیر 
 طائعین �، وأخرجوه 

وسمح هللا  . من حیاتھم
أن المدیانیین المجاورین 

 لإلسرائیلیین أن 
 یحرقوا حقول

  
الغلة وبیوت 

اإلسرائیلیین، لذلك 
 اضطر اإلسرائیلیون

  .للعیش في كھوف       



وجدعون، وھو إسرائیلي، وجد على 
ما یبدو مكانا سریا یزرع فیھ الغلة، 

وكان یطحن حبوب الحنطة في 
 معصرة مخفیة تحت شجرة 

 وھذا المكان . كبیرة
 السري      

 
 

 یعرفھ المدیانیون،  لم یكن
 .  ولكن هللا كان یعرفھ

 وأرسل هللا     
 برسالة إلى      

  .جدعون      



أراد هللا من جدعون أن یھدم الصنم الذي ألبیھ، وأن یبني 
وبالرغم من أن جدعون خاف أن یقتلھ شعبھ، . مذبحا � الحق

.إال أنھ أطاع ما أمره بھ هللا  



وأراد هللا أیضا من جدعون أن یقود جیش إسرائیل ضد 
ولكن جدعون خاف، وطلب عالمة . المدیانیین األشرار

ثم وضع جزة . خاصة، حتى یتأكد من أن هللا یقف بجانبھ
.صوف على األرض   



 وصلى 
:جدعون قائال  

فإن كان طل على الجزة وحدھا، "   
 وجفاف على األرض كلھا، علمت أنك تخلص 

وفي الصباح كانت !" بیدي إسرائیل كما تكلمت  
.األرض جافة وأما جزة الصوف فكانت مشبعة بالماء        



ولكن جدعون بقى غیر واثق، وأراد أن 
هللا یرسل الطل على األرض فقط ولیس 

وفي صباح الیوم . على جزة الصوف
التالي كانت األرض مبلولة ولكن جزة 

.الصوف كانت ناشفة  



جندي، ولكن هللا أمره أن  32000وأنطلق جدعون بجیش من 
رجل، ألن هللا لم یرد أن یقول  300یقلل العدد إلى 

، حیث أن هللا وحده ھو مخلص !"یدنا خلصتنا: " اإلسرائیلیون
.إسرائیل  



وألن هللا كان یعلم أن جدعون مازال خائفا، جعل جدعون 
یسمع سرا، ما قالھ أحد الجنود المدیانیین لزمیلھ عن حلم 

في الحلم سقط رغیف خبز على خیمة للمدیانیین . غریب رآه
.فسقطت الخیمة  



لیس ذلك إال : " فخاف الجندي اآلخر وصاح قائال
، فلما سمع جدعون الحلم !"سیف جدعون

.وتفسیره، علم أن هللا سیعطیھ النصر  



 وخطط جدعون لھجمة لیلیة وأعطى لكل جندي  بوقا وجرة
.فارغة ومصباح في داخل الجرة، وحاصروا جیش المدیانیین  



وأعطاھم جدعون عالمة فنفخ الجنود في األبواق وكسروا 
یا لھ من ! یا لھا من ضوضاء. الجرار وأشعلوا المصابیح

.فقام المدیانیون وھربوا! اضطراب  



تسلط : "بعد ھذا النصر الكبیر قال رجال إسرائیل لجدعون
ال أتسلط أنا علیكم، الرب یتسلط : "، فقال لھم جدعون!"علینا

كان یعلم أن هللا وحده لھ الحق أن یكون لھ السلطان !" علیكم
 على 

 .حیاة الناس
 



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  جدعون وجیشھ الصغیر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

9 – 6سفر القضاة     



15 

 النھایة

60 



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
الخطیة ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، 

بعد   .یسوع المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن   .ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء

سوف   !بیسوع المسیح، وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد

 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
إنسانا لتموت من  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت

أجل خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي 
 خطایاي، لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،

ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن  . لكي أحیا معك إلى األبد
 .آمین . لك

 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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