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Józsua
halála után
Izráel egész népe
engedetlenkedett
Istennek,
kizárva Ğt az
életükbĞl.
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Isten
hagyta, hogy a
szomszédos
midianiták
felégessék az
izraeliek
terméseit
és házait.

Az izraeliták
kénytelenek voltak
barlangokban
rejtĞzködni.
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Egy izraelita férfi, Gedeon,
titkos helyen termesztette
a gabonáját. Aztán
titkos helyen csépelte
ki, egy nagy
fa alatt.

A midianiták nem
tudtak errĞl a helyrĞl,
ellenben Isten igen !
Egy angyalt küldött
Gedeonhoz az
üzenetével.
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Isten azt kívánta, hogy Gedeon semmisítse meg az
apja hamis isteneinek a képeit, és építsen oltárt az
igaz Istennek. Jóllehet Gedeon tartott attól, hogy
a honfitársai megölhetik ezért, úgy tett, ahogy
Isten parancsolta.

Isten azt is kérte Gedeontól, hogy Ğ vezesse
az izraeli hadsereget a midianiták ellen. De
Gedeon megrémült. Arra kérte Istent, küldjön neki
egy külön jelet, ami azt mutatja, hogy Isten vele van.
Egy báránybĞrt terített
le a földre.
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Gedeon
így szólt Istenhez :
"Ha csak a gyapjú lesz harmatos,
a föld azonban körös-körül száraz,
ebbĞl megtudom, hogy te szabadítod
meg Izráelt, a kezem által, amint mondtad." 7

Másnap kora reggel a föld száraz volt,
de A GYAPJÚ TISZTA VIZES LETT !
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Gedeon még mindig
kételkedett. Most azt akarta,
hogy a föld legyen harmatos,
és a gyapjú maradjon száraz.
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Gedeon egy 32.000 fĞs hadsereggel indult el. De
Isten ezt a számot 300-ra csökkentette. Nem
akarta, hogy Izráel azt mondja : "A saját karom
mentett meg engem." Isten saját maga akart
Izráel MegmentĞje lenni.

A következĞ reggel a föld
át volt ázva, de A GYAPJÚ
SZÁRAZ MARADT !
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Látva, hogy Gedeon még mindig retteg, Isten
megengedte neki, hogy titokban kihallgasson egy
midianita katonát, aki egy furcsa álmot mesélt el a
társának. Álmában egy kenyércipó esett az egyik
midianita sátorra és
az összedĞlt.
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A másik Ğr elborzadt. "Ez … Gedeon
kardja …" – kiáltott fel. Amikor Gedeon
végighallgatta az álmot és a jelentését,
megértette, hogy Isten a segítségére
siet, hogy gyĞzhessen.
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Gedeon egy éjszakai
rajtaütést szervezett.
Mindegyik katonának
adott egy kosszarv
kürtöt és üres korsókat,
amelyekbe fáklyákat
lehetett elrejteni. Majd
körülvették a midiani
hadsereget.
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Gedeon jelére a katonák belefújtak a kürtökbe,
eltörték a korsóikat és meggyújtották a fáklyáikat.
Micsoda lárma ! Micsoda zĬrzavar ! A midianiták
ijedtükben jó messzire menekültek.

Ez után a nagy gyĞzelem után az izráeli férfiak
arra kérték Gedeont, hogy legyen az uralkodójuk.
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ĝ jól tudta, hogy egyedül Istennek van joga a népe
életét irányítani.

De Gedeon elhárította : "Én nem uralkodhatom
rajtatok, mert nem uralkodhat más csak Isten."
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Gedeon kis hadserege
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Bírák 6-9

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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