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Yeüu öldükten
sonra, bütün
úsrail halkı
Tanrı’ya
itaatsizlik etti
ve yaüamlarından
O’nu çıkardılar.
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Tanrı komüu
Midyanlıların
úsrail’in
ürünlerini
ve evlerini
yakmalarına
izin verdi.
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úsrailliler
maùaralarda
yaüamak
zorunda
kaldılar.

Bir úsraillinin, Gidyon’un,
buùday yetiütirmek için
gizli bir yeri olmuü olmalı.
Tahılı çok büyük bir aùacın
altında gizli bir üzüm
cenderesiyle
dövdü.
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Midyanlılar bu yeri
bilmiyorlardı – Fakat
Tanrı biliyordu! Tanrı
Gidyon’a mesaj iletmesi
için bir Melek
gönderdi.

5

Tanrı Gidyon’un babasının sahte ilahını yok etmesini
ve gerçek Tanrı için bir sunak kurmasını istedi.
Gidyon kendi vatandaülarının onu öldürmesinden
korkmuü olmasına raùmen, Tanrı’nın buyurduùunu
yaptı.
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Tanrı Gidyon’un kötü Midyanlılara karüı úsrail
ordusunu yönetmesini de istedi. Fakat Gidyon
korkuyordu. Tanrı’nın onunla olduùunu göstermesi
için özel bir belirti istedi. Sonra yere uzun tüylü bir
koyun postu serdi.
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“Çiy yalnızca harman yerine koyduùum
yün yapaùının üzerine düüsün,
topraksa kuru kalsın,” ...
8

Gidyon’un hala üüpheleri vardı.
Bu sefer Tanrı’dan çiyi topraùa
göndermesini ama yün yapaùının
kuru kalmasını istedi. Ertesi
sabah – toprak ıpıslaktı, ama
YÜN YAPAøI KURUYDU!

... diye dua etti
Gidyon, “Böylece,
söylediùin gibi úsrail’i benim
aracılıùımla kurtaracaùını bileceùim.”
Sabah, toprak kuruydu, fakat
YÜN YAPAøI ISLAKTI!
9
Gidyon 32.000 kiüilik bir orduyla baüladı. Tanrı
orduyu sadece 300 kiüiye indirdi. Tanrı úsrail’in
“Benim kendi elim beni kurtardı,” demesini istemedi.
Sadece Tanrı’nın kendisi úsrail’in Kurtarıcı’sıydı.
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Bu askerin gördüùü rüyada, bir somun ekmek Midyan
çadırına doùru yuvarlandı ve onu yıktı.
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10
Gidyon’un hala korktuùunu bilen Tanrı onun gizlice
bir Midyanlı askerin gördüùü ilginç rüyayı baükasına
anlatırken kulak misafiri olmasını saùladı.
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Diùer asker çok korkmuütu.
“Bu...Gidyon’un kılıcı...” diye baùırdı.
Gidyon rüyayı ve anlamını duyunca
Tanrı’nın ona zafer vereceùini anladı.
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Gidyon bir gece
saldırısı yapmayı
planladı. Askerlerin
hepsine birer boru ve
içinde çıra olan boü
testiler verdi. Midyan
ordusunu kuüattılar.

Gidyon’un iüaretiyle, askerler borularını çaldılar,
testilerini kırdılar ve çıralarını yaktılar. Ne gürültü!
Ne karıüıklık! Korkan Midyanlılar kalktılar ve
kaçmaya baüladılar.
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“Ben size önderlik etmem ... size Rab önderlik
edecek,” dedi Gidyon. Sadece Tanrı’nın insanların
yaüamlarını yönetmeye hakkı olduùunu
biliyordu.

Bu büyük zaferden sonra, úsrailliler Gidyon’un
onlara önderlik etmesini istediler.
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17
“Gidyon’un Küçük Ordusu”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Hakimler 6-9

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

