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    Sau khi 
   Giô-suê qua 
   đời, toàn 
 dân Y-sơ-ra-  
 ên không nghe   
     theo lời 
     Chúa và 
      gạt 
 
 Ngài ra khỏi 
 đời sống họ. 



Chúa cho 
    dân láng 
 giềng Ma-đi- 

  an đốt nhà cửa    
   và mùa màng 

 của dân Y- 
sơ-ra-ên. 

 

 
 Dân Y-sơ-ra-ên 
 phải sống trong 
 hang động. 



Một con dân Y-sơ-
ra-ên, Ghi-đe-ôn ắt    
   hẳn đã trồng lúa    
   nơi bí mật. Ghi- 

dê-ôn đang 
              đập  

 
 

lúa nơi bàn ép 
     rượu dưới 
          một cái  

           cây to. 



Dân Ma-đi-an không    
biết nơi này nhưng   
 Chúa biết! Chúa 

 đã sai Thiên 
           sứ đến 

            truyền 
 

    
     lời phán cho           

   Ghi-đê-ôn. 



Chúa muốn Ghi-đê-ôn thiêu hủy 
hình ảnh sai lệch về Chúa của 
cha mình và làm một bàn thờ mới 
cho Đức Chúa Trời. Dù Ghi-đê-ôn 
sợ bị giết nhưng ông đã làm 
theo mệnh lệnh Chúa. 



Chúa cũng muốn Ghi-đê-ôn lãnh 
đạo quân lính Y-sơ-ra-ên chống 
lại dân Ma-đi-an tàn ác. Nhưng  
Ghi-đê-ôn sợ hãi. 



Ông ta đã xin phép lạ đặc biệt 
để biết rằng Chúa đã phán với 
ông. Rồi ông đặt một tấm lông  
chiên trên sân đập lúa.  



Ghi- 
đê-ôn cầu 

 nguyện “Nếu nước 
 chỉ đọng trên tấm lông 

 chiên mà thôi, còn đất xung  
 quanh đều khô ráo, ... 



           ... thì con 
                 biết rằng 
                  Ngài sẽ 

dùng tay 
                  con để 

                giải 
                 thoát 

 cho dân 
 Y-sơ-ra-ên như lời 

 Ngài phán”. Sáng hôm sau, 
đất xung quanh khô, nhưng 

 TẤM LÔNG CHIÊN ƯỚT ĐẪM. 



Ghi-đê-ôn vẫn nghi ngờ.   
Bây giờ ông muốn Chúa 
  cho sương làm ướt đất 
  còn tấm lông chiên thì 
     khô. Sáng hôm sau – 
     đất ướt đẫm còn TẤM  
               LÔNG CHIÊN   
                 THÌ KHÔ! 



Ghi-đê-ôn bắt đầu một đội binh 
khoảng 32,000 người. Chúa đã 
giảm xuống còn 300 người. 



Chúa không muốn dân Y-sơ-ra-ên 
tự phụ rằng “Chính tay ta đã 
giải thoát lấy ta”. Chỉ có  
Chúa là đấng cứu thế của dân  
Y-sơ-ra-ên.  



Biết rằng Ghi-đê-ôn vẫn còn sợ, 
Chúa cho ông ta nghe lắng một 
người lính Ma-đi-an kể vớin gười 
lính khác về một giấc mơ lạ. 



Trong giấc mơ, một cái bánh làm 
trại của người Ma-đi-an ngã 
nhào và sụp đổ.  



Một tên bảo vệ khác sợ hãi. 
Anh ta khóc than “Đây là .. 
gươm của Ghi-đê-ôn…”. Khi 
Ghi-đê-ôn nghe về giấc mơ  
           và ý nghĩa của 

 nó, ông ta biết 
 rằng Chúa sẽ 

              ban cho ông 
 chiến thắng. 



Ghi-đê-ôn lên kế hoạch tấn công 
một đêm. Ông ta đưa cho mỗi người 
                 lính một chiếc  
                kèn và một bình  
               không và một bó  
              đuốc bên trong. Họ 
                bao vây quân 

 lính Ma-đi-an. 



Theo hiệu lệnh của Ghi-đê-ôn, 
binh linh thổi kèn, đập vỡ bình 
trên tay và giơ cao bó đuốc. Ồn 
ào quá! Hỗn loạn quá! Binh lính 
Ma-đi-an sợ hãi thức  
dậy và chạy trốn. 



Sau chuyến thắng lớn này, dân 
Y-sơ-ra-ên cầu xin Ghi-đê-ôn  
cai trị họ. 



Ghi-đê-ôn đáp lời: “Ta sẽ không 
cai trị các người … mà Đức Chúa  
Trời sẽ cai trị các người”. 



Ghi-đê-ôn biết rằng chỉ có Chúa 
mới có quyền cai trị cuộc sống  
con dân Ngài.  



Đội quân nhỏ bé của Ghi-đê-ôn 
 

Một câu chuyện về lời của 
Chúa,  

được tìm thấy trong Kinh Thánh  
 

Các quan xét chương 6-8 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự 
sáng.” Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng  
ta biết về Đức Chúa tuyệt vời đã tạo nên 
chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai 
lầm mà Ngài cho đó là tội lỗi. Sự trừng 
phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con 
trai duy nhất của mình là Giê-su, chết 
trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã 
trở lại cuộc sống và về thiên đàng. Nếu 
bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha 
thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 



Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là 
Đức Chúa trời, và là người đã chết vì 

tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống 
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi 
và hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để 
mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi.  
Hãy giúp tôi theo Ngài và sống vì  
Ngài như con của Ngài. A-men. 

 
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa  

mỗi ngày!   Giăng 3:16 
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