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עכשיו הוא רצה שאלוהים  .  לגדעון עדיין היה ספק
למחרת  .  ישלח טל על האדמה ולא על הצמר

, האדמה היתה רטובה-בבוקר
!יבשההיתה הגיזה אבל 

אלוהים גם רצה שהוא ינהיג את צבא בני ישראל במלחמה נגד  
הוא בקש מאלוהים סימן  .  אבל גדעון פחד.  המדיינים הרשעים

אז הוא הניח גיזת צמר כבשים על .  מיוחד לכך שהוא אתו
.הקרקע

היה כנראה  , גדעון, לישראלי אחד
הוא חבט .  מקום מסתור לגידול חיטה

את הדגן בגת נסתרת מתחת לעץ 
המדיינים לא ידעו על .  גדול

אבל  -המקום
!  אלוהים ידע

אלוהים שלח מלאך  
.עם מסר לגדעון

אלוהים צמצם את  .  איש32,000גדעון החל לארגן צבא של 
אנו "אלוהים לא רצה שהעם יאמר .  איש בלבד300-המספר ל

.אלוהים לבדו הוא מושיע ישראל."  נצחנו בכוחנו שלנו

אם יהיה טל "
רק על גיזת  

צמר הכבשים  
והאדמה מסביב תהיה  

אז אדע שאתה  ", התפלל גדעון" ,יבשה
."    כפי שאמרת, ידי-תושיע את בני ישראל על

גיזת אבל , כל האדמה היתה יבשה, בבוקר
!הצמר היתה ספוגת מים

אלוהים רצה שגדעון יהרוס את מזבח הבעל אשר היה של אביו  
למרות שגדעון פחד שבני עמו  .  ולבנות מזבח לאלוהים האמיתי

.יהרגו אותו הוא עשה את מה שאלוהים ציוה עליו
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בני ישראל בקשו מגדעון שימשול  , אחרי הנצחון הגדול הזה
ענה  " ,אלוהים ימשול בכם... אני לא אמשול עליכם.  "עליהם
הוא ידע שרק לאלוהים יש את הזכות למשול  .  גדעון

.בחיי אנשים

הוא נתן לכל חייל שופר וכדים רקים .  גדעון תכנן מתקפה לילית
.הם הקיפו את הצבא המדייני.  עם לפיד בתוכם

אלוהים הרשה לו בסתר להקשיב , מודע לכך שגדעון עדיין פחד
, בחלום.  כיצד חייל מדייני אחד מספר לחברו חלום מוזר שחלם

.כיכר לחם היכתה באוהל מדיין והרסה אותו

צבאו הקטן של גדעון  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'ט-'שופטים ו

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

נפצו את הכדים  , החיילים תקעו בשופר, כאשר גדעון נתן סימן
המדיינים  !  איזה בלבול!  איזה רעש.  והבעירו את הלפידים
.המפוחדים קמו וברחו

החרב של ....זוהי.  "החייל השני היה מלא אימה
כאשר גדעון שמע את החלום  .  הוא קרא..." גדעון

.הוא ידע שאלוהים יעניק לו נצחון, ומשמעותו
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הסוף

ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
.  אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך 

.  אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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