
Gedeon kis 
hadserege 

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja 



Írta : Edward Hughes  
 

Illusztrálta : Janie Forest; Alastair Paterson 
 

Átírta : Ruth Klassen 
 

Franciáról fordította : Dr. Máté Éva 
 

Kiadta : Bible for Children  
www.M1914.org 

 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását vagy másolását  

kizárólag nemkereskedelmi célokra engedélyezzük. 



Józsua halála után 
 Izráel egész népe 
engedetlenkedett 
Istennek, kizárva 
őt az életükből. 



    Isten hagyta,    
 hogy a szomszédos 
 midianiták 
 felégessék az 
 izraeliek terméseit  
 és házait.  Az  
       izraeliták  
       kénytelenek  
           voltak  
 
 
   barlangokban   
   rejtőzködni. 



Egy izraelita férfi, Gedeon, 
titkos helyen termesztette a 
gabonáját. Aztán titkos helyen 
  csépelte ki, egy nagy fa alatt.  
     A midianiták nem tudtak  
                   erről a helyről, 
                         ellenben Isten  
                                  igen ! 
 
 
             Egy angyalt küldött 
                          Gedeonhoz az 
                          üzenetével. 



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 ő 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 báránybőrt terített le a földre.  



                           hogy te szabadítod meg 
Izráelt, a kezem által, amintmondtad.“ 
Másnap kora reggel a föld száraz volt, de 
A GYAPJÚ TISZTA VIZES LETT !  

        Gedeon 
        így szólt 
        Istenhez : 
       "Ha csak a 
         gyapjú lesz 
         harmatos, a 
         föld azonban 
         körös-körül 
         száraz, 
 ebből megtudom, 



Gedeon még mindig 
kételkedett.  Most azt akarta, 
hogy a föld legyen harmatos, 
és a gyapjú maradjon száraz.  
A következő reggel a föld át 
volt ázva, de A GYAPJÚ 
SZÁRAZ MARADT !  



Gedeon egy 32.000 fős 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 Megmentője lenni. 



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 összedőlt. 



A másik őr elborzadt.  "Ez … Gedeon 
kardja …" – kiáltott fel.  Amikor Gedeon 
végighallgatta az álmot és a jelentését, 
megértette, hogy Isten a segítségére 
siet, hogy győzhessen.  



Gedeon egy éjszakai 
rajtaütést szervezett.  
Mindegyik katonának 
adott egy kosszarv 
kürtöt és üres korsókat, 
amelyekbe fáklyákat 
lehetett elrejteni.  Majd 
körülvették a midiani  
   hadsereget. 



Gedeon jelére a katonák belefújtak a kürtökbe, 
eltörték a korsóikat és meggyújtották a fáklyáikat.  
Micsoda lárma !  Micsoda zűrzavar !  A midianiták 
ijedtükben jó messzire menekültek.  



Ez után a nagy győzelem után az izráeli férfiak 
arra kérték Gedeont, hogy legyen az uralkodójuk. 



De Gedeon elhárította : "Én nem uralkodhatom 
rajtatok, mert nem uralkodhat más csak Isten."  Ő 
jól tudta, hogy egyedül Istennek van joga a népe  
                                                  életét irányítani.  



Gedeon kis hadserege 
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Bírák 6-9  

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



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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