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După ce Iosua a
murit, tot poporul
lui Israel nu au 

ascultat pe Dumnezeu 
și L-au părăsit.
Dumnezeu a îngăduit 

ca Madianiții să le 
ardă recoltele și 

casele. Atunci 

Israeliți au trebuit să 
locuiască în peșteri.



Un Israelit cu numele Ghedeon
a avut un loc secret unde să
crească grâu.  El măcina grâul

într-o moară (mill) ascunsă
sub un copac mare.
Madianiții un știau
despre acel loc dar
Dumnezeu știa!
Dumnezeu a trimes
un înger cu un mesaj
pentru Ghedeon.



Dumnezeu a vrut ca Ghedeon să distrugă imaginea 
tatălui său de un dumnezeu fals și să zidească un 
altar adevărat lui Dumnezeu.  Deși lui Ghedeon i-a 
fost frică că oamenii din țara lui îl va ucide, el a 
făcut ceea ce a poruncit Dumnezeu.



Dumnezeu deasemei a vrut ca Ghedeon să conducă 
armata lui Israel împotriva Medianiților răi.  Dar 
Ghedeon a fost fricos.  El a cerut un semn special 
pentru a se dovedi că Dumnezeu era cu el.  El a pus 
o blană de lână de oaie pe pamânt. 



„În cazul
în care
va exista
roua numai

pe lână și pământul va fi uscat” 
s-a rugat Ghedeon, „atunci voi ști că

tot Israelul va fi salvat prin mâinile mele, 
așa după cum Tu ai spus”.  Dimineața pământul
era uscat dar LÂNA ERA TOTUL UDĂ!



Ghedeon încă nu era convins.
Acum el a vrut ca Dumnezeu
să trimită roua pe pămmânt, 
dar nu pe lână. Dimineața
următoare terenul a fost
ud dar Lâna Era Uscată.



Ghedeon a început cu o armată de 32,000.  
Dumnezeu a micșorat numărul până la 300 de 
oameni.  Dumnezeu nu a vrut ca Israel să
spună că prin mâna lor au fost salvați.  Numai
Dumnezeu singur este Salvatorul lui Israel. 



Fiindcă Dumnezeu a știut că lui Ghedeon i-a fost 
încă frică, Dumnezeu a îngăduit ca Ghedeon să 
asculte ce a spuns un soldat Medianit la un alt 
soldat despre un vis. În vis, o bucată de pâine s-a 
răstogolit într-un cort al Medianiților și l-a distrus.



Celălat soldat a fost îngrozit.  
„Acest lucru este sabia lui Ghedeon,” 
a strigat el.  Când Ghedeon a auzit 
visul și înțelesul lui, a recunoscut că 
Dumnezeu dorea să-i dea victorie.



Ghedeon a planificat un atac noaptea. El a dat 
la fiecare soldat o trompetă și ulcioare cu lămpi în 

ele. Ei au înconjurat
armata Madianiților.



La semnalul lui Ghedeon, soldați au suflat din 
trompetele lor, au distrus ulcioarele lor și au 
aprins lămpile lor.  Ce zgomot!  Ce confuzie!  
Madianiți speriați s-au trezit și au luat-o la fugă. 



După această mare victorie, oamenii din Israel a 
întrebat pe Ghedeon dacă vrea să domnescă peste
ei.  „Eu nu voi domni peste voi, Domnul va domni
peste voi,” a răspuns Ghedeon.  El a știut că numai

Dumnezeu
poate
domni
peste un
popor.



Armata lui Ghedeon

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Judecători 6-8

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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