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    Послије 
  смрти Исуса 
Навина, сав 
Израиљски 
народ је постао  
     непослушан 
         Богу и 
 
   испустио га је 
   из својих 
   живота. 



     Бог је 
     допустио 
 Израиљцима 
 да им сусједни  
 Мадијанци 
   спале усјеве 
        и куће.     
        Израиљци 
 
   су морали    
   живјети у  
   пећинама. 



Један Израиљац, Гедеон, 
      је морао имати тајно 
      мјесто гдје је садио  
      пшеницу. Он је вршао 
                       пшеницу на  
                              тајноме 
 
              гумну, под једним 
              великим дрветом. 



Мадијанци нису знали 
за то мјесто – али Бог 
    јесте! Бог је послао  
     Анђела cа поруком  
                  за Гедеона. 



Бог је желио од Гедеона да уништи лик 
лажног бога од његовог оца и да направи 
олтар истинитоме Богу.  Иако се Гедеон 
плашио да ће га његови сународници 
убити, он је учинио оно што је Бог  
заповиједио. 



Бог је такође желио да Гедеон води 
Израиљску војску против злих 
Мадијанаца. Али Гедеон се бојао. 



Он је тражио посебан знак да је Бог са 
њим.  Тада је положио овчије руно на 
земљу. 



                                             „Ако буде росе 
                                               само на руну,  
                                                 а сва остала  
                                                    земља буде  
                                                      сува,”                      
                                                      молио се 
                                                       Гедеон, 
                                                      „онда ћу  
                                           ја знати да ћеш  
                        Ти спасити Израиљ мојом 
                  руком, као што си Ти рекао.”  
  Ујутро, земља је била сува, АЛИ РУНО 
      ЈЕ БИЛО ПОТПУНО МОКРО! 



Гедеон је још увијек сумњао.  
Сада је хтио да Бог пошаље  
росу на земљу али не и на  
руно. Сљедеће јутро – земља  
        је била сва влажна, АЛИ  
        ЈЕ РУНО БИЛО СУВО!  



Гедеон је отпочео са војском од 32,000 
људи.  Бог је то смањио на само 300 људи. 
Бог није желио да Израиљ каже „Моје 
сопствене руке су ме спасиле.”  Једино 
Бог је био Спаситељ Израиља. 



Знајући да је Гедеон и даље уплашен, Бог 
му је дозволио да потајно чује једног 
Мадијанског војника како другоме говори 
о чудном сну. У сну, векна хљеба се 
котрљала према Мадијанском шатору и 
                                              уништила га. 



Други стражар је био престрашен.  
„Ово је ... мач Гедеонов ...” плакао 
је он.  Када је Гедеон чуо сан и   
његово  значење,  знао је да ће му 
                        Бог подарити побједу. 



Гедеон је планирао ноћни напад. Дао је 
сваком војнику трубу, и празне ћупове са  
                                         бакљама унутра. 
                                         Они су опколили  
                                         Мадијанску војску.  



На Гедеонов сигнал, војници су затрубили 
у своје трубе, разбили су своје ћупове и 
запалили своје бакље. Који је то био звук! 
Која пометња!  Престрашени Мадијанци 
су поскакали и побјегли. 



Послије ове велике побједе, људи 
Израиљци су питали Гедеона да 
влада  над  њима. 



„Ја нећу владати над вама ... ГОСПОД ће 
владати над вама,” одговорио је Гедеон. 
Он је знао да само Бог има право да влада 
                             људским               животима. 



Гедеонова мала војска 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Књига о судијама 6-9 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем 
предивном Богy који нас је створио и  

који жели да га упознамо. 
 

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је 
он назива гријехом.  Казна за гријех је смрт, 

али Бог те воли толико да је Сина свога 
јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради 
твојих гријехова.  Онда се Исус вратио из 

мртвих и отишао на Небо!  Ако ти вјерујеш  
у Исуса и замолиш Га да опрости твоје 

гријехове, Он ће то учинити.  Он ће доћи  
и живјети у теби сада, и ти ћеш  

живјет са Њим заувијек. 



Ако вјерујеш да је ово истина,  
реци ово Господу: 

 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си 

постао човјек који је умро за моје гријехове,  
и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у мој 

животи опрости моје гријехове, тако да ја 
могу имати нови живот сада, и једног дана  
ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да те 

слушам и живим за тебе као  
Твоје дијете.  Амин. 

 
Читај Библију и разговарај са  

Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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