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Йошува өлгәндин
кейин Исраилниң

барлиқ хәлқи
Худани тиңшимай,

Уни өз һаятлиридин
өчүривәтти. Худа

хошна хәлиқ
мидянларға
Исраилниң
етизлири 

вә өйлирини 
көйдүриветишкә йол 
бәрди. Исраиллиқларға 
өңкүрләрдә яшашқа 
тоғра кәлди.



Бир исраиллиқ, Гедеонниң, 
буғдай өстүридиған йошурун 
орни болса керәк. У ачлиқни 

йоған дәрәқниң түвидики 
үзүм езиш азгилида 

езивататти.
Мидянлар бу

йәрни 
билмәтти –

бирақ Худа билди!
Худа периштисини

Гедеонға
дегән хәвәр
билән 
әвәтти. 



Худа Гедеонниң өз атиси ясиған ялған худасиниң 
бутини йоқитип, һәқиқәт Худаға қурванлиқ суписини 
ясиғинини халиди. Гедеон шәһәрдики адәмләр уни 
өлтүриветиду дәп қорқсиму, у Худа буйриғандәк 
қилди. 



Худа, шундақла Гедеонниң зулум мидянлиқларға 
қарши исраиллиқларниң әскәрлирини йетәкләп 
маңғинини халиди. Амма Гедеон қорқти. У 
Худаниң өзи билән биллә екәнлигини билиш үчүн 
бир аламәт сориди. Кейин у қойниң терисини йәргә 

қоюп қойди. 



“Әгәр
териниң

үстидила
шәбнәм

болуп,
йәр йүзи

қуруқ болса”, - дәп
дуа қилди Гедеон, - “Сениң

мениң қолум арқилиқ исраиллиқларни 
қутқузидиғанлиғиңни биләй”. Сәһәрдә 
йәр қуруқ еди, бирақ ТЕРӘ НӘМ БОЛДИ!



Гедеон техичә гуман қилди. 
Әнди у Худадин шәбнәмни 
теригә әмәс, йәр йүзигә 
әвәткинини халиди. Әтиси 
сәһәрдә йәр нәм болди вә 
ТЕРӘ ҚУРУҚ БОЛДИ! 



Гедеон 32000 адәмлик әскәр билән җәңгә йолға 
чиқти. Худа уни 300 адәм қалдуруп азайтти. Худа 
Исраилниң: “Мениң өз қолим мени қутқазди”,  -дәп 
ейтқинини халимиди. Исраилниң Қутқазғучиси бир 
Худа еди. 



Гедеонниң техичә қорқидиғанлиғини билгән Худа, 
униңға мидянлиқ бир әскәриниң иккинчисигә ғәлитә 
бир чүш көргәнлигини ейтип бериватқанлиғини, 
йошурун аңлавелишқа мүмкинчилик бәрди.



Иккинчи күзәтчи қорқуп кәтти. “Бу... 
Гедеонниң қиличи...”, дәп вақириди у.
Гедеон бу чүшни вә униң мәнасини 
аңлиғанда, у Худаниң униңға ғалибә 
бәрмәкчи болғанлиғини билди. 



Гедеон түндә һуҗум 
қилишни ойлаштурди. 
У һәрбир әскәргә бир 
канай билән ичидә 
мәшъәл йенип турған 
бир коза бәрди. Улар 
мидянлиқларни 
қорчап алди. 



Гедеонниң бәлгүси бойичә әскәрләр канай 
челип, козилирини чеқип, мәшъәллирини яқти. 
Бу немә дегән вараң-чуруң! Бу немә дегән 
қалаймиқанчилиқ! Қорқуп кәткән мидянлиқлар 
туруп қечип кәтти. 



Мошу улуқ ғалибәдин кейин исраиллиқлар 
Гедеондин уларға һөкүмранлиқ қилишини сориди.



“Мән силәргә һөкүмранлиқ қилмаймән... 
Пәрвәрдигар силәргә һөкүмранлиқ қилиду”, - дәп 

җавап бәрди Гедеон. У адәмләрниң һаятиға 
һөкүмранлиқ қилишқа

бир Худаниң
һоқуқи бар 

екәнлигини
билди.



Гедеонниң кичик әскәри

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Сәрдарлар 6-8

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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