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След като Исус
Навин умрял, 
всички хора от
Израел спряли да
се покоряват на
Бог и Го
изгонили от
живота си. Бог
позволил на

Мадиамците
да изгорят реколтата и
домовете на Израилтяните. 
Тогава те трябвало да се
крият в пещери.



Един Израилтянин, Гидеон,
трябва да е имал някое скришно

място в което да произвежда
жито. Той чукал жито в
лина под едно голямо дърво.

Мадиамците не
знаели за

това тайно място, но
Бог го знаел! Бог

изпратил
един ангел
с послание
за Гидеон.



Бог искал Гидеон да унищожи собствения идол на
баща си и да построи олтар на истинския Бог. 
Въпреки, че Гидеон се страхувал, че сънародниците
му ще го убият заради това, той направил това, което
Бог му бил заповядал.



Бог също така поискал от Гидеон да поведе
Израелската армия срещу нечестивите Мадиамци. 
Но Гидеон се страхувал. Той помолил Бог за
специален знак, за да разбере, че Бог бил с него. 
Затова, той поставил едно руно вълна на земята.



След това, Гидеон се
помолил, като
казал: �Ако
падне роса
само на
руното, а
цялата
почва
остане

суха, тогава ще
позная, че Ти ще

освободиш Израел чрез
моята ръка, както си казал�. На

сутринта, земята била суха, 
A РУНОТО БИЛОМНОГОМОКРО!



Гидеон обаче, все още се съмнявал. Втори
път той поискал Бог да изпрати роса, само

че този път само върху земята, а не
върху руното. На следващата
сутрин, земята била мокра, 

А РУНОТО СУХО!



Гидеон се приготвил за битка с армия от 32000 души. 
Бог обаче ги съкратил на 300. Бог не искал Израел
да каже: �Моята собствена сила ме избави�. 
Единствено Бог бил Спасителят на Израел. 



Знаейки, че Гидеон все още се страхува, Бог му дал
тайно да подслуша един разговор между двама
Мадиамски войници. Те говорили за един сън. 
В този сън, една пита ечемичен хляб се търкаляла в
Мадиамския стан и го унищожила напълно.



Войниците били уплашени. Те си казали: 
�Това е ... Мечът на Гидеон�. Когато Гидеон
чул съня и значението му, той разбрал, че
Бог щял да му даде победата.



Гидеон искал да
атакува през нощта. 
Той дал на всеки
войник по една тръба
и по един факел. 
Войниците му
заобградили
Мадиамската армия.



Когато Гидеон им дал знак, всички надули тръбите
си и запалили факлите си. Какъв шум вдигнали
само! Каква суматоха настанала! Уплашените
Мадиамци побягнали.



След тази велика победа, Израилтяните помолили
Гидеон да управлява над тях. Гидеон отговорил: �Аз
няма да управлявам над вас ... Господ ще управлява

над вас!� Той знаел, че само Бог има
правото да
управлява
в живота
на хората.



�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130

Малката Армия на Гидеон

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Съдии 6-9
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


