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        Yeşu öldükten 
        sonra, bütün 
        İsrail halkı 
       Tanrı’ya 
   itaatsizlik etti ve  
        yaşamlarından  
         O’nu çıkardılar. 



     Tanrı komşu    
    Midyanlıların   
    İsrail’in  
    Ürünlerini ve  
    evlerini  
      yakmalarına 
          izin verdi.  
           İsrailliler  
 
mağaralarda 
yaşamak zorunda 
kaldılar. 



Bir İsraillinin, Gidyon’un, 
buğday yetiştirmek için  
     gizli bir yeri olmuş  
     olmalı.Tahılı çok büyük 
                        bir ağacın  
                         altında 
 
      
                  gizli bir üzüm 
                   cenderesiyle 
                       dövdü. 
 



Midyanlılar bu yeri 
bilmiyorlardı – Fakat 
Tanrı biliyordu! 
Tanrı Gidyon’a mesaj  
              iletmesi için  
                      bir  
 
        
        Melek gönderdi. 



Tanrı Gidyon’un babasının sahte ilahını 
yok etmesini ve gerçek Tanrı için bir 
sunak kurmasını istedi. Gidyon kendi 
vatandaşlarının onu öldürmesinden 
korkmuş olmasına rağmen, Tanrı’nın  
buyurduğunu yaptı. 



Tanrı Gidyon’un kötü Midyanlılara karşı 
İsrail ordusunu yönetmesini de istedi.  
Fakat Gidyon korkuyordu.  



Tanrı’nın onunla olduğunu göstermesi için 
özel bir belirti istedi. Sonra yere uzun 
tüylü bir koyun postu serdi.  



                                             “Çiy 
                                              yalnızca 
                                              harman 
                                              yerine 
                                             koyduğum   
                                              yün 
                                              yapağının 
                                    üzerine düşsün, 
                           topraksa kuru kalsın,” 
                            diye dua etti Gidyon, 
 “Böylece, söylediğin gibi İsrail’I benim 
aracılığımla kurtaracağını bileceğim.” 



Sabah, toprak kuruydu, fakat  
YÜN YAPAĞI ISLAKTI! 



Gidyon’un hala şüpheleri vardı.  
Bu sefer Tanrı’dan çiyi toprağa 
           göndermesini ama yün  
           yapağının kuru kalmasını  
           istedi. Ertesi sabah –  
           toprak ıpıslaktı, ama  
                           YÜN YAPAĞI  
                                KURUYDU! 



Gidyon 32.000 kişilik bir orduyla başladı.  
Tanrı orduyu sadece 300 kişiye indirdi. 
Tanrı İsrail’in “Benim kendi elim beni 
kurtardı,” demesini istemedi. Sadece 
Tanrı’nın kendisi İsrail’in Kurtarıcı’sıydı. 



Gidyon’un hala korktuğunu bilen Tanrı 
onun gizlice bir Midyanlı askerin gördüğü 
ilginç rüyayı başkasına anlatırken kulak 
misafiri olmasını sağladı. 



Bu askerin gördüğü rüyada, bir somun 
ekmek Midyan çadırına doğru yuvarlandı 
ve onu yıktı. 



Diğer asker çok korkmuştu. “Bu... 
Gidyon’un kılıcı...” diye bağırdı.  
Gidyon rüyayı ve anlamını 
duyunca Tanrı’nın ona zafer  
                     vereceğini anladı. 



Gidyon bir gece saldırısı yapmayı 
planladı. Askerlerin hepsine birer boru ve  
                                 içinde çıra olan boş  
                                 testiler verdi. 
                                 Midyan ordusunu 
                                 kuşattılar. 



Gidyon’un işaretiyle, askerler borularını 
çaldılar, testilerini kırdılar ve çıralarını 
yaktılar.  Ne gürültü!  Ne karışıklık!  
Korkan Midyanlılar kalktılar ve  
kaçmaya başladılar. 



Bu büyük zaferden sonra, İsrailliler 
Gidyon’un onlara önderlik etmesini                   
istediler. 



“Ben size önderlik etmem...size Rab 
önderlik edecek,” dedi Gidyon. 



Sadece Tanrı’nın insanların yaşamlarını 
yönetmeye hakkı olduğunu biliyordu. 



“Gidyon’un Küçük Ordusu” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal 
Kitap’tan bir hikaye 

 
Hakimler 6-9 

 

 
“Sözlerinin açıklanışı aydınlık 

saçar.” Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır. 
 

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi. 



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin.  
 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16 
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