
Przegląd Starego Testamentu



Po śmierci Jozuego, nastał okres około 250 lat, 

w którym narodem zarządzali sędziowie.



Izrael odszedł od swojego Boga. 

Wówczas obce wojska zaczęły uciskać Izraelitów.



Wrogowie niszczyli ich domy więc Izraelici chronili się w jaskiniach.



Ludzie zaczęli wołać o pomoc do Boga.



Bóg posłał do nich proroka by przypomnieć im Boże obietnice 

oraz wezwać do pokuty.



Pewnego dnia ukazał się Anioł Gedeonowi i powiedział: 

„Pan z tobą dzielny wojowniku.”



Gedeon odpowiedział: „Jeśli Pan z nami do dlaczego jesteśmy w niewoli”.

Anioł odpowiedział: „Idź i wybaw Izraela”. Gedeon poprosił o znak.



Następnie przyniósł dla Anioła Pańskiego jedzenie.



Położył je na skale a Anioł laską dotknął potrawy. 

Pojawił się ogień, który strawił pokarm.



Gdy Anioł odszedł, Gedeon zbudował ołtarz dla Pana Boga.



Tej samej nocy Bóg polecił Gedeonowi: 

„Weź najlepszego cielca twojego ojca i uczyć co ci powiem”.



Gedeon wziął 10 ludzi i zrobili to co Bóg mu polecił.



Zniszczyli ołtarz poświęcony dla pogańskiego boga Baala.



W tym miejscu zbudował ołtarz dla prawdziwego Boga,

a z cielca złożył ofiarę.



Rano mieszkańcy miasta odkryli, że ołtarz Baala jest zniszczony.



Wówczas mieszkańcy miasta chcieli ukarać Gedeona.



Ale jego ojciec stanął w jego obronie mówiąc,

aby Baal sam rozprawił się z Gedeonem.



Wkrótce potężny tłum wrogich armii przeszedł przez Jordan

i rozłożył się w dolinie.



Wówczas Duch Boga ogarnął Gedeona, 

który zadął w róg aby zgromadzić armię.



Rozesłał posłańców do plemion Izraelskich.



Izrael zgromadził się wokół Gedeona.



Gedeon zwrócił się do Boga: „Jeśli chcesz wybawić przeze mnie Izraela 

to daj znak poprzez runo wełny na klepisku.” Bóg odpowiedział. 



Wtedy Bóg widząc tłum powiedział: 

„Wojsko jest zbyt liczne. Niech zawrócą ci którzy się boją”.



Nadal ich było za dużo. „Weź ich nad wodę. Oddziel tych którzy będą 

pić wodę chłeptając jak pies.” Pozostało 300 osób.



W nocy Bóg polecił Gedeonowi, 

aby zszedł do obozu wroga i posłuchał o czym mówią.



Gedeon zakradł się do obozu wroga ze swoim sługą.



Usłyszał jak wojownik opowiadał swój sen i jak inny tłumaczył jego 

znaczenie: Armia Gedeona pokona przeciwników.



Gedeon przygotował swoje wojsko do walki 

dając każdemu żołnierzowi: róg, dzban i pochodnię.



„Niech każdy robi to co ja. Zadmie w róg, rozbije dzban i wyda okrzyk.”



„Dla Pana i dla Gedeona”.



Po północy Izraelici zadęli w rogi, potłukli dzbany 

i z pochodniami w ręku krzyknęli: „Walczymy dla Pana i dla Gedeona”.



W obozie wroga powstało zamieszanie. 

Wojownicy walczyli z sobą nawzajem. Potem zaczęli uciekać.



Izraelici natomiast ścigali ich i zniszczyli wrogów.



Potem Izraelici zwrócili się do Gedeona, aby był ich królem.



Gedeon odpowiedział: „Niech PAN będzie waszym królem”.



W ziemi zapanował pokój na 40 lat, na czas życia Gedeona.



Gedeon miał wiele żon i z nimi miał 70 synów. 

Umarł w sędziwej starości.


