
		

GIDEON	PREMAGA	
SOVRAŽNIKA	

IZJEMNI	LJUDJE	SVETEGA	PISMA	

Pri	 tej	 lekciji	 se	bodo	otroci	naučili,	 kako	 je	Gideon	s	 samo	300	možmi	
premagal	veliko	vojsko.	Gideon	je	vedel,	da	je	z	Bogom	vse	mogoče.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Verovati,	pogum,	slediti	Bogu,	Gideon,	zaščita.	
	
	
	
GIDEON	NA	ROBU	TABORA	(pobarvanka)	
	

Razdelite	 otrokom	 vsakemu	 eno	 kopijo	
pobarvanke,	ki	jo	naj	pobarvajo	(str.	5).	
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	posebej	 za	učitelje,	 da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	
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Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Gideonu	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnja	 zgodba	se	odvija	v	 času,	 ko	Božji	 ljudje	
niso	 častili	 Boga.	 Nekateri	 so	 častili	 celo	 druge	
bogove.	 Zaradi	 tega	 je	 Bog	 dovolil,	 da	 so	 prišli	
sovražniki	 Midjanci	 in	 vzeli	 vse	 od	 Božjih	 ljudi.	
Midjanci	 so	 jim	 vzeli	 tudi	 zemljo.	 Vzeli	 so	 jim	
živali.	 Vzeli	 so	 jim	 celo	 hrano.	 Božji	 ljudje	 so	 bili	
uničeni.	Na	koncu	so	klicali	h	Gospodu	za	pomoč.	
Bog	je	slišal	njihovo	vpitje	in	se	odločil,	da	bo	rešil	
svoje	ljudi	preko	mladega	bojevnika,	ki	mu	je	bilo	
ime	 Gideon.	 Ko	 bomo	 brali	 zgodbo,	 bomo	 videli	
kako	 se	 je	 Gideon	 naučil,	 da	 z	 Bogom	 ni	 nič	
nemogoče.	
	

Preberite	 parafrazirano	 zgodbo	 iz	 predloge	 (str.	
6)	ali	odlomek	iz	Sodnikov	6,11-16,	36-40;	7,1-22.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 se	 je	 pojavil	 pred	 Gideonom	 pod	 velikim	

hrastom?	(Gospodov	angel.)		
2) Kaj	 je	 Gospodov	 angel	 naredil	 s	 skalo,	 ko	 je	

Gideon	prosil	 za	 znamenje?	 (Iz	 skale	 je	 švignil	
ogenj.)	

3) Ali	 je	 Gideon	 preizkusil	 Boga	 dvakrat	 s	
kožuhom?	(Da.)	

4) Kaj	se	je	zgodilo	s	kožuhom?	(Prvič	je	bil	kožuh	
moker,	tla	pa	suha.	Drugič	je	bil	kožuh	suh,	tla	
pa	mokra.)	

5) Ali	 je	 Bog	 izbral	 može,	 ki	 so	 srebali	 vodo	 kot	
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psi,	ali	tiste,	ki	so	pili	vodo	z	roko,	da	so	ostali	z	
Gideonom?	(Tiste,	ki	so	uporabili	roko.)	

6) Koliko	 mož	 je	 na	 koncu	 ostalo	 v	 Gideonovi	
vojski,	da	so	se	borili?	(300.)	

7) Katere	 tri	 predmete	 je	 uporabil	 Gideon	 in	
njegova	vojska,	da	so	zmedli	sovražnika?	(Rog,	
vrč	in	plamenico.)	

8) Kaj	so	Gideon	in	njegovi	možje	naredili	z	vrči,	ki	
so	 jih	 nosili?	 (Razbili	 so	 jih	 in	 prižgali	
plamenice,	ki	so	bile	noter.)	

9) Ali	 mislite,	 da	 je	 Gideona	 bilo	 strah,	 ko	 se	 je	
boril	proti	tako	veliki	vojski	s	samo	300	vojaki?	
Zakaj?	(Ne,	Gideon	je	vedel,	da	z	Bogom	ni	nič	
nemogoče.)	

	
	
	
ŠE	VEDNO	VAS	JE	PREVEČ	(igra)	
Otroci se prerivajo, da dobijo balon, kajti če ne, 
bodo izključeni iz Gideonove vojske.  
	

Teme:	
Gideon,	Božja	moč.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Ta	 igra	 je	 podobna	 igri	 s	 stoli,	 le	 da	 sedaj	
uporabite	 balone.	 Pred	 pričetkom	 napihnite	 in	
zavežite	 dovolj	 balonov,	 da	 boste	 imeli	 najmanj	

Pomagajte	otrokom,	da	bodo	 razumeli,	 da	Bog	 lahko	
stori	karkoli. Včasih	ne	dobimo,	kar	si	želimo,	tudi	ko	
Boga	 prosimo.	 To	 ni	 za	 to,	 ker	 on	 tega	 ne	 bi	 mogel	
storiti.	 Za	 Boga	 ni	 nič	 nemogoče.	 Bog	 vé,	 kaj	 je	
najboljše	za	nas	in	nam	dá,	kar	potrebujemo,	da	lahko	
pridemo	bliže	k	njemu.	Sveto	pismo	je	polno	zgodb	o	
čudoviti	Božji	moči.	

»To	je	Bog,	njegova	pot	je	
popolna,	Gospodov	izrek	
je	prečiščen,	ščit	je	vsem,	
ki	se	zatekajo	k	njemu.«	

Psalm	18,31	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Barvni	baloni	(eden	za	vsakega	otroka)	
Rog	ali	trobenta	(po	želji)	
Posebna	poslastica	(majhna	igračka,	bonbon	ipd.)	



	2.	lekcija	–	GIDEON	PREMAGA	SOVRAŽNIKA	
	

3	

1

enega	za	vsakega	otroka,	ki	bo	prišel	na	srečanje.	
Med	 igro	 boste	 uporabili	 en	 balon	 manj	 kot	 je	
število	prisotnih	otrok.	
Otroci	 naj	 se	 zberejo	 v	 krogu	 in	 jih	preštejte.	Na	
tla	 v	 sredini	 kroga	 postavite	 balone	 in	 se	
prepričajte,	da	je	en	balon	manj	kot	število	otrok.	
Nato	jim	razložite,	kaj	bodo	počeli	(glej	»Kaj	boste	
povedali«).	 Ko	 so	 pripravljeni,	 recite:	»Še	 vedno	
vas	 je	 preveč	 za	 Gideonovo	 vojsko!«	 Nato	
zatrobentajte,	 če	 trobente	 nimate,	 vzkliknite:	
»Pojdite!«	
Ko	 se	 otroci	 prerivajo,	 da	 bi	 zagrabili	 balon,	 bo	
eden	ostal	brez	njega.	Ta	otrok	naj	izstopi	iz	igre.	
Nato	naj	ostali	otroci	dajo	balone	nazaj	v	sredino	
kroga.	 Potem	 vzemite	 še	 en	 balon	 vstran	 in	 ga	
dajte	otroku,	ki	je	izpadel	iz	igre.	
Ta	 proces	 ponavljajte	 in	 odvzemite	 vsakič	 en	
balon,	 dokler	 ne	 ostaneta	 le	 dva	 otroka	 in	 en	
balon.	 Zmagovalec	 zadnje	 runde	 postane	
mogočen	 bojevnik	 Gideonove	 vojske	 in	 dobi	
balon	ter	posebno	poslastico,	npr.	majhno	igračko	
ali	 bonbon.	 Prepričajte	 se,	 da	 imajo	 vsi	 ostali	
otroci	po	koncu	igre	svoj	balon.	
Druga možnost:	 Igro	 lahko	 pospešite	 z	 majhno	
spremembo.	 Otrokom	 ne	 povejte,	 kaj	 boste	
naredili	 in	 na	 koncu	 runde,	 ko	 en	 otrok	 ostane	
brez	 balona,	mu	 povejte,	 da	 ni	 izpadel.	 Ta	 otrok	
naj	izbere	eno	barvo	balonov,	ki	so	ostali	in	vsi,	ki	
držijo	balon	 te	barve,	 izpadejo	namesto	njega.	V	
tem	 primeru	 vsi,	 ki	 izpadejo,	 obdržijo	 balon,	
medtem	ko	odhajajo	iz	igre.	
	

Kaj	boste	povedali:	
To	 igro	 lahko	 primerjamo	 s	 tem,	 kako	 je	 Bog	
odstranil	može	 iz	Gideonove	vojske,	da	 je	potem	
imel	pravo	število	za	borbo	s	sovražnikom.	Želim,	
da	 se	 vsi	 pretvarjate,	 da	 ste	 v	 Gideonovi	 vojski.	
Ampak	 še	 vedno	 je	 preveliko	 bojevnikov.	 Tokrat	
Gideon	 rabi	 le	 enega	 bojevnika.	 Pomagali	 mu	
bomo	najti	tega	mogočnega	bojevnika	za	njegovo	
vojsko.	 Za	 tega	 bojevnika	 imamo	 posebno	
poslastico,	vendar	boste	vsi	dobili	nekaj.	
Ko	 pihnem	v	 to	 trobento,	 želim	da	 vsi	 zbežite	 in	
zagrabite	en	balon.	Nato	se	vrnite	na	svoje	mesto	
v	krogu.	Morate	pohiteti,	ker	ni	dovolj	balonov	za	
vse.	 Če	 nimate	 balona,	 ste	 izpadli	 iz	 Gideonove	
vojske.	 Pripravljeni?	 Še	 vedno	 vas	 je	 preveč	 za	
Gideonovo	 vojsko.	 (Zatrobentajte	 ali	 vzkliknite:	
»Pojdite!«)	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Za	današnji	prigrizek	uporabite	 rog	 in	plamenice.	
Za	rog	prinesite	škatlo	ali	vrečko	prigrizka	v	obliki	
roga.	 Za	 plamenico	 uporabite	 bobi	 palčke	 in	
nataknite	 na	 eno	 stran	 majhno	 penico	
(marshmallow).	Ko	se	zahvalite	Bogu,	naj	otroci	še	
enkrat,	 s	 svojimi	 besedami	 opišejo	 zgodbo	 o	
Gideonu,	medtem	pa	uživajo	v	prigrizku.	
	
	
	
GIDEONOVA	ZGODBA	S	SLIKAMI	(aktivnost)	
	

Pripravite	za	vsakega	otroka	kopijo	predloge	(str.	
7).		
	

	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
naučili	se	boste	še	več	o	izjemnih	
ljudeh	Svetega	pisma.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 mogočnem	 bojevniku	 po	 imenu	 Gideon.	 Čeprav	 je	
Gideona	sovražnik	številčno	prekašal,	mu	je	Bog	naklonil	zmago.	Vaš	otrok	je	slišal,	
da	 z	 Bogom	 ni	 nič	 nemogoče.	 Tako	 kot	 Gideon,	 je	 tudi	 on/ona	 lahko	 mogočni	
bojevnik	za	Boga	(svetopisemsko	besedilo	iz	Sodnikov	6,11-16,	36-40;	7,1-22).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»To	 je	 Bog,	 njegova	 pot	 je	 popolna,	Gospodov	 izrek	 je	 prečiščen,	 ščit	 je	 vsem,	 ki	 se	
zatekajo	k	njemu.«	(Psalm	18,31)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Z	vašim	otrokom	pojdite	v	park	ali	k	spomeniku	vojakom.	Večina	velikih	mest	ima	
enega	ali	več	takih	krajev.	Če	nimate,	lahko	obiščete	pokopališče	in	poiščete	grob,	
kjer	 je	 pokopan	 nekdo,	 ki	 je	 služil	 vojski.	 V	 tem	 času	 razložite	 otroku,	 kako	 so	 ti	
moški	 in	ženske	dali	 svoja	življenja	za	svojo	državo	 in	 ljudi,	ki	živijo	 tam.	Povejte,	
kako	nam	Bog	daje	pogum	in	moč,	ki	ju	rabimo,	da	naredimo	čudovite	stvari,	tako	
kot	je	dal	to	tem	moškim	in	ženskam.	Svojega	otroka	spomnite,	da	z	Bogom	ni	nič	
nemogoče.	
	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	nam	kažeš,	kako	si	mogočen	in	da	zate	nič	ni	nemogoče.	
Hvala,	 da	 nas	 varuješ	 in	 nam	 daješ	 moč	 ter	 pogum,	 tako	 kot	 si	 to	 dal	 tvojemu	
služabniku	Gideonu.	Pomagaj	nam,	da	bomo	mogočni	bojevniki	zate.	Amen.	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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MOGOČNI	BOJEVNIK	GIDEON	
	
Gideon	 sprva	 ni	 opazil,	 ko	 je	 prišel	 Gospodov	 angel	 in	 se	 usedel	 pod	 velikim	 hrastom.	 Preveč	 je	 bil	 zaposlen	 z	 mlatenjem	 in	
skrivanjem	pšenice,	da	je	Midjanci	ne	bi	našli.	Če	bi	jo,	bi	jo	sigurno	ukradli	Gideonu.	
Izraelci	niso	častili	Boga	tako	kakor	bi	morali.	Nekateri	so	celo	častili	druge	bogove.	Zaradi	tega	je	Bog	dovolil	Midjancem,	da	pridejo	
in	vzamejo	njihovo	deželo	in	lastnino.	Izraelci	so	postali	revni	in	nemočni.	Kmalu	so	bili	pripravljeni	ponovno	častiti	Boga.	Takrat	je	
prišel	Gospodov	angel	h	Gideonu.	
	
Gideon	se	je	nenadoma	zaustavil.	Nekaj	v	bližini	mu	je	vzbudilo	pozornost.	
	
»Gospod	je	s	teboj,	mogočni	bojevnik!«	
	
Obrnil	se	je	 in	videl,	da	Gospodov	angel	govori	z	njim.	Za	trenutek	se	je	zaustavil	 in	nato	rekel:	»Ampak	če	je	to	res,	zakaj	se	nam	
dogajajo	vse	te	slabe	stvari?«	
	
»Pojdi	v	svoji	moči.	Pošiljam	te,	da	rešiš	Izrael	iz	rok	Midjancev,«	je	odgovoril	Gospodov	angel.	
	
Gideon	si	ni	mislil,	da	je	prava	oseba	za	to	delo.	Njegova	družina	je	bila	majhna	in	bil	je	premlad.	Želel	je	znamenje,	da	bi	vedel	da	
zares	govori	z	Gospodovim	angelom.	
	
Angel	 se	 je	 strinjal	 in	čakal,	medtem	ko	 je	Gideon	šel	po	meso	 in	kruh	za	daritev.	Ko	se	 je	vrnil,	mu	 je	Gospodov	angel	 rekel,	naj	
postavi	daritve	na	skalo.	Nato	se	je	angel	dotaknil	mesa	in	kruha	s	svojo	palico.	Iz	skale	je	švignil	ogenj.	Ogenj	je	popolnoma	požgal	
daritve.	Sedaj	je	Gideon	zagotovo	vedel,	da	govori	z	Gospodom.	
	
Dan	za	tem	je	Gideon	spet	preizkusil	Boga.	Tokrat	zato,	da	se	je	prepričal,	da	se	mora	zares	boriti	s	sovražnikom.	Vzel	je	kožuh,	ga	
postavil	na	tla	 in	rekel	Bogu:	»Če	bo	zjutraj	moker	sam	kožuh,	tla	pa	bodo	suha,	potem	bom	vedel,	da	moram	rešiti	 Izraela	 iz	 rok	
Midjancev.«	 Naslednje	 jutro	 je	 Gideon	 vstal	 in	 pogledal,	 kaj	 se	 je	 zgodilo.	 Kožuh	 je	 bil	 popolnoma	 moker,	 ampak	 tla	 so	 bila	
popolnoma	suha.	
	
»Dovoli,	 da	 prosim	 samo	 še	 eno	 stvar,«	 je	 Gideon	 rekel	 Gospodu.	 »Tokrat	 naj	 bo	 kožuh	 popolnoma	 suh,	 tla	 okoli	 pa	 naj	 so	 vsa	
mokra.«	Naslednje	jutro	je	Gideon	vstal	in	ugotovil,	da	je	Gospod	naredil	točno	to,	kar	je	prosil.		Kožuh	je	bil	suh	kot	poper,	tla	pa	so	
bila	prekrita	z	roso.	
	
Naslednji	dan	so	se	Gideon	in	njegovi	možje	odpravili	in	postavili	tabor	blizu	sovražnikovega.	Še	vedno	je	mislil,	da	je	njegova	vojska	
premajhna	 in	 šibka	proti	boju	z	Midjanci,	 a	prav	 tako	 je	vedel,	da	z	Bogom	ni	nič	nemogoče.	Nato	 je	Gospod	 rekel	Gideonu:	»Še	
vedno	imaš	preveč	ljudi!«	
	
Gospod	 je	 povedal	 Gideonu	 naj	 vsem	 pove,	 da	 če	 kdo	 trepeta	 v	 strahu	 pred	 veliko	 bitko,	 ki	 jih	 čaka,	 naj	 gre	 nazaj	 domov.	
Dvaindvajset	tisoč	mož	 je	trepetalo	v	strahu	 in	se	vrnilo	domov.	Sedaj	 je	Gideon	 imel	samo	deset	tisoč	mož.	Gospod	je	rekel:	»Še	
vedno	imaš	preveč	ljudi.«	
	
Potem	 je	Gospod	naročil	Gideonu	naj	gre	z	možmi	do	bližnjega	potoka	po	pijačo.	Vsi,	ki	 so	pokleknili	na	kolena	 in	vodo	srebali	 z	
jezikom	kot	pes,	 so	morali	 iti	nazaj	 k	 svojim	šotorom.	Le	 tisti,	 ki	 so	 srebali	 vodo	 iz	 rok	v	usta	 so	 lahko	ostali	 in	 se	borili.	Sedaj	 je	
Gideon	imel	le	300	mož.	Da	bi	se	borili	proti	tako	veliki	vojski	Midjancev	s	samo	300	možmi,	se	je	zdelo	nemogoče;	ampak	z	Bogom	
ni	nič	nemogoče.	
	
Sovražnikov	tabor	je	bil	blizu.	Tisto	noč	je	Gospod	povedal	Gideonu,	naj	gre	v	boj.	Ampak	ta	bitka	je	bila	drugačna.	Gideon	je	razdelil	
tristo	mož	 v	 tri	 skupine.	 Vsem	 je	 dal	 rogove	 in	 prazne	 vrče.	 V	 vrčih	 so	 bile	 plamenice.	 100	mož	 je	 vzel	 s	 sabo,	 ostalih	 200	 pa	 je	
pomagalo	obkoliti	sovražnikov	tabor.		
	
»Glejte	mene	in	sledite,	kar	jaz	delam,«		je	rekel	Gideon	svojim	ljudem.	»Ko	bomo	jaz	in	tisti,	ki	so	z	menoj	prišli	do	konca	tabora,	
bomo	zatrobili	v	 rogove	 in	vi	enako	ponovite.«	Takoj,	ko	 je	Gideon	prišel	do	konca	tabora,	so	vsi	zatrobili	v	 rogove,	 razbili	vrče	 in	
prižgali	plamenice.	Glas	rogov	in	trenja	vrčev	je	zelo	zmedel	sovražnika.	
	
Gideonova	vojska	je	nato	zaklicala:	»Meč	za	Gospoda	in	za	Gideona!«	Ampak	Gideon	ni	imel	nikakršnega	orožja.	Imel	je	samo	300	
rogov	in	300	plamenic.	A	Midjanci	so	vseeno	bili	zbegani	in	vpili,	medtem	ko	so	bežali.	Tako	zelo	so	se	prestrašili;	z	lastnimi	meči	so	
začeli	napadati	drug	drugega.	Na	ta	način	 je	sovražnik	bil	premagan.	Gideon	 in	njegovi	možje	so	ta	dan	videli	nekaj	 izjemnega.	Z	
Bogom	ni	nič	nemogoče.	

KONEC	
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