
Judges 6: 1-11

Gideon was separating some wheat from
the chaff in a winepress. Gideon did this
to keep the wheat from the Midianites.

8 So the lord sent a prophet"
to them. The prophet said.

-This is what the lord, the
God of Israel, says: ! brOUjht you
out of Egypt, the land of savery.
g I saved you from the people of
Egypt. And I saved you from all the
people of Canaan. I forced them
out of their land. And I gave it to
you. 10 Then I said to you, 'I am
the Lord your God. You will live in
the land of the Amorites, but you
must not worship their gods.' But

you did not obey me:

ur
1 Again the people of Israel did Israelites had planted. They did
what the Lord said was wrong. So this as far as the land near Gaza.
for Sl!ven years the lord let the The people left nothing for Israel
people of Midian rule Israel. to eat. They left them no sheep,
2 The Midianites wefe very pow- cattle or donkeys. 5 The
erful and were nUl'l to the Midianites came up and camped
Israelites. So the Israelites made in the land. They brought their
hiding places in the mountains, tents and their animals with
They also hid in caves and safe them. They were like swarms of",,,---,-0',,,,--,,---.,-'1 places. 3 Whenever the Israelites locusts' d There were so many

The MidiQ"ites planted crops, the Midianites, people and camels they could not
Arrack Israel Amalekites and other peoples be counted. These people came

from the east would come and into the land to ruin it. 6 Israel
altack them. 4 These people became very poor because of the
camped in the land. And they Midianites. So the Israelites cried

Ld:':':'Cm:YC':d:'::'"C':":":':PC'C':h:':'C'Ch:, :,~"~,~m:..:':h:'~';"d;:-:f;'C'Ch"'"'P:·..,.r_-/

The Angel of the Lord Visits Gideon

11 The angel of
the Lord came
and sat down
under an oak
tree at Ophrah.
The oak tree
belonged to
joash, who was
one of the
Abiezrite people.
joash was the
father of Gideon.
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MigrationConfirmed set by sss

sss
Sticky Note
MigrationConfirmed set by sss

sss
Sticky Note
MigrationConfirmed set by sss

sss
Sticky Note
Съдии: Глава 6Мидяните нападат Израил.

sss
Sticky Note
1. И израилтяните сториха зло пред Господа; и Господ ги предаде в ръката на Мадиама за седем години. 2. И ръката на Мадиама преодоля над Израиля; и поради мадиамците, израилтяните си направиха ония ровове, които са по горите, и пещерите и укрепленията. 3. И след като Израил посееше, мадиамците, амаличаните и източните жители дохождаха и нападаха против него; 4. и, като разполагаха стан против тях, унищожаваха рожбите на земята чак до Газа, и не оставяха храна за Израиля, нито овца, нито говедо, нито осел. 5. Защото дохождаха с добитъка си и с шатрите си, и влизаха в страната многобройни като скакалци; безбройни бяха и те и камилите им, и навлизаха в земята, за да я опустошават. 6. Така Израил изпадна в голямо униние поради мадиамците; затова, израилтяните извикаха към Господа. 

sss
Sticky Note
7. И израилтяните извикаха към Господа поради мадиамците, 

sss
Sticky Note
8. тогава Господ изпрати на израилтяните един пророк, който им каза: Така говори Господ Израилевият Бог: Аз ви изведох от Египет, и ви изведох от дома на робството; 9. и избавих ви от ръката на египтяните и от ръката на всички, които ви насилваха, и като ги изпъдих от пред вас, дадох ви земята им. 10. И рекох ви: Аз съм Господ вашият Бог; да не почитате боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Обаче вие не послушахте гласа Ми. 

sss
Sticky Note
Господният ангел посещава Гедеон

sss
Sticky Note
11. И ангелът Господен дойде та седна под дъба, който е в Офра, и принадлежеше на авиезереца Иоас; 

sss
Sticky Note
А синът му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. 



Judges 6:12-20

20 The angel of God
said to Gideon,

"Put
the meat
and the
bread

,"",,'LJ without
yeast on
that rock
over there.
Then pour
the broth
on them:

14 The Lord turned
to Gideon and said,

'You have the
strength to save the

people of Israel.

16 The Lord answered him,

"I will be with you. It
will seem as if you are

fighting only one man:

15 But Gideon
answered,

"Pardon
';::"" me, Lord. How
t~ can I save

Israel? My fami
ly group is the
weakest in
Manasseh. And
I am the least
important
member of my

family:

"I will wait until
you come back:

And the
Lord said,

Then he put the
meat into a basket.
And he put the
broth from the
bOiled meat into a
pot. He brought out
the meat, the broth
and the bread with
out yeast. He
brought the food to
the angel of the
Lord. Gideon gave
it to him under the
oak tree.

13 Then Gideon said,

"Pardon me, sir.
If the Lord is with us.
why are we having so
many troubles? Our
ancestors lold us he
did miracles. d They
told us the Lord
brought them out of
Egypt. But now he has
left us. He has
allowed the Midianites

to defeat us:

,

"Th,
Lord is with
you, mighty

warrior'-

12 The angel
of the Lord
appeared to
Gideon and
said,

17 Then Gideon
said to the Lord,

He also took about 20
quarts of flour and made
bread without yeast.

Go and save them from
the Midianites. I am the one

who is sending you:

"If you are
pleased with me,
give me proof. Show
me that it is really
you talking with me.
18 Please wait here.
Do not go away
until I come back to
you. Let me bring
my offering and Set

it in front of you:
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Sticky Note
12. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. 

sss
Sticky Note
13. А Гедеон му рече: О господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? и къде са всичките Му чудеса, за които бащите ни ни разказваха, като думаха: Не изведе ли ни Господ от Египет? Но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадиамците. 

sss
Sticky Note
14. И Господ погледна към него и му каза: Иди с тая твоя сила, и ще освободиш Израиля...

sss
Sticky Note
...иди избави ги от ръката на мадиамците; не те ли изпратих Аз? 

sss
Sticky Note
15. А той Му рече: О Господи! с какво ще освободя аз Израиля? Ето, моето семейство е най-долно между Манасия, и аз съм най-малък в бащиния си дом.

sss
Sticky Note
16. Но Господ му рече: Непременно Аз ще бъда с тебе; и ти ще поразиш мадиамците като един човек. 

sss
Sticky Note
17. Сетне той му каза: Моля Ти се, ако съм придобил Твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная Кой си Ти, Който говориш с мене; 18. моля Ти се, не си отивай от тук, докато не дойда при Тебе и изнеса приноса си и го положа пред Тебе.

sss
Sticky Note
И Той му рече: Ще чакам догдето се върнеш. 

sss
Sticky Note
19. Тогава Гедеон влезе та приготви яре...

sss
Sticky Note
... и пресни пити от една ефа брашно;...

sss
Sticky Note
... месото тури в кошница, а чорбата тури в гърне, и изнесе ги вън при него под дъба, та ги представи. 

sss
Sticky Note
20. И ангелът Божий му каза: Вземи месото и пресните пити та ги сложи на тоя камък, а чорбата излей. И стори така. 



24 So Gideon built
an altar there to
worship the lord.
Gideon named the
allar The Lord Is
Peace. It still stands
at Ophrah, where
the Abiezrites live,

2l But the Lord
said to Gideon.

·Calm down!
Don'\ be afraid!
You will not die!"

The meal and the bread wefe
completely burned up! And the
angel of the Lord disappeared!

28 The men of the citv got up the
next morning. Thev saw that the
altar for 8aal had been destroyed'

So Gideon "lord God! I have seen the
IL'~'~ie:d:·~~!,:·~"o9:el~':;:.f the Lord face to face!"

Gideon Tears Down the A/ftll' of 8Q(I/

"Take the bull that belongs to your father and
a second bull seven vears old. Pull down vour
father's altar to Baal. d Cut down the Asherah'
idol beside it. 26 Then build an altar to the
Lord your God. Build it on this high ground.

, Lay its stones in the right order. Then kill and
burn the bull on this altar. Use the wood from
the Asherah idol to burn your offering:

22 Then Gideon
understood he had
been talking to the
angel of the Lord.

27 So Gideon
got ten of his
servants. And
he did what the
Lord had told
him to do. But
Gideon was
afraid that his
family and the
men of the citv
might see him.
So "he did it at
night. not in the
daytime.

25 That same night the Lord spoke to Gideon.

rf;;;;;;C;;;;~;;;;-]--"="-""'''---7''-----;;--T"-----:Judges 6: 21-28
And Gideon did 21 The angel
as he was told. of the Lord

had a s!i<k in
his hand. He
touched the
meat and the
bread with
the end of
the stick.
Then fire

\
"Umped up
rom the
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Sticky Note
И Гедеон стори така.

sss
Sticky Note
21. Тогава ангелът Господен простря края на жезъла, който беше в ръката му, та досегна месото и пресните пити; и излезе огън из камъка... 

sss
Sticky Note
... та изгори месото и пресните пити; а след това ангелът Господен си отиде отпред очите му. 

sss
Sticky Note
22. И като видя Гедеон, че това бе ангел Господен,... 

sss
Sticky Note
... Гедеон каза: Горко ми, Господи Иеова! защото видях ангела Господен лице с лице. 

sss
Sticky Note
23. А Господ му каза: Мир на тебе, не бой се; няма да умреш. 

sss
Sticky Note
 24. И Гедеон издигна там олтар на Господа и нарече го Иеова-шалом {Т.е., Господ на мир.}; той е до днес в Офра на авиезерците. 

sss
Sticky Note
  25. И в същата нощ Господ му каза: 

sss
Sticky Note
Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.  26. После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш. 

sss
Sticky Note
27. И тъй, Гедеон взе десетина души от слугите си та стори както Господ му каза; а, понеже се боеше от бащиния си дом и от градските жители, затова не го стори денем, но го стори нощем. 

sss
Sticky Note
28. А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен,...



Judges 6:29-37
They asked

32 So on that
day Gideon
got the name
jerub·Baal.
The name
means "let
Baal fight
against him:
They named
him this
because
Gideon
pulled down
Baal's altar,

"Gideon
son of loash

did this:

many ques·
tions and
looked for
the person

"""'I who had
done those
things.
Someone
told them,

36 Then Gideon said to God,

"You said you
would help me save
Israel. 37 I will put
some wool on the
threshing d floor. Let
there be dew only on
the wool. But let all of
the ground be dry.
Then I will know what
you said is true. I will
know that you will use

me to save Israel."

31 But joash spoke to
the angry uowd
around him. He said.

"Are you going to
take Baal's side? Are
you Qoing to defend
Baalf Anyone who
takes Baal's side will
be killed by morning!
If Baal is a god, let
him fight for himself.
It's his altar that has

been pulled down:

29 The men of the city looked

•

saw that the
Asherah idol
beside it had
been cut
down! They
also saw the
altar Gideon
had built.
And they
saw the bull
that had
been saui·
ficed on it.

And they

33 All the
Midianites. the
Amalekites and
other peoples
from the east
joined togeth
er. They came
across the
jordan River
and camped in
the Valley of
jezreel.

3S He sent messen·
gers to all of
Manasseh. The peo,
pie of Manasseh
were called to fol·
low Gideon. Gideon
also sent messen'
gers to the people
of Asher, Zebulun
and Naphtali. They
also went up to
meet Gideon and
his men.

Gideon Defeats Midian 34 But the Spirit" of the Lord entered
_ ....: (('I ~ Gideon' Gideon blew a trumpet to call

~ the Abiezrites to follow him.

~ '- < ~_,-,-----J,. ~_~"' ;' ....::if
. \ ,..~" """"-- ///'_r ,<is; \' .':"~.

Q, .........\"\ f " ~
.... ",."', -/

...,. ,.•'.'"'.£5 ~ ~~·~,·1;~·
<#.J. ~_f~ •

" .~ ''''."

30 So they said to joash.

"Bring
your son out.
He has pulled
down the
altar of Baal.
He has cut
down the
Asherah idol
beside it. So
your son

must die!"
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... и ашерата, която беше при него, съсечена, и вторият вол цял изгорен на издигнатия олтар.
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29. И казаха си един на друг: Кой е извършил тая работа?

sss
Sticky Note
 И като разпитаха и издириха, рекоха: Гедеон Иоасовият син е извършил тая работа.
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Sticky Note
30. Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякъл ашерата, която беше при него. 

sss
Sticky Note
31. А Иоас рече на всички, които бяха се дигнали против него: Вие ли ще защитите делото на Ваала? или вие ще го спасите? Който защити неговото дело, нека бъде умъртвен докато е още заран. Ако той е бог, нека сам защити делото си, като са съборили жертвеника му. 

sss
Sticky Note
32. За това в същия ден той нарече сина си Ероваал {Т.е., Нека се съди Ваал.}, като казваше: Нека се съди Ваал с него, като е съборил жертвеника му. 

sss
Sticky Note
Гедеон побеждава мадиамците

sss
Sticky Note
33. Тогава всичките мадиамци и амаличани и източните жители се събраха заедно та преминаха и разположиха стан в долината Езраел. 

sss
Sticky Note
34. А Господният Дух дойде на Гедеона, и той засвири с тръба; и авиезерците се събраха да го последват.

sss
Sticky Note
35. После изпрати вестители до целия Манасия, та и той се събра да го последва; прати вестители и до Асира, до Завулона и до Нефталима, а те дойдоха та ги посрещнаха.
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Sticky Note
36. И Гедеон рече на Бога: Ако искаш да освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал, 37. ето, аз ще туря руно вълна на гумното; ако падне роса само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще позная, че ще освободиш Израиля с моята ръка, според както си казал. 



Judges 6:38-7:5

"There are
still too
many men.

'Separate them.
Those who drink
water by lapping it
up like a dog wnl
be in one group.

1 Early in the morn
ing Jerub-Baal and
all his men set up
their (amp at the
spring of Harod.
Oerub-Baal is also
called Gideon.) The
Midianites were
camped north of
them. The
Midianites were
camped in the valley
at the bottom of the
hill (alied Moreh.

4 Then the Lord
said to Gideon,

Don't be an1rv with
me. Let me as just one

~::'-jmore thing. Please let
me make one more test.
Let the wool be dry while
the ground around it

gets wet with dew."

5 So Gideon led the men
down to the water. There
the Lord said to him.

And 22,000 men went back
home. But 10.000 remained.

38 And that
is juS! what
happened.
Gideon got
up early the
next morn·
ing and
squeezed
the wool.
He got a
full bowl of
water from
the wool.

Take the men down to the
water, and I will test them
for you there. If I say, 'This
man will go with you.' he
will go. But if I say. 'ThaI
one will not go With you:
he will not go."

·You have too many men
to defeat the Midianites. I
don't want the Israelites
to brag that they saved
themselves. 3 So now.
announce to the people,
'Anyone who is afraid
may leave Mount Gilead,
He may go back home.' •

40 Thai night God did
that very tliing. Just the
wool was dry, bUI the
ground around it was
wet with dew.

2 Then the Lord said to
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38. Така и стана; защото, като стана рано на утринта, той изстиска руното, и роса потече из руното, пълен леген вода. 
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39. И Гедеон рече на Бога: Да не пламне гневът Ти против мене, и аз ще продумам само тоя път; да опитам, моля Ти се, само тоя път с руното: сега нека остане сухо само руното, а по цялата почва нека падне роса. 

sss
Sticky Note
40. И Бог стори така през оная нощ: само руното остана сухо, а по цялата почва падна роса.

sss
Sticky Note
ГЛАВА 7

sss
Sticky Note
1. Тогава Ероваал (който е Гедеон) стана рано, и всичките люде, които бяха с него, та разположиха стана си при извора Арод; а станът на мадиамците беше на север от тях, в долината до хълма Море. 

sss
Sticky Note
2. И Господ каза на Гедеона: Людете, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против Мене и да каже: Моята ръка ме избави.
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Sticky Note
3. Сега, прочее, иди, прогласи на всеослушание пред людете тия думи: Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от галаадската гора. И върнаха се от людете двадесет и две хиляди души, и останаха десет хиляди. 
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4. Но Господ каза на Гедеона: Людете пак са много;...

sss
Sticky Note
... заведи ги при водата, и там ще ти ги пресея; и за когото ти кажа: Тоя да отиде с тебе, той нека отиде с тебе; а за когото ти кажа: Тоя да не отиде с тебе, той нека не отиде. 
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5. И той, заведе людете при водата; и Господ каза на Гедеона: Всеки, който полочи с езика си от водата, както лочи куче, него да поставиш в едната група...  



Judges 7:6-14

8 So Gideon sent the rest of Israel to

"Your
dream is
about the
sword of
Gideon son of
joash, a man
of Israel. God
will let Gideon
defeat Midian
and the whole

army!"

"I will save you,
using the 300
men who
lapped the
water. And I will
allow you to
defeat Midian.
let all the other
men go to their
homes:

14 The man's
friend said,

7 Then the lord
said to Gideon,

locusts.' They had so
many camels no one could
count them. There were as
many as there are grains
of sand on lhe seashore!

12 The Midianites, the
Amalekites and all the
peoples from the east
were camped in thaI val·
ley. There were so many
of them they seemed like

6 There were
300 men who
used their
hands to
bring water to
their mouths.
They lapped
it as a dog
does. All the
rest got down
on their
knees to
drink.

Those who bend down
to drink will be in the
other group:

Gideon Is Encouraged

lheir homes. But he kept 300 men. He
took the jars and the trumpets of those
who went home. Now the camp of Midian
was in the valley below Gideon. 9 That
night the lord spoke to Gideon. He said,

So Gideon and his servant
Purah went down to the
edge of the enemy camp.

"Get up. Go down and attack the camp of
the Midianiles. I will allow you to defeat
them. 10 But if you are afraid to go down,
take your servant Purah with you.
11 When you come to the camp of Midian,
you will hear what they are saying. Then
you will not be afraid to attack lhe camp."

"listen, I dreamed
that a loaf of barley
bread rolled into the
camp of Midian. It hit
the tent so hard that
lhe tent turned over

and fell flat'"

13 When Gideon
came to lhe enemy
camp, he heard a
man talking. That
man was telling his
friend about a dream.
He was saying,
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..., така и всеки, който се наведе на коленете си, за да пие в другата група. 

sss
Sticky Note
6. И числото на ония, които полочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше триста мъже; а всичките останали люде се наведоха на коленете си, за да пият вода.

sss
Sticky Note
7. Тогава Господ каза на Гедеона: Чрез тия триста мъже, които полочиха, ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ти; а всичките останали люде нека си отидат, всеки на мястото си.
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Sticky Note
8. И тъй, людете взеха храна в ръцете си, и тръбите си; и той изпрати всичките израилтяни, всеки в шатъра му, а тристата мъже задържа при себе си. А мадиамският стан беше под него в долината. 9. И в същата нощ Господ му каза: Стани слез в стана, защото го предадох в ръката ти. 10. Но ако те е страх да слезеш, слез със слугата си Фура в стана, 11. и ще чуеш какво говорят; и след това ръцете ти ще се подкрепят, за да слезеш в стана...

sss
Sticky Note
И тъй, той слезе със слугата си Фура до външните части на въоръжените в стана. 
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Sticky Note
Гедеон получава насърчение
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12. А мадиамците и амаличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци; и камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето.

sss
Sticky Note
13. И като пристигна Гедеон, ето, един човек разказваше сън на другаря си, като говореше: Ето, видях сън, и ето, пита от ечемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна; и прекатури го така, че шатърът се събори. 

sss
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14. И другарят му в отговор рече: Това не е друго освен сабята на Гедеона Иоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество.



Judges 7:15-23

"A sword
for the Lord and

for Gideon!"

is near the city of Tabbath.
23 Then men of Israel from
Naphtali, Asher and all of
Manasseh were called out to
chase the Midianites.

blew their trumpets and
smashed their jars. They
held the torches in their left
hands and the trumpets in
their right hands. Then they
shouted,

"Watch me and do what I do. When I
get to the edge of the camp, do what I do.
18 Surround the enemy camp. I and every
one with me will blow our trumpets. When
we blow our trumpets, you blow your trum
pets, too. Then shout, 'For the lord and

for Gideon'-'

16 Then
Gideon divid
ed the 300
men into
three groups.
He gave each
man a tfum
pet and an
empty jar. A
burning torch
was inside
each jar.
17 Gideon
told the men,

It was during the middle
watch of the night. Then
Gideon and his men blew
their trumpets and smashed
their jars. 20 All three
groups of Gideon's men

caused all the men of Midian
to fight each other with their
swords! The enemy army ran
away to the city of Beth
Shinah. It is toward Zererah.
They ran as far as the border
of the city of Abel Meholah. It

"Get up! The Lord
has defeated lhe army

of Midian for youl"

21 Each of Gideon's men
stayed in his place around the
camp. But inside the camp,
the men of Midian began
shouting and running away.
22 When Gideon's 300 men
blew their trumpets, the Lord

15 When
Gideon
heard abou
the dream
and what it
meant, he
worshiped
God. Then
Gideon
wen! bad:
to the camp
of Israel. He
called out
to them,

Midian Is Defeated

19 So Gideon and the 100
men with him came to the
edge of the enemy camp.
They came just after the
enemy had changed guards.
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15. И като чу Гедеон разказа на съня и тълкуването му, поклони се; и като се върна в Израилевия стан, рече: Станете, защото Господ предаде в ръката ви мадиамското множество.
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Sticky Note
16. И раздели тристата мъже на три дружини, и даде тръби в ръцете на всичките, тоже и празни водоноси, с факли във водоносите. 17. И рече им: Гледайте мене; и каквото правя аз, правете и вие подобно; и, ето, когато стигна при външните части на стана, то каквото направя аз, това да направите и вие. 18. Когато засвиря с тръбата, аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан, и да извикате: За Господа и за Гедеона! 
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Победата над мадиамците
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19. И тъй, Гедеон и стоте мъже, които бяха с него, дойдоха при външната част на стана, около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовоите; и засвириха с тръбите и строшиха водоносите, които бяха в ръцете им. 20. Па и трите дружини засвириха с тръбите и, като строшиха водоносите, държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят; и викаха: Сабя Господна и сабя Гедеонова! 

sss
Sticky Note
21. Всеки застана на мястото си около стана; и целият стан се разтича, като викаха и бягаха. 22. Защото, като засвириха с тристата тръби, Господ обърна сабята на всеки човек против ближния му в целия стан; и войската избяга до Ветасета към Зерерат, до околността на Авелмеола при Тават. 23. Тогава израилтяните от Нефталима, от Асира и от целия Манасия се събраха та преследваха Мадиама. 
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