
িগিদয়েনর 
েছা� 

ৈসন�দল 

wkï‡`i Rb¨ evB‡ej  

wb‡e`b Ki‡Q  



‡jLK: Edward Hughes 
 

 wPÎvsKb: Janie Forest; Alastair Paterson 
 

 Awf‡hvRb: Ruth Klassen 
 

 Abyev`K: Manab Biswas 
 
 

cÖ‡hvRbvq: wkï‡`i Rb¨ evB‡ej  
www.M1914.org 

 
 

©2021 Bible for Children, Inc 
¯Ë̂vwaKvi: MíwUi Abywjwc ev wcÖ›U e¨envi Kiv hv‡e Z‡e weµq Kiv hv‡ebv|  



   িযেহাশূয় মারা 
যাবার পর,  
 সম� ই�ােয়লীয়রা 
ঈ�েরর  
•অবাধ� হেয়িছল এবং 
তারা তােদর জীবন 
েথেক ঈ�রেক দরূ 
কেরিছল। ঈ�র 
�িতবাসী    
িমিদয়নীয়নেদর, 
ই�ােয়লীয়েদর শস� ও 
ঘরবািড় পুিড়েয় িদেত 
       িদেলন। 
ই�ােয়লীয়রা বাধ�  
         হেয় �হায় বাস 
            করেত লাগল। 
  



একজন ই�ােয়লীয় িগিদয়ন, যার 
গম চাষ করার জন� এক�ট 
েগাপন জায়গা িছল। েস একটা 
বেড়া গােছর তলায় শস� ভা�ত। 
িমিদয়নরা জায়গাটা 
  জানত না, িক� ঈ�র 
জানেতন। ঈ�র  
     িগিদয়েনর  জন� বাত�া িদেয় 
এক �গ �দতূ  
                       পাঠােলন। 



ঈ�র, িগিদয়েনর িপতার িমথ�া েদবতা�েলা �ংস করেত 
চাইিছেলন এবং সত� ঈ�েরর এক�ট েবিদ ��ত করেত 
চাইিছেলন। যিদও িগিদয়ন ভীত িছেলন েয, তার েদেশর 
েলােকরা তােক হত�া করেব। িক� ঈ�র তােক যা করেত 
আেদশ কেরিছেলন, েস তাই করল। 



ঈ�র এও চাইিছেলন েয, িগিদয়ন দু� িমিদয়নেদর িব�ে� 
আ�মণ ক�ক ও ই�ােয়ল ৈসন�েদর েনতৃ� িদক। িক� 
িগিদয়ন ভীত িছেলন। িতিন ঈ�েরর কােছ এক িবেশষ িচ� 
চাইল, যােত িতিন েবােঝন েয, ঈ�র তার সহবত� িছেলন। 
তারপর িতিন এক�ট পশমপূণ � েভড়ার চামড়া মা�টেত 
পাতেলন। 



িগিদয়ন �াথ �না 
করল, “যিদ ঐ 
পশেমর  উপর 
কুয়াশা   
       পেড় এবং এর  
       চািরিদেক  
       �কেনা থােক,   
        তাহেল আিম  
        জানব েয,  
        আমার হােতর 
         �ারা ত� িম  
        ই�ােয়লেক 
র�া করেব।” 
সকালেবলায় মা�ট 
�কেনা িছল, িক� 
পশেমর চামড়াটা 

   



িগিদয়ন তবুও সে�হ করল। 
এখন েস চাইল ঈ�র কুয়াশা 
পা�ঠেয় সম� মা�ট ভিরেয় 
িদক, িক� ঐ পশেমর চামড়া 
নয়। পরিদন সকােল মা�ট 
েভজা িছল, িক� পশেমর 
চামড়াটা �কেনা িছল। 



িগিদয়ন ব��শ হাজার েলাক িনেয় ৈসন�দল �� কেরিছল। 
ঈ�র েকেটকুেট িতনেশা েলাক করেত বলেলন। ঈ�র 
চাইেতন না েয, ই�ােয়ল বলুক “আমােদর িনেজেদর হােত 
আমরা র�া েপেয়িছ।” ঈ�রই একমা� ই�ােয়েলর 
মু��দাতা। 



এসব জানা সে�ও িগিদয়ন ভীত িছেলন। ঈ�র তােক 
েগাপেন, এক িমিদয়ন ৈসন�, অন� আর এক ৈসন�েক তার 
অদ্ভ�ত �� বলার কথা �নেত িদেলন। ঐ �ে�র মেধ� 
এক�ট ��ট গড়ােত গড়ােত িমিদয়েনর তা�ুেত ধা�া মাের 
এবং তা �ংস কের। 



অন� র�ীটা ভয়�� িছল। েস কাদঁেত 
লাগল, “এটা িগিদয়েনর তরবাির।” যখন 
িগিদয়ন এই �ে�র কথা ও মােন �নল, 
েস জানেত পারল েয, ঈ�র তােক 
িবজয়ী করেত চেলেছন। 



িগিদয়ন রােত আ�মণ করার পিরক�না করল। েস �িতটা 
ৈসন�েক একটা কের ড�া ও একটা খািল কলসীর মেধ� 
মশাল িদল। 



িগিদয়েনর ইশারায় ৈসন�রা ড�া বাজােত লাগল। কলসী 
েভে� েফেল মশাল �ালােল, িক শ�! িক �ম! ভীত 
িমিদয়নরা উেঠ পালােত লাগল। 



এই মহান িবজেয়র পর, ই�ােয়ল েলােকরা িগিদয়নেক 
তােদর উপর শাসন করেত বলল। িগিদয়ন উ�র িদল, 
“আিম েতামােদর উপর শাসন করব না। ঈ�রই েতামােদর 
উপর শাসন করকু।” েস জানত মানুেষর জীবনেক  শাসন 
করার 
              অিধকার একমা� ঈ�েরর আেছ। 



িগিদয়েনর েছা� ৈসন�দল 
 

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

িবচারকতৃ �গণ ৬-৮ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 



mgvß  



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 
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