
9‘ স কােক ান িশ া দেব? কােক বাতা বিুঝেয় দেব? িক তােদরেক, যারা দধু ছেড়েছ ও 

ন পােন িনবৃ  হেয়েছ? 10 েকননা িবিধর উপের িবিধ, িবিধর উপের িবিধ; পাঁিতর উপের পাঁিত, 

পাঁিতর উপের পাঁিত; এখােন একটু , সখােন একটু ।’

11‘ শান, িতিন িবেদশীেদর ও  ও অ ুত ভাষা ারা এই লাকেদর সে  কথাবাতা বলেবন,
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“17তােদরেক সেত  পিব  কর; তামার কালামই সত প "

(John) 17:17

“1আর সিদন তুিম বলেব,

হ মাবদু, আিম তামার শংসা-গজল করেবা;

কননা তুিম আমার িত ু  িছেল,

িক  তামার াধ িনবৃ  হেয়েছ,



আর তুিম আমােক সা না িদ ।
2 েদখ, আ া   আমার উ ার;

আিম সাহস করেবা, ভয় পাব না;

কননা মাবদু ইয়া  ওেয়   আমার বল ও গান;

িতিন আমার উ ার হেয়েছন।
3 এজন  তামরা আন  সহকাের

উ ােরর সকল ফায়ারা থেক পািন তুলেব।
4আর সিদন তামরা বলেব,

মাবেুদর শংসা-গজল কর, তাঁর নােম ডাক,

জািতেদর মেধ  তাঁর সম  কােজর কথা জানাও,

তাঁর নাম উ ত, এই বেল ঘাষণা কর।
5 মাবেুদর উে েশ কাওয়ালী কর;

কননা িতিন মিহমার কাজ কেরেছন;

সম  দিুনয়ােত এই কথা জানােনা হাক।
6অিয় িসেয়ান-িনবাসীনী! উ িন কর, আন গান কর;

কননা িযিন ইসরাইেলর পিব তম,

িতিন তামার মেধ  মহান।

 (Isaiah) 12 


