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২৬। ফ্রান্সে, পূর্ব ইউন্স াপ, পশ্চিম আশ্চফ্রকা এর্ং এশ্চিয়া থেন্সক প্রায় 
২০,০০০ পাচা  হওয়া মশ্চহলা া আন্সে। থহ প্রভু, ফ্রান্সে খ্রীশ্চিয় 
সংস্থাগুশ্চলন্সক পে থেখাও যখন তা া শ্চর্পন্ন মশ্চহলান্সে  সাহাযয ক ন্সে। 
(মশ্চে ২৫:৩৫-৩৬) 

২৭। থহ ঈশ্ব , ভা ন্সত  আইন শ্চর্ভান্সে  কতপৃক্ষ া থযন উপলশ্চি 
ক ন্সত পান্স  এর্ং তান্সে  থযৌন পাচা  শ্চর্ন্স াধী আইনগুশ্চল র্লর্ৎ 
ক ন্সত পান্স , অপ াধীন্সে  িাশ্চি শ্চেন্সত পান্স  এর্ং ঘুুঁন্সে  শ্চর্েয়গুশ্চল 
প্রতযাখযান ক ন্সত পান্স । (যাত্রা পুিক ২৩:৮) 

২৮। থহ প্রভু, মশ্চহলান্সে  উদ্ধা  ক া  জন্য এর্ং পুনরুদ্ধা  কন্স  
তান্সে ন্সক সমান্সজ শ্চিশ্চ ন্সয় আনা  জন্য  মানর্পাচা  থনটওয়াকবগুশ্চল  
মধয কীভান্সর্ প্রন্সর্ি ক ন্সত হন্সর্ থসই শ্চর্েয়শ্চট আমান্সে  থেখাও যান্সত 
তা া সমান্সজ মূলয পায়, মযবাো এর্ং জীর্ন্সন  উন্সেশ্য খুুঁন্সজ পায় । 
(১ থযাহন ১;৭) 

২৯। থহ প্রভু, থযৌন এর্ং শ্রম পাচান্স   কা ন্সে থয সমি পশ্চ র্া গুশ্চল 
তান্সে  কন্যা অের্া পুত্রন্সক হাশ্চ ন্সয়ন্সে থসই সমি দুঃখাতব 
পশ্চ র্া গুশ্চলন্সক সান্ত্বনা োও। (েীত ৬২:১-২) 

৩০। থহ প্রভু, থতামা  মণ্ডলীন্সক জাগ্রত কন্স া, কীভান্সর্ মানর্-
পাচা চক্রন্সক শ্চচশ্চিত ক ন্সত হন্সর্ থসই শ্চর্েয় অর্েত হওয়া  দ্বা া 
তা া থযন এই সমস্যা সমাধান্সন  একশ্চট অংি হন্সত পান্স  এর্ং 
শ্চর্শ্বাসী া যখন থকানও  কন্সম  অবর্ধ কাযবকলান্সপ  শ্চর্েয় সন্সেহ 
ক ন্সর্ তখন তা া থযন শ্চটপ্ লাইন্সন (তেয জানান্সনা  থিান নম্বন্স  
থিান) ক ন্সত পান্স । (শ্চযশ্চহন্সেল ৩৪:১১-১২) 

 

 

 

 

 

২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্ থনা পঞ্জিকাটি 

১০০টি ভাোয অনুবাতিি হসে, এবং ৬৫০০০ এরও ববতি মানুষ এক 

েসে প্রার্ থনা করসে। 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। র্তবমান্সন র্াংলান্সেন্সি আর্া  কন্স ানা প্রভার্ প্রকট রূপ ধা ে 
ক ন্সে, এর্ং এক মাস থহাল সমস্থ শ্চকে ুলক ডউন হন্সয় আন্সে, যা  
কা ন্সে অন্সনক মানুে মা া যান্সে, েশ্চ ত্রতা  হা  রৃ্শ্চদ্ধ পান্সে, । তাই 
প্রােবনা ক ন্সর্ন থযন ঈশ্ব  তা  মুখ র্াংলান্সেন্সি  প্রশ্চত উজ্জ্বল কন্স ন, 
এর্ং র্াংলান্সেন্সি  মানুন্সে  পাপ ক্ষমা কন্স  এই মহামাশ্চ   হাত 
থেন্সক থযন সর্াইন্সক  ক্ষা কন্স ন। 

২। প্রশ্চত র্ে  জুন মাস থেন্সক থসন্সেম্ব  মাস এই সময়টান্সত 
র্াংলান্সেন্সি প্রচু  রৃ্শ্চিপাতও ঝড় হয় যা  কা ন্সে র্ন্যা  পাশ্চনন্সত 
মানুন্সে  ঘ র্াশ্চড় ধ্বন্সস যায়, অন্সনক মানুন্সে  প্রাে যায়, এর্ং অন্সনন্সক 
শ্চনুঃস্ব হন্সয় যায় যা র্াংলান্সেন্সি  অেবনীশ্চতন্সত অন্সনক শ্চর্রূপ প্রভার্ 
পন্স । প্রােবনা ক ন্সর্ন থযন এই র্ে  ঈশ্ব  এই ঝড় র্ন্যা  হাত 
থেন্সক র্াংলান্সেিন্সক ও র্াংলান্সেন্সি  মানুেন্সক  ক্ষা কন্স ন। 

৩। র্াংলান্সেন্সি  অশ্চধকাংি মানুে সীশ্চমত আয় সীমা  শ্চনন্সচ র্সর্াস 
ক ন্সে, এর্ং শ্চেনশ্চেন শ্চিশ্চক্ষত থর্কা ন্সে  সংখযা রৃ্শ্চদ্ধ পান্সে। প্রােবনা 
ক ন্সর্ন থযন র্াংলান্সেন্সি  সকল িন্স   মানুে োশ্চ দ্র্যতা  হাত থেন্সক 
র্াুঁচন্সত পান্স , এর্ং থমন্সয়ন্সে  কমবসংস্থান রৃ্শ্চদ্ধ পায়। 

৪। র্াংলান্সেন্সি  সর্বিন্স   মানুে থযন সমান্সজ না ীন্সে  স্থান শ্চনশ্চিত 
কন্স  এর্ং তান্সে  প্রাপয সম্মান োন কন্স , এর্ং না ী া থযন ঈশ্বন্স   
 াজয শ্চর্িান্স   জন্য অর্োন  াখন্সত পান্স  এ  জন্য শ্চর্ন্সিে প্রােবনা 
ক ন্সর্ন।  

৫। থয সমস্থ শ্চর্শ্বাসীেন শ্চর্শ্চভন্ন ভান্সর্ অতযাচাশ্চ ত হন্সে ঈশ্ব  থযন 
তান্সে  ঢাল হন্সয় সমস্থ শ্চর্পে থেন্সক  ক্ষা কন্স ন এর্ং তান্সে  মধয 
শ্চেন্সয় র্াংলান্সেন্সি থযন ঈশ্বন্স    াজয রৃ্শ্চদ্ধ পায় এ  জন্য প্রােবনা 
ক ন্সর্ন। 

৬। র্াংলান্সেন্সি  স কা  এর্ং যা া র্াংলান্সেন্সি  সাংেঠশ্চনক োশ্চয়ন্সে 
 ন্সয়ন্সেন তা া থযন থেি ও েন্সি  জন্য সৎভান্সর্ কাজ ক ন্সত এ  
জন্য শ্চর্ন্সিে প্রােবনা ক ন্সর্ন। 
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মানব পাচার 

সকল মানুষকক ঈশ্বকরর প্রতিমূতিিকি সৃতি করা হক়েকে। তনকেকক তনকের 
বকল দাবী করকি, তনকের খুতি মকিা েীবন যাপন করকি বা তনকেকক 
অকের কাকে তবতি করার অতিকার কারুর ননই। আসুন আমরা প্রার্িনা 
কতর নয এই ভূখকে আর নকউ নযন মানব পাচাকরর তিকার না হ়ে।  "পকর 
ঈশ্বর আপনার প্রতিমূততিকি মনুষ্যকক সৃতি কতরকলন; ঈশ্বকরর প্রতিমূততিকিই 
িাহাকক সৃতি কতরকলন, পুরুষ ও স্ত্রী কতর়ো িাহাতদগকক সৃতি কতরকলন। 
পকর ঈশ্বর িাহাতদগকক আিীর্ব্িাদ কতরকলন; ঈশ্বর কতহকলন, নিামরা 
প্রোবন্ত ও বহুবংি হও, এবং পৃতর্বী পতরপূর্ি ও বিীভূি কর, আর সমুকের 
মৎস্যগকর্র উপকর, আকাকির পতিগকর্র উপকর, এবং ভূতমকি গমনিীল 
যাবিী়ে েীবেন্তুর উপকর  কিৃিত্ব কর"। (আতদ ১: ২৭ - ২৮) 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। থহ শ্চপতা,ইউন্সক্রন্সন  থর্কা ন্সে   ক্ষা কন্স া এর্ং তান্সে ন্সক প্রজ্ঞা 
োও যান্সত তা া শ্চর্ন্সেন্সি কাজ ক া  সুন্সযােগুশ্চল  আকেবেীয় প্রিার্গুশ্চল  
সহ মে অশ্চভপ্রায়যুক্ত থলাকন্সে  দ্বা া প্রন্স াশ্চচত না হয়। (যান্সকার্ ১:৫) 

২।সর্বিশ্চক্তমান ঈশ্ব , তুশ্চম অসম্ভর্ন্সক সম্ভর্ ক ন্সত পান্স া। ভা তীয় 
পশ্চ র্া গুশ্চলন্সক অেব উপাজবন্সন  পে কন্স  োও  এর্ং তান্সে  হৃেয় 
পশ্চ র্তবন কন্স া যান্সত তা া থযৌন র্যর্সায় তান্সে  কন্যান্সে  শ্চর্শ্চক্র কন্স  
না থেয়। এই থমন্সয়ন্সে  অধযয়ন ক া  এর্ং নতুন নতুন েক্ষতা  
শ্চর্েয়গুশ্চল শ্চিখন্সত সাহাযয কন্স া। (মাকব ১০:২৭) 

৩। থহ প্রভু, জামবানীন্সত গুপ্তধন শ্রুশ্চত নাটন্সক  ধা ার্াশ্চহক সহ MP3 
থেয়াসব শ্চর্ত ে ক া  আ ও অশ্চধক সুন্সযাে কন্স  োও। পশ্চততালন্সয়  
দ্বা া আক্রান্ত মশ্চহলা া থযন hishiddentreasures.com ওন্সয়র্সাইটটা 
খুুঁন্সজ পায় এর্ং তা া থযন থসই সমি থলাকন্সে  সন্সে থযাোন্সযাে ক ন্সত 
পান্স  যা া তান্সে  যীশুন্সত আশ্রয় লান্সভ  শ্চর্েয় সাহাযয ক ন্সত পান্স । 
(েীত ৩৭:৪০) 

৪। থহ ঈশ্ব , আম া েশ্চক্ষে আশ্চফ্রকা  মশ্চহলান্সে  জন্য প্রােবনা কশ্চ  যা া 
পাচা  হন্সয় শ্চেন্সয়ন্সে শ্চকন্তু তা া থয সমি অশ্চভজ্ঞতা লাভ কন্স ন্সে থসই 
শ্চর্েন্সয় ভন্সয় কা ও সন্সে এই শ্চর্েয় কো র্লন্সত পান্স  না। এই 
পশ্চ শ্চস্থশ্চতগুশ্চল  মন্সধয থয মশ্চহলা া আন্সে তান্সে  শ্চর্েন্সয় আমান্সে  েৃশ্চি 
খুন্সল োও এর্ং কীভান্সর্ আম া তান্সে  সাহাযয ক ন্সত পাশ্চ  থসই শ্চর্েন্সয় 
আমান্সে  প্রজ্ঞা োও। (েীত ৩৯:২) 

৫। থহ শ্চপতা, উত্ত  সাইপ্রান্সস থযৌন পাচা  হন্সে একশ্চট সকন্সল  জানা 
থোপন শ্চর্েয় (ওন্সপন শ্চসন্সক্রট)। আইন প্রন্সেতান্সে  হৃেয় পশ্চ র্তবন কন্স া 
যান্সত তা া এই চযান্সলশ্চজং শ্চর্েয়শ্চটন্সক কাযবক ীভান্সর্ থেখা  শ্চর্েয় শ্চসদ্ধান্ত 
শ্চনন্সত পান্স । (শ্চহন্সতাপন্সেি ২১:১) 

৬। থহ শ্চপতা, শ্চিশ্চলপাইনন্সস মান্সঝ মান্সঝই শ্চিশু া পাচা  হন্সয় যায়। 
অনুগ্রহ কন্স  এই শ্চিশুন্সে  োসে থেন্সক মুক্ত কন্স া, তান্সে  আন্স ােয 
কন্স া এর্ং তান্সে ন্সক শ্চন াপে আশ্রয়, খােয, শ্চিক্ষা এর্ং থতামান্সত আিা 
োও। (েীত ৮২:৪) 

৭। থহ ঈশ্ব , তানজাশ্চনয়ায় কিক  জীর্ন যাপনকা ী মশ্চহলান্সে  জন্য 
প্রােবনা কশ্চ । তা া মধযপ্রান্সচয শ্চর্শ্চভন্ন চাক ী  শ্চর্েন্সয় প্রায় সময় আকশ্চেবত 
হয়, থযখান্সন তান্সে  শ্চকে ুমশ্চহলা  সন্সে অসৎ র্যর্হা  ক া হয়, ধেবে 
ক া হয় অের্া হতযা ক া হয়। (শ্চয শ্চময় ২২:৩) 

৮। অশ্চতমা ী চলাকালীন, সুইন্সডন্সন মানর্পাচা  রৃ্শ্চদ্ধ থপন্সয়ন্সে কা ে 
থসখান্সন থকানও লকডাউন শ্চেল না এর্ং মশ্চহলা া শ্চর্ন্সেি থেন্সক 
পশ্চততালন্সয় কাজ ক ন্সত এন্সসশ্চেল। থহ শ্চপতা, এই যুন্সদ্ধ লড়াই ক া  
জন্য আম া আ ও অশ্চধক পুশ্চলন্সি  জন্য , থেিগুশ্চল  মন্সধয আ ও 
ভান্সলা পা স্পশ্চ ক সহন্সযাশ্চেতা  জন্য এর্ং থয মশ্চহলান্সে  উদ্ধা  ক া 
হন্সে তান্সে  পুনর্বাসন্সন  শ্চর্েন্সয় প্রন্সয়াজনীয় সহন্সযাশ্চেতা  জন্য প্রােবনা 

কশ্চ । (েীত ১৮:১৭) 

৯। থহ শ্চপতা, থপালযান্সণ্ড  মুক্ত হওয়া কন্সয়েীন্সে  আশ্রয় এর্ং কান্সজ  
র্যর্স্থা কন্স  োও। তান্সে ন্সক থর্আইনী কান্সজ  প্রিার্ এশ্চড়ন্সয় থযন্সত 
সাহাযয কন্স া যা তান্সে ন্সক আর্া  কা ার্েীন্সে  শ্চেন্সক চাশ্চলত ক ন্সত 
পান্স । (শ্চহন্সতাপন্সেি ২৪:১১) 

১০। থহ শ্চপতা, কন্সম্বাশ্চডয়া  থসই সমি মশ্চহলা এর্ং র্াশ্চলকান্সে  মন এর্ং 
হৃেয়ন্সক সুস্থ কন্স া যান্সে  পশ্চ র্া গুশ্চল োশ্চ ন্সদ্র্  জন্য তান্সে ন্সক শ্চর্শ্চক্র 
কন্স  শ্চেন্সয়ন্সে। তা া থযন খ্রীি শ্চর্শ্বাসীন্সে  কাে থেন্সক সাহাযয পায় এর্ং 
থতামান্সত পশ্চ ত্রাে এর্ং আিা খুুঁন্সজ পায়। (শ্চয শ্চময় ১৭:১৪) 

১১। থহ ঈশ্ব , লাইন্সর্শ্চ য় থলাকন্সে  হৃেয় এর্ং মন্সনাভান্সর্  পশ্চ র্তবন 
কন্স া যা া শ্চিশুন্সে  গ্রাময এলাকাগুশ্চল থেন্সক শ্চর্শ্চভন্ন িহ গুশ্চলন্সত পাচা  
কন্স , একশ্চট পশ্চ র্তবন আন্সনা যা এই কাযবকলাপ-গুশ্চলন্সক র্ন্ধ ক ন্সত 
পা ন্সর্। এই শ্চিশুন্সে  আশ্রয়, খােয, শ্চিক্ষা এর্ং প ামিব োও।       
(েীত ১২৭:৩) 

১২। থহ সর্বিশ্চক্তমান সোপ্রভু, শ্রমোন্সন র্াধয ক া শ্চর্পন্ন পতুবেীজন্সে  
জন্য আম া থতামা  কান্সে আতবনাে কশ্চ । আম া প্রােবনা কশ্চ  তা া থযন 
সুে  জীর্ন এর্ং কাজ ক া  সুে  পশ্চ ন্সর্ি লাভ কন্স । (েীত ৪০:১৭) 

১৩। থহ সোপ ভু, েশ্চক্ষে থকাশ্চ য়া  থলাকন্সে  মন্সধয পান্সপ  শ্চর্েয় 
প্রতযয় আন্সনা এর্ং যান্সে  মন্সধয রু্শ্চদ্ধ  অক্ষমতা আন্সে তান্সে  উপ  
যা া অন্যায় সুন্সযাে গ্রহে কন্স , তান্সে ন্সক প্রহা  কন্স , এর্ং উপযুক্ত 
পাশ্চ শ্রশ্চমক না শ্চেন্সয় তান্সে ন্সক ক্রীতোন্সস  মন্সতা কাজ ক ায় থসই সমি 
থলাকন্সে  মন পশ্চ র্তবন কন্স া। (ন্সলর্ীয় ২৫:১৭) 

১৪। থহ ঈশ্ব , আম া পযা াগুন্সয়  মশ্চহলান্সে  জন্য প্রােবনা কশ্চ  যান্সে  
ইউন্স ান্সপ  শ্চর্শ্চভন্ন পশ্চততালয়গুশ্চলন্সত প্রন্সলাশ্চভত কন্স  ঠকান্সনা হন্সয়শ্চেল। 
অনুগ্রহ কন্স  তান্সে ন্সক ঘন্স  শ্চিশ্চ ন্সয় আন্সনা যান্সত তা া তান্সে  
পশ্চ র্া গুশ্চল  সন্সে এর্ং থতামা  সন্সে শ্চমশ্চলত হন্সত পান্স ।        
(শ্চদ্বুঃশ্চর্ুঃ ৩০:২-৪) 

১৫। থহ প্রভু,  শ্চিনলযান্সণ্ড মানর্পাচা কা ীন্সে  শ্চচশ্চিত ক া  জন্য এর্ং 
এই শ্চর্েন্সয় তেন্ত ক া  জন্য পুশ্চলি র্াশ্চহনী থয অশ্চধক প্রন্সচি চালান্সে 
এর্ং অশ্চধক উৎসগুশ্চল র্যর্হা  ক ন্সে তা  জন্য থতামান্সক ধন্যর্াে শ্চেই। 
শ্চর্পন্নন্সে  আ ও ভান্সলাভান্সর্ সাহাযয ক া  জন্য আইন পশ্চ র্তবন ক া  
শ্চর্েন্সয় আম া কৃতজ্ঞ। (েীত ১৪৩:৯) 

১৬। থহ প্রভু, যা া থতামায় আঘাত কন্স শ্চেল তান্সে  প্রশ্চত থতামা  ক্ষমা  
এই উোহ েশ্চট আম া থযন মন্সন  াশ্চখ – “কা ে তা া শ্চক ক ন্সে তা া 

তা জান্সন না” (লূক ২৩:৩৪) –যা া মশ্চহলান্সে   জীর্ন্সন  মূলয থেয় না 
এর্ং তান্সে  থর্ইনীভান্সর্ র্যর্হা  কন্স  থসই সমি থলাকন্সে  সন্সে আম া 
যখন থমাকাশ্চর্লা ক ন্সর্া তখন তশু্চম আমান্সে  সাহাযয কন্স া । 

১৭। থহ প্রভু, থ ামানীয়া  থসই সমি মশ্চহলান্সে  জীর্ন্সন পশ্চ ত্রাে আন্সনা 

এর্ং তান্সে  পুনরুদ্ধা  কন্স া যান্সে  শ্চর্শ্চভন্ন থেন্সি পাচা  ক া হন্সয়ন্সে। 
খ্রীশ্চিয় সমাজগুশ্চল এর্ং মানর্পাচা  শ্চর্ন্স াধী সংস্থাগুশ্চল থযন তান্সে  হন্সয় 
কাযবক ীভান্সর্ লড়াই ক ন্সত পান্স । (েীত ৪০:১৩) 

১৮। থহ ঈশ্ব , থসই সমি  াশ্চিয়া  অশ্চধর্াসীন্সে  জন্য প্রােবনা কশ্চ  যা া 
উত্ত  কন্সকিান্সস যুদ্ধ চলাকালীন োন্সস পশ্চ েত হন্সয়শ্চেল। যা া মুক্ত 
হন্সয়ন্সে তান্সে  মন্সধয যা া পশ্চ চযবা ক ন্সেন তা া থযন থতামা  কাে থেন্সক 
প্রজ্ঞা লাভ ক ন্সত পান্স । (েীত ২২:২৪) 

১৯। থহ করুোময় ঈশ্ব , ইশ্চেওপীয়ায় থয পাচা  হওয়া মশ্চহলা া শ্চটন্সক 
আন্সে তান্সে  জন্য আম া প্রােবনা কশ্চ , তা া থযন পুনর্বাসন এর্ং পুন ায় 
প্রর্শ্চতবত সংহশ্চত  মন্সধয প্রন্সর্িাশ্চধকা  পায়। ইশ্চেওপীয়া  আইন 
প্রন্সেতান্সে  সাহাযয কন্স া তা া থযন অশ্চভর্াসন এর্ং মানর্পাচা  
নীশ্চতগুশ্চলন্সক সশ্চঠকভান্সর্ পুনেবশ্চঠত ক ন্সত পান্স । (১ তীমশ্চেয় ১:৮-১১) 

২০। থহ সর্বিশ্চক্তমান ঈশ্ব , আম া থডনমান্সকব  পাচা  হওয়া মশ্চহলান্সে  
জন্য প্রােবনা কশ্চ , যান্সে  মন্সধয কন্সয়ক জন প্রধানত নাইন্সজশ্চ য়া  খ্রীিান 
এলাকা  অন্তভূবক্ত, তা া থযন থতামান্সক ডান্সক (েীত ২৭:১) 

২১। থহ ঈশ্ব , ইন্সোন্সনশ্চিয়া  সাতশ্চট পশ্চ চযবাকা ী সংস্থাগুশ্চলন্সক প্রজ্ঞা 
োও যা া মানর্ পাচা কা ীন্সে  সন্সে লড়াই ক ন্সত প্রস্তুত এর্ং যা া 
থেিান্ত ীত কমবীন্সে  সু শ্চক্ষত ক া  জন্য জাশ্চতসন্সে  শ্চর্শ্ব পা স্পশ্চ ক 
িতবার্দ্ধ চুশ্চক্ত অনুস ে ক ন্সত প্রস্তুত। (শ্চহন্সতাপন্সেি ২:৭-৮) 

২২। থহ প্রভু, উরুগুন্সয়ন্সত মানর্পাচা  শ্চর্ন্স াধী আইন োকন্সলও,সমস্যাশ্চট 
হন্সে এশ্চট শ্চনয়ন্ত্রে ক া কশ্চঠন। অনুগ্রহ কন্স  উরুগুন্সয়  মশ্চহলান্সে  এর্ং 
র্াশ্চলকান্সে  মুক্ত কন্স া যান্সে  কান্সে ইউন্স ান্সপ  শ্চর্শ্চভন্ন থেন্সি ভান্সলা 
চাক ী থেওয়া  প্রশ্চতজ্ঞা ক া হন্সয়শ্চেল শ্চকন্তু তা  প র্ন্সতব তান্সে ন্সক 
োসন্সে পশ্চ েত ক া হন্সয়শ্চেল। (শ্চযিাইয় ৬১:১) 

২৩। শ্চর্শ্বি শ্চপতা, থকান্সট শ্চড’আইভশ্চ   কশ্চি এর্ং থকান্সকায়া থক্ষন্সত্র থয 
সমি শ্চিশুন্সে  কাজ ক ন্সত র্াধয ক া হন্সে তান্সে  সহর্তবী হও। েশ্চ দ্র্ 
পশ্চ র্া গুশ্চল থযন তান্সে  সন্তানন্সে  শ্চর্শ্চক্র ক া  পশ্চ র্ন্সতব তান্সে  সু ক্ষা 
কন্স । (মশ্চে ১৯:১৪) 

২৪। থস্পন্সন, থহ প্রভু, মানর্পাচা কা ী া প্রশ্চতশ্চেন ৫ শ্চমশ্চলয়ন ইউন্স া  
কা র্া  কন্স ।আম া প্রােবনা কশ্চ  যান্সত পাচা কা ী া শ্চর্চাশ্চ ত হয়, তা া 
থযন তান্সে  পাপ থেন্সক থতামা  কান্সে শ্চিন্স  আন্সস এর্ং রূপান্তশ্চ ত হয়। 
(শ্চযিাইয় ১:১৭) 

২৫। থহ পশ্চর্ত্র ঈশ্ব , পুশ্চলন্সি  শ্চ ন্সপাটব অনুযায়ী কানাডায় মানর্পাচান্স  
িতক া ৯৭ ভােই হন্সে মশ্চহলা এর্ং র্াশ্চলকা, তান্সে  অন্সধবন্সক  র্ন্সয়স 
১৮ থেন্সক ২৪ এ  মন্সধয। যা া সহন্সজই পাচা  হন্সত পান্স ,  তান্সে  
সু শ্চক্ষত ক া  উন্সেন্সি মানর্পাচা  চন্সক্র  শ্চর্রুন্সদ্ধ লড়াই ক া  জন্য 
কানাডা  ২০১৯ সান্সল   েন্সকৌিল র্যর্হা  ক , শ্চর্পন্নন্সে  উদ্ধা  ক  
এর্ং অপ াধীন্সে  োমাও। (২শ্চপত  ২:৯-১০ক) 

http://www.hishiddentreasures.com/

