ਪ"ਾਥਨਾ ਖੋਲਣ
* ਾ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
(ਦੂਿਜਆਂ ਲੀਯੇ)
ਮੱ ਤੀ 18:18 – 19

ਪ"ਾਥਨਾ ਖੋਲਣ
* ਾ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
(ਦੂਿਜਆਂ ਲੀਯੇ)
ਮੱ ਤੀ 18:18 – 19

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰ ਨ>ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰ ਨ>ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ

19 ਫੇਰ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚI ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ <ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਮਲ

19 ਫੇਰ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚI ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ <ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਮਲ

ਬੰ ਿਨDਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲੋ ਗ
D ੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱ ਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਉਨD1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੰ ਿਨDਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲੋ ਗ
D ੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱ ਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਉਨD1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੇ ਪOਭ,
ੂ ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਹ

ਹੇ ਪOਭ,
ੂ ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਹ

ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗ.ੇ ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ. ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਿਦਲI ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱ ਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ.

ਿਦਲI ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱ ਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਰੱ ਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਰੱ ਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦੇ

ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1

ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ____________
ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੂੰ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ____________
ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੂੰ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ____________ ਦੇ ਪੈਰ1 ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੱ ਕੇ

ਅਸ8 ____________ ਦੇ ਪੈਰ1 ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੱ ਕੇ

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਅਤੇ ਿਨVਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱ ਛਾ, ਪOੇਰਣਾ,

ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1.
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ

ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ
ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਮੀਨ.

ਅਤੇ ਿਨVਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱ ਛਾ, ਪOੇਰਣਾ,

ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1.
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ

ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ
ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਾਥਨਾ
ਲਣ
* ਿਦੰਾਦੇਅਤੇ
ਦੀਆਂਕਰਨਾ
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇਪ"ਤI
.ਿ◌◌ੱਲਖੋ
ਾ ਕਰ
ਹ1 ਜੋ ਬੰਦੁਨ
ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

ਲਿਦੰਣ
* ਦੇਾ ਅਤੇ
ਬੰਨਦ
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇਪ"
ਤIਾਥਨਾ
.ਿ◌◌ੱਲਾਖੋ
ਕਰ
ਹ1 ਜੋ ਦੁ
ੀਆਂ ਕਰਨਾ
ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ

(ਦੂਿਜਆਂ ਲੀਯੇ)

_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮੱਦਰ
ਤੀ ਜੀ\ਦਾ
18:18ਅਤੇ
– ਮਜ਼ਬੂ
19 ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
. ਪOਭੂ ਲੀਯੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ
(ਦੂਿਹੈਜਆਂ
_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮੱਦਰ
ਤੀ ਜੀ\ਦਾ
18:18ਅਤੇ– ਮਜ਼ਬੂ
19 ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰ ਨ>ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰ ਨ>ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ

19 ਫੇਰ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚI ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ <ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਮਲ

19 ਫੇਰ ਮ& ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚI ਦੋ ਜਣੇ ਧਰਤੀ <ਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਮਲ

ਬੰ ਿਨDਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲੋ ਗ
D ੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੰ ਿਨDਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲੋ ਗ
D ੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱ ਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਉਨD1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱ ਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਉਨD1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੇ ਪOਭ,
ੂ ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਹ

ਹੇ ਪOਭ,
ੂ ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਹ

ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗ.ੇ ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋਗੇ. ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਿਦਲI ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ

ਿਦਲI ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ

ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ

ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ

ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱ ਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ.

ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱ ਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਰੱ ਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦੇ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਰੱ ਬ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦੇ

ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1

ਨੂੰ ਰੱ ਬ ਦੇ ਸੱ ਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ____________

ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ____________

ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ

ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ

ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੂੰ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੂੰ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ____________ ਦੇ ਪੈਰ1 ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੱ ਕੇ

ਅਸ8 ____________ ਦੇ ਪੈਰ1 ਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੱ ਕੇ

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1.

ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1.

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ

ਅਤੇ ਿਨVਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ

ਅਤੇ ਿਨVਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ

ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱ ਛਾ, ਪOੇਰਣਾ,

ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱ ਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱ ਛਾ, ਪOੇਰਣਾ,

ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ

ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ

ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________

ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________

ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਮੀਨ.

ਅਤੇ ਹੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇ ਤI .ਿ◌◌ੱਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇ ਤI .ਿ◌◌ੱਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ

_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ

ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ

ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ

ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ1 ਦੇ ਪਾਪ1 ਅਤੇ ਨੁਕਸ1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਸਾਰੇ ਫਸਣ ਤI

ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ1 ਦੇ ਪਾਪ1 ਅਤੇ ਨੁਕਸ1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਸਾਰੇ ਫਸਣ ਤI

ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ

ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ

ਉਸ ਨੂੰ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8

ਉਸ ਨੂੰ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ

ਿਦੰ ਦੇ ਹ1, ਅਤੇ ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1

ਿਦੰ ਦੇ ਹ1, ਅਤੇ ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1

ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤੇ ਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ.

ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤੇ ਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਤ1 ਜੋ __________

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਤ1 ਜੋ __________

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ,

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ,

ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ

ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ

ਠ>ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ^ ਉਸ <ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਠ>ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ^ ਉਸ <ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ

ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ,

ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ,

ਸਪੱ Vਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤੇ

ਸਪੱ Vਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤੇ

ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ

ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ

ਅਤੇ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ^

ਅਤੇ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ^

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤੇ ਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ____________

ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤੇ ਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ____________

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ VਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ VਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ.

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਉਣ,

ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇ ਤI .ਿ◌◌ੱਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

ਦੁਿਬਧਾ ਅਤੇ ਹਨ^ਰੇ ਤI .ਿ◌◌ੱਲਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ
_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ
_____________ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ.

ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ

ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਨੂੰ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਜੋ

ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ1 ਦੇ ਪਾਪ1 ਅਤੇ ਨੁਕਸ1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਸਾਰੇ ਫਸਣ ਤI

ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ1 ਦੇ ਪਾਪ1 ਅਤੇ ਨੁਕਸ1 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜI ਸਾਰੇ ਫਸਣ ਤI

ਉਸ ਨੂੰ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਹ1, ਅਤੇ ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤੇ ਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ.

ਉਸ ਨੂੰ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ

ਿਦੰ ਦੇ ਹ1, ਅਤੇ ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤੇ ਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ.

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਤ1 ਜੋ __________

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰ ਨDਦੇ ਹ1 ਤ1 ਜੋ __________

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ,

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦੇ ਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ,

ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਠ>ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ^ ਉਸ <ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੂੰ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਠ>ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ^ ਉਸ <ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ.

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ

ਅਸ8 ਇਨD1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰ ਨDਦੇ

ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ,

ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ,

ਅਤੇ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ^
ਅਸ8 ਇਨD1 ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਸਪੱ Vਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤੇ
ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤੇ ਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ____________

ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ VਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ.

ਅਤੇ ਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ^
ਅਸ8 ਇਨD1 ਸੱ ਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ

ਸਪੱ Vਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤੇ
ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤੇ ਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱ ਗ ਦੀ ____________

ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ VਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ.

