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18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰਨ> ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ 
ਬੰਿਨD ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲDੋਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19 ਫਰੇ ਮ& ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚI ਦ ੋਜਣ ੇਧਰਤੀ <ਤ ੇਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਨD 1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹ ੇਪOਭ,ੂ ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਤਿਹ 
ਿਦਲI ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗ.ੇ ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD 1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ 
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਰੱਬ ਦ ੇਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ____________ 
ਨੰੂ ਰੱਬ ਦ ੇਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਿਵਚਾਰ1 
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੰੂ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ____________ ਦ ੇਪਰੈ1 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦ ੇਰਾਹ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕਦਮ ਪੱਕ ੇ
ਅਤ ੇਿਨVਚਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮਆੁਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਵ-ੈਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਲੀਬ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱਛਾ, ਪOੇਰਣਾ, 
ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦ ੇਗ ਨੰੂ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1. 
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ 
ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ 
ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 
_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
 

ਪ"ਾਥਨਾ ਖੋਲ*ਣਾ ਅਤ ੇਬੰਦ ਕਰਨਾ  
(ਦੂਿਜਆ ਂਲੀਯ)ੇ 

 
ਮੱਤੀ 18:18 – 19 

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰਨ> ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ 
ਬੰਿਨD ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲDੋਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19 ਫਰੇ ਮ& ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚI ਦ ੋਜਣ ੇਧਰਤੀ <ਤ ੇਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਨD 1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹ ੇਪOਭ,ੂ ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਤਿਹ 
ਿਦਲI ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ. ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD 1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ 
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਰੱਬ ਦ ੇਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ____________ 
ਨੰੂ ਰੱਬ ਦ ੇਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਿਵਚਾਰ1 
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੰੂ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ____________ ਦ ੇਪਰੈ1 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦ ੇਰਾਹ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕਦਮ ਪੱਕ ੇ
ਅਤ ੇਿਨVਚਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮਆੁਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਵ-ੈਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਲੀਬ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱਛਾ, ਪOੇਰਣਾ, 
ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦ ੇਗ ਨੰੂ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1. 
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ 
ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ 
ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 
_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
 

ਪ"ਾਥਨਾ ਖੋਲ*ਣਾ ਅਤ ੇਬੰਦ ਕਰਨਾ  
(ਦੂਿਜਆ ਂਲੀਯ)ੇ 
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18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰਨ> ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ 
ਬੰਿਨD ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲDੋਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19 ਫਰੇ ਮ& ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚI ਦ ੋਜਣ ੇਧਰਤੀ <ਤ ੇਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਨD 1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹ ੇਪOਭ,ੂ ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਤਿਹ 
ਿਦਲI ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ. ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD 1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ 
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਰੱਬ ਦ ੇਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ____________ 
ਨੰੂ ਰੱਬ ਦ ੇਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਿਵਚਾਰ1 
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੰੂ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ____________ ਦ ੇਪਰੈ1 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦ ੇਰਾਹ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕਦਮ ਪੱਕ ੇ
ਅਤ ੇਿਨVਚਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮਆੁਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਵ-ੈਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਲੀਬ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱਛਾ, ਪOੇਰਣਾ, 
ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦ ੇਗ ਨੰੂ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1. 
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ 
ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ 
ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 

ਪ"ਾਥਨਾ ਖੋਲ*ਣਾ ਅਤ ੇਬੰਦ ਕਰਨਾ  
(ਦੂਿਜਆ ਂਲੀਯ)ੇ 

 
ਮੱਤੀ 18:18 – 19 

18 ਅਤੇ ਮ& ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤ ਆਖਦਾ ਹ1 ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਬੰਨ> ਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ 
ਬੰਿਨD ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ8 ਧਰਤੀ <ਤੇ ਖੋਲDੋਗੇ ਸੋ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਖੋਿਲDਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19 ਫਰੇ ਮ& ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ1, ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਿਵੱਚI ਦ ੋਜਣ ੇਧਰਤੀ <ਤ ੇਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਿਮਲ 
ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ1 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲI ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਨD 1 ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹ ੇਪOਭ,ੂ ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ __________ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਤਹੁਾਡਾ ਤਿਹ 
ਿਦਲI ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਤੁਸ8 ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ 
ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗ.ੇ ਅਸ8 ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ____________ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਨD 1 ਯੋਜਨਾਵ1 ਲਈ ਜੋ 
ਤੁਸ8 ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹ8 ਛੱਡੋਗ.ੇ ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਰੱਬ ਦ ੇਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ___________ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ____________ 
ਨੰੂ ਰੱਬ ਦ ੇਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਿਵਚਾਰ1 
ਨੰੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇ
ਿਵਚਾਰ1, ਭਾਵਨਾਵ1 ਅਤੇ ਉਦੇV1 ਨੰੂ ਸ1ਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ____________ ਦ ੇਪਰੈ1 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦ ੇਰਾਹ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਕਦਮ ਪੱਕ ੇ
ਅਤ ੇਿਨVਚਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ. ਅਸ8 ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦਇਆ, ਿਕਰਪਾ, ਿਪਆਰ, ਮਆੁਫ਼ੀ 
ਅਤੇ ਸਵ-ੈਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ____________ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਲੀਬ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪਾਏ ਜ1ਦੇ ਹਨ. ਅਸ8 ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਿਵVਵਾਸ, ਰਵੱਈਆ, ਸੋਚ, ਇੱਛਾ, ਪOੇਰਣਾ, 
ਆਦਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦ ੇਗ ਨੰੂ ਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1. 
ਅਸ8 ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੜD ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਅਤੇ ਹੇਠ1 ਿਲਆ\ਦੇ ਹ1 ਜੋ ਉਸਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ. ਅਸ8 _____________ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ, ਡਰ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ 
ਅਿਵVਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸ8 ______________ 
ਦ ੇਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਿਵVਵਾਸ, ਇਨਕਾਰ, ਦਬਦਬਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ VੋVਣ, ਮਖੌਲ 
ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 



 
 
 

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 

ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 

_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 
ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ 

ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8 
ਉਸਦੇ ਸਾਰ ੇਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨ1 ਦ ੇਪਾਪ1 ਅਤ ੇਨੁਕਸ1 ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜI ਸਾਰ ੇਫਸਣ ਤI 

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ,ੇ ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੈਦੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ 
ਿਦੰਦ ੇਹ1, ਅਤ ੇਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1 

ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤ ੇਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਤ1 ਜੋ __________ 
ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ੇਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦ ੇਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, 
ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਠ> ਕਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ̂ ਉਸ <ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤ ੇਮੁਕਤੀਦਾਤ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇ

ਅਤ ੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ̂ 
ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕੁੰ ਜੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ, 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 
ਸਪੱVਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.  ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤ ੇ

ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤ ੇਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ____________ 

ਇੱਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇVਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤ ੇਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ. 
 
 

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 
_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ 
ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8 

ਉਸਦੇ ਸਾਰ ੇਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨ1 ਦ ੇਪਾਪ1 ਅਤ ੇਨੁਕਸ1 ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜI ਸਾਰ ੇਫਸਣ ਤI 
____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ,ੇ ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੈਦੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ 

ਿਦੰਦ ੇਹ1, ਅਤ ੇਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1 
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤ ੇਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਤ1 ਜੋ __________ 
ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ੇਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦ ੇਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, 
ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਠ> ਕਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ̂ ਉਸ <ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤ ੇਮੁਕਤੀਦਾਤ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇ

ਅਤ ੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ̂ 

ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕੁੰ ਜੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ, 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਸਪੱVਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.  ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤ ੇ
ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤ ੇਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ____________ 

ਇੱਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇVਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤ ੇਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ. 
 
 

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 
_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ 
ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8 

ਉਸਦੇ ਸਾਰ ੇਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨ1 ਦ ੇਪਾਪ1 ਅਤ ੇਨੁਕਸ1 ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜI ਸਾਰ ੇਫਸਣ ਤI 
____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ,ੇ ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ 

ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੈਦੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ 

ਿਦੰਦ ੇਹ1, ਅਤ ੇਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1 
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤ ੇਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਤ1 ਜੋ __________ 
ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ੇਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦ ੇਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, 
ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਠ> ਕਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ̂ ਉਸ <ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤ ੇਮੁਕਤੀਦਾਤ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇ

ਅਤ ੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ̂ 

ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕੁੰ ਜੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ, 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਸਪੱVਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.  ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤ ੇ
ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤ ੇਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ____________ 

ਇੱਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇVਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤ ੇਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ. 
 
 

ਅਸ8 ਿਕਸੇ ਵੀ _____________ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਧੋਖਾ ਜ1 ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ, 
ਅਤ ੇਝੂਠ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦ ੇਪOਭਾਵ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਮਨ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੁਿਬਧਾ ਅਤ ੇਹਨ̂ਰ ੇਤI .ਿ◌◌ਲੱਾ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇਹ1 ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਲਆ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪOਭੂ 

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪOਕਾV ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇ ਹਰੇਕ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਨੰੂ ਜੋ 
_____________ ਦ ੇਮਨ ਅਤ ੇਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪOਵੇV ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ 

ਿਦਨ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜੀ\ਦਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਅਮੀਨ. 
 
ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 ਉਸ ਦ ੇਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Vਬਦ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਨੰੂ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਜੋ 
ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ1 ਉਸ ਦੁਆਰਾ / ਜ1 ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ. ਅਸ8 

ਉਸਦੇ ਸਾਰ ੇਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰਨ1 ਦ ੇਪਾਪ1 ਅਤ ੇਨੁਕਸ1 ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜI ਸਾਰ ੇਫਸਣ ਤI 

____________ਲੇ ਹ1. ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ,ੇ ਅਸ8 ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੈਦੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਾਪ1 ਤI ___________ ਲੀ ਕਰ 

ਿਦੰਦ ੇਹ1, ਅਤ ੇਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਇਹਨ1 ਸਰਾਪ1 ਦਾ ਹੁਣ ___________ ਜ1 
ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ <ਤ ੇਕੋਈ ਪOਭਾਵ ਨਹ8 ਪਵੇਗਾ. ਅਮੀਨ. 
 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰ1 ਨਾਲ ਬੰਨD ਦ ੇਹ1 ਤ1 ਜੋ __________ 
ਉਸ ਹਰ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਬਰਕਤ ਨੰੂ ਪOਾਪਤ ਕਰ ਸਕ ੇਜੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸ8 Vੈਤਾਨ ਦ ੇਪOਭਾਵ ਤI ____________ ਦ ੇਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, 
ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤ ੇ ਭਾਵਨਾਵ1 ਨੰੂ ਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹ1. ਅਸ8 ਉਸ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਠ> ਕਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ Vੈਤਾਨ ਨ̂ ਉਸ <ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਹੈ. ਅਮੀਨ. 
 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸਭ ਚੀਜ਼1 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪOਭੂ ਅਤ ੇਮੁਕਤੀਦਾਤ ੇਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਬੰਨD ਦ ੇ
ਅਤ ੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹ1. ਅਸ8 ਪOਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ̂ 

ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਕੁੰ ਜੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ. ਹੇ ਪOਭੂ, 
ਅਸ8 ਇਨD 1 ਸੱਚਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ1 ਜੋ ਤੁਸ8 ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ 

ਸਪੱVਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ.  ਹੁਣ ਤI, ਅਸ8 ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ1 ਿਕ ਪOਭੂ ਦੀ Vਕਤੀ ਅਤ ੇ
ਮਹਾਨਤਾ _____________. <ਤ ੇਹੈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ____________ 

ਇੱਕ ਵਾੜ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਪOਭੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ. ਅਸ8 ਪOਭੂ 
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇVਕਤੀVਾਲੀ ਨਾਮ ਤ ੇਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪOਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ1. ਆਮੀਨ. 
 
 


