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ਅਜ਼ਰਪ੍ਰਾ 9:7 ਅਸਸੀਂ ਆਪਣਣੇ ਪਸ਼ੁਰਧਖਿਆਆਂ ਦਣੇ ਸਮਿਮੇਂ ਤਤੋਂ ਲਲੈਕਣੇ ਹਸ਼ੁਣ ਤਤੀਕ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਕਤੀਤਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਦਣੇ ਦਦੋਸਤੀ ਹਪਾਂ ਅਤਣੇ ਇਸ 
ਕਪ੍ਰਾਰਣ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ, ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਤਸਪ੍ਰਾਹ ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਜਪ੍ਰਾਜਕਪਾਂ ਨਰੂਨ ਦਨਡ ਧਮਿਧਲਆ। ਧਵਿਦਣੇਸਤੀ ਪਪ੍ਰਾਤਸਪ੍ਰਾਹਪਾਂ ਨਨੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ 
ਬਣੇਇਯੁੱਜ਼ਤ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ ਹਲੈ। ਉਨਨਪਾਂ ਨਨੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਤਣੇ ਹਮਿਲਪ੍ਰਾ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ, ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਲਸ਼ੁਧਟਿਆ, ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਲਦੋਕਪਾਂ ਨਰੂਨ ਗਸ਼ੁਲਪ੍ਰਾਮਿ ਬਣਪ੍ਰਾ 
ਧਲਆ। ਇਨਝ ਅਜਣੇ ਤਤੀਕ ਹਸ਼ੁਨਦਪ੍ਰਾ ਆ ਧਰਹਪ੍ਰਾ ਹਲੈ।

ਅਜ਼ਰਪ੍ਰਾ 9:13 ਜਦੋ ਬਦਧਕਸਮਿਤਤੀ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਭਦੋਗਣਤੀ ਪਈ ਹਲੈ ਉਹ ਸਪ੍ਰਾਡਤੀਆਆਂ ਆਪਣਤੀਆਆਂ ਗਲਤਤੀਆਆਂ ਕਪ੍ਰਾਰਣ ਹਲੈ। 
ਅਸਸੀਂ ਬਹਸ਼ੁਤ ਭਲੈੜਣੇ ਕਨਮਿ ਕਤੀਤਣੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਸੀਂ ਦਦੋਸਤੀ ਹਪਾਂ ਪਰ ਪਰਮਿਣੇਸਸ਼ੁਰ, ਤਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਉਸ ਨਪ੍ਰਾਲਤੋਂ ਬਹਸ਼ੁਤ 
ਘਯੁੱਟਿ ਸਜ਼ਪ੍ਰਾ ਧਦਯੁੱਤਤੀ ਹਲੈ ਧਜਸਦਣੇ ਧਕ ਅਸਸੀਂ ਅਧਧਿਕਪ੍ਰਾਰਤੀ ਹਪਾਂ ਉਨਨਪਾਂ ਧਭਆਨਕ ਕਨਮਿਪਾਂ ਲਈ ਜਦੋ ਅਸਸੀਂ ਕਤੀਤਣੇ ਸਨ। 

ਅਤਣੇ ਤਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਕਸ਼ੁਝ ਲਦੋਕਪਾਂ ਨਰੂਨ ਕਲੈਦ ਤਤੋਂ ਪਰਤਨ ਧਦਯੁੱਤਪ੍ਰਾ।
ਨਹਧਮਿਆਹ 9:2 ਉਹ ਧਜਹੜਣੇ ਸਯੁੱਚਣੇ ਇਸਰਪ੍ਰਾਏਲਤੀ ਸਨ, ਉਨਨਪਾਂ ਨਨੇ ਆਪਣਣੇ-ਆਪ ਨਰੂਨ ਧਵਿਦਣੇਸਤੀਆਆਂ ਤਤੋਂ ਅਡਡ ਕਰ

ਧਲਆ। ਉਹ ਖਿੜਣੇ ਹਦੋਏ ਅਤਣੇ ਆਪਣਣੇ ਪਸ਼ੁਰਧਖਿਆਆਂ ਦਤੀਆਆਂ ਦਸ਼ੁਸਟਿਤਪ੍ਰਾਵਿਪਾਂ ਨਰੂਨ ਕਬਰੂਲ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ।
ਜ਼ਬਰੂਰ 24:3,4 ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ ਦਣੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤਣੇ ਕਕਣ ਚੜ ਸਕਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ। ਕਕਣ ਖਿਲਦੋ ਸਕਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ ਤਣੇ ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ ਦਣੇ 

ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਮਿਨਦਰ ਧਵਿਯੁੱਚ ਉਪਪ੍ਰਾਸਨਪ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ? 4 ਧਕਹੜਣੇ ਲਦੋਕ ਧਗਰਜਪ੍ਰਾਘਰ ਤਯੁੱਕ ਜਪ੍ਰਾ ਸਕਦਣੇ ਹਨ? 
ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਹਯੁੱਥਪਾਂ ਅਤਣੇ ਧਜਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਧਦਲ ਸਸ਼ੁਧਿ ਹਨ। ਉਹ ਲਦੋਕ ਧਜਨਨਪਾਂ ਨਨੇ ਮਿਨਦਣੇ ਕਨਮਿ ਨਹਸੀਂ ਕਤੀਤਣੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਲਦੋਕ ਧਜਨਨਪ੍ਰਾ ਦਣੇ ਧਹਰਦਣੇ ਸਸ਼ੁਧਿ ਹਨ, ਉਹ ਲਦੋਕ ਧਜਨਨਪਾਂ ਨਨੇ ਝਰੂਠਤੀ ਸਸੌਂਹ ਖਿਪ੍ਰਾਣ ਲਈ ਮਿਣੇਰਣੇ ਨਪਾਂ ਦਤੀ ਵਿਰਤਤੋਂ ਨਹਸੀਂ 
ਕਤੀਤਤੀ ਅਤਣੇ ਉਹ ਲਦੋਕ ਧਜਨਨਪਾਂ ਨਨੇ ਧਿਦੋਖਿਪ੍ਰਾ ਦਣੇਣ ਵਿਪ੍ਰਾਲਣੇ ਵਿਪ੍ਰਾਅਦਣੇ ਨਹਸੀਂ ਕਤੀਤਣੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬਰੂਰ 73:13 ਇਸ ਲਈ ਮਿਮੈਂ ਆਪਣਪ੍ਰਾ ਧਹਰਦਪ੍ਰਾ ਸਸ਼ੁਧਿ ਧਕਉਂ ਕਰਪਾਂ? ਮਿਮੈਂ ਆਪਣਣੇ ਹਯੁੱਥਪਾਂ ਨਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਫ਼ ਧਕਉਂ ਕਰਪਾਂ?
ਯਸਈਆਹ 59:2 ਪਰ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਰਮਿਣੇਸਸ਼ੁਰ ਕਦੋਲਤੋਂ ਦਰੂਰ ਰਯੁੱਖਿਦਣੇ ਹਨ। ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ 

ਪਪ੍ਰਾਪ ਨਰੂਨ ਦਣੇਖਿਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ, ਅਤਣੇ ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਕਦੋਲਤੋਂ ਮਿਰੂਨਹ ਮਿਦੋੜ ਲਮੈਂਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ।
ਯਸਈਆਹ 64:6 ਅਸਸੀਂ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਹਤੀ ਪਪ੍ਰਾਪ ਨਪ੍ਰਾਲ ਨਪ੍ਰਾਪਪ੍ਰਾਕ ਹਪਾਂ। ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਨਨੇਕ ਅਮਿਲ ਵਿਤੀ ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਨਹਸੀਂ ਹਨ ਉਹ 

ਖਿਰੂਨ ਨਪ੍ਰਾਲ ਭਰਣੇ ਗਦੋਦੜਣੇ ਵਿਰਗਣੇ ਹਨ। ਅਸਸੀਂ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਹਤੀ ਮਿਸ਼ੁਰਦਪ੍ਰਾ ਪਧਤਆਆਂ ਵਿਵ੍ਵਰਗਣੇ ਹਪਾਂ। ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਨਨੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ 
ਹਵਿਪ੍ਰਾ ਵਿਪਾਂਗ ਉਡਪ੍ਰਾਇਆ ਹਲੈ।



ਯਰਧਮਿਆਹ 5:25 ਯਹਰੂਦਪ੍ਰਾਹ ਦਣੇ ਲਦੋਕਦੋ, ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਕਨਮਿ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ ਹਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਖਿਪ੍ਰਾ ਅਤਣੇ ਫ਼ਸਲਪਾਂ ਨਹਸੀਂ 
ਆਈਆਆਂ। ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਨਨੇ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ ਤਤੋਂ ਧਮਿਲਣ ਵਿਪ੍ਰਾਲਤੀਆਆਂ ਚਨਗਤੀਆਆਂ ਚਤੀਜ਼ਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਨਣ ਤਤੋਂ ਦਰੂਰ 
ਰਯੁੱਧਖਿਆ ਹਲੈ।

ਹਦੋ ਸਤੀਅ 13:8 ਮਿਮੈਂ ਉਨਨਪਾਂ ਉੱਤਣੇ ਉਸ ਧਰਯੁੱਛਣਤੀ ਵਿਪਾਂਗ ਹਮਿਲਪ੍ਰਾ ਕਰਪਾਂਗਪ੍ਰਾ ਧਜਸਦਣੇ ਬਯੁੱਚਣੇ ਉਸ ਤਤੋਂ ਲਲੈ ਲਣੇ ਗਏ ਹਦੋਣ 
ਅਤਣੇ ਉਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਧਦਲਪਾਂ ਨਰੂਨ ਪਪ੍ਰਾੜ ਸਸ਼ੁਯੁੱਟਿਪਾਂਗਪ੍ਰਾ। ਮਿਮੈਂ ਉਨਨਪਾਂ ਤਣੇ ਸਣੇਰ ਜਪਾਂ ਦਰੂਸਰਣੇ ਜਨਗਲਤੀ ਜਪ੍ਰਾਨਵਿਰ ਵਿਪਾਂਗ ਹਮਿਲਪ੍ਰਾ 
ਕਰਪਾਂਗਪ੍ਰਾ ਜਦੋ ਆਪਣਣੇ ਧਸਕਪ੍ਰਾਰ ਨਰੂਨ ਪਪ੍ਰਾੜ ਕਣੇ ਖਿਪ੍ਰਾ ਜਪਾਂਦਣੇ ਹਨ।"

ਦਪ੍ਰਾਨਤੀ ਐਲ 9:8,9 ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ, ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਧਰਆਆਂ ਨਰੂਨ ਹਤੀ ਸਰਮਿਸਪ੍ਰਾਰ ਹਦੋਣਪ੍ਰਾ ਚਪ੍ਰਾਹਤੀਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ। ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਰਪ੍ਰਾਧਜਆਆਂ 
ਅਤਣੇ ਆਗਰੂਆਆਂ ਨਰੂਨ ਸਰਮਿਸਪ੍ਰਾਰ ਹਦੋਣਪ੍ਰਾ ਚਪ੍ਰਾਹਤੀਦਪ੍ਰਾ ਹਲੈ। ਧਕਉਂ ਧਕ ਅਸਸੀਂ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਧਖਿਲਪ੍ਰਾਫ਼ ਪਪ੍ਰਾਪ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ ਹਲੈ, 
ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ। 9 "ਪਰ ਯਹਦੋਵਿਪ੍ਰਾਹ, ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਧਮਿਹਰਬਪ੍ਰਾਨ ਹਦੋ। ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਲਦੋਕਪਾਂ ਦਣੇ ਕਤੀਤਣੇ ਮਿਨਦਣੇ ਕਨਮਿਪਾਂ ਲਈ ਉਨਨਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ 
ਕਰ ਧਦਨਦਣੇ ਹਦੋ। ਅਤਣੇ ਅਸਸੀਂ ਸਯੁੱਚਮਿਸ਼ੁਯੁੱਚ ਹਤੀ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਧਖਿਲਪ੍ਰਾਫ਼ ਹਦੋ ਗਏ ਸਪਾਂ।

ਮਿਰਕਸ਼ੁਸ 9:24 ਉਸਣੇ ਵਿਣੇਲਣੇ ਉਸ ਬਪ੍ਰਾਲਕ ਦਪ੍ਰਾ ਧਪਉ ਉੱਚਤੀ ਅਵਿਪ੍ਰਾਜ਼ ਨਪ੍ਰਾਲ ਕਧਹਣ ਲਯੁੱਗਪ੍ਰਾ, ਮਿਮੈਂ ਪਰਤਤੀਤ ਕਰਦਪ੍ਰਾ 
ਹਪਾਂ, ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਮਿਣੇਰਤੀ ਬਣੇ ਪਰਤਤੀਤਤੀ ਦਪ੍ਰਾ ਉਪਪ੍ਰਾਉ ਕਰਦੋ!

ਲਦੋਕਪ੍ਰਾ 11:2 ਫਣੇਰ ਉਸ ਨਨੇ ਉਨਨਪਾਂ ਨਰੂਨ ਧਕਹਪ੍ਰਾ, ਜਪਾਂ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਪਪਪ੍ਰਾਰਥਨਪ੍ਰਾ ਕਰਦੋ ਤਪਾਂ ਕਹਦੋ, ਹਣੇ ਧਪਤਪ੍ਰਾ, ਤਣੇਰਪ੍ਰਾ ਨਪ੍ਰਾਮਿ ਪਪ੍ਰਾਕ 
ਮਿਨਧਨਆ ਜਪ੍ਰਾਵਿਣੇ, ਤਣੇਰਪ੍ਰਾ ਰਪ੍ਰਾਜ ਆਵਿਣੇ, (ਮਿਯੁੱਤਤੀ 6:10)

ਯਰੂਹਨਨਪ੍ਰਾ 14:6 ਧਯਸਰੂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਰੂਨ ਆਧਖਿਆ, ਰਪ੍ਰਾਹ ਅਤਣੇ ਸਧਚਆਈ ਅਤਣੇ ਜਤੀਉਣ ਮਿਮੈਂ ਹਪਾਂ। ਕਦੋਈ ਮਿਣੇਰਣੇ ਵਿਸਤੀਲਣੇ 
ਧਬਨਪ੍ਰਾ ਧਪਤਪ੍ਰਾ ਦਣੇ ਕਦੋਲ ਨਹਸੀਂ ਆਉਂਦਪ੍ਰਾ।

ਯਰੂਹਨਨਪ੍ਰਾ 17:15 ਮਿਮੈਂ ਇਹ ਬਣੇਨਤਤੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਪ੍ਰਾ ਜਦੋ ਤਰੂਨ ਓਹਨਪਾਂ ਨਰੂਨ ਜਗਤ ਧਵਿਯੁੱਚਤੋਂ ਚਸ਼ੁਯੁੱਕ ਲਵਿਮੇਂ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋ ਤਰੂਨ 
ਦਸ਼ੁਸ਼ਟਿ ਤਤੋਂ ਓਹਨਪਾਂ ਦਤੀ ਰਯੁੱਧਛਆ ਕਰਮੇਂ।

ਯਪ੍ਰਾਕਰੂਬ 4:8 ਪਰਮਿਣੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਦਣੇ ਨਨੇੜਣੇ ਜਪ੍ਰਾਓ ਤਪਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਨਨੇੜਣੇ ਆਵਿਣੇਗਪ੍ਰਾ। ਹਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਤੀਓ, ਆਪਣਣੇ ਹਯੁੱਥ ਸ਼ਸ਼ੁਯੁੱਧਿ ਕਰਦੋ ਅਤਣੇ ਹਣੇ 
ਦਸ਼ੁਧਚਯੁੱਧਤਓ, ਆਪਣਣੇ ਧਦਲਪਾਂ ਨਰੂਨ ਪਧਵਿਯੁੱਤਰ ਕਰਦੋ।

ਰਦੋਮਿਤੀਆਆਂ 6:12-14 ਉਪਰਨਤ ਪਪ੍ਰਾਪ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਤੀ ਮਿਰਨਹਪ੍ਰਾਰ ਦਣੇਹਤੀ ਧਵਿਯੁੱਚ ਰਪ੍ਰਾਜ ਨਪ੍ਰਾ ਕਰਣੇ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਉਹ ਧਦਆਆਂ ਬਸ਼ੁਧਰਆਆਂ 
ਧਵਿਧਸ਼ਆਆਂ ਦਣੇ ਅਧਿਤੀਨ ਹਦੋਵਿਦੋ। 13 ਅਤਣੇ ਆਪਣਣੇ ਅਨਗ ਕਸ਼ੁਧਿਰਮਿ ਦਣੇ ਹਧਥਆਰ ਬਣਪ੍ਰਾ ਕਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਨਰੂਨ ਨਪ੍ਰਾ ਸਸੌਂਪਦੋ ਸਗਤੋਂ 
ਆਪਣਣੇ ਆਪ ਨਰੂਨ ਮਿਸ਼ੁਰਧਦਆਆਂ ਧਵਿਯੁੱਚਤੋਂ ਜਤੀ ਉੱਠਨੇ ਹਦੋਏ ਜਪ੍ਰਾਣ ਕਣੇ ਪਰਮਿਣੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਰੂਨ ਸਸੌਂਪ ਧਦਓ ਅਤਣੇ ਆਪਣਣੇ ਅਨਗ ਧਿਰਮਿ ਦਣੇ 
ਹਧਥਆਰ ਬਣਪ੍ਰਾ ਕਣੇ ਪਰਮਿਣੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਰੂਨ ਸਸੌਂਪ ਧਦਓ। 14 ਧਕਉਂ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਉੱਤਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਦਤੀ ਵਿਪ੍ਰਾਹ ਨਪ੍ਰਾ ਚਯੁੱਲਣੇਗਤੀ ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਸ਼ਰਪ੍ਰਾ ਦਣੇ ਹਣੇਠ ਨਹਸੀਂ ਸਗਤੋਂ ਧਕਰਪਪ੍ਰਾ ਦਣੇ ਹਣੇਠ ਹਦੋ।

ਇਬਰਪ੍ਰਾਨਤੀਆਆਂ 9:28 ਧਤਵਿਮੇਂ ਮਿਸਤੀਹ ਭਤੀ ਬਪ੍ਰਾਹਧਲਆਆਂ ਦਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਨਰੂਨ ਚਸ਼ੁਯੁੱਕਣ ਲਈ ਇਯੁੱਕਦੋ ਹਤੀ ਵਿਪ੍ਰਾਰ ਚੜਨਪ੍ਰਾਇਆ ਧਗਆ 



ਅਤਣੇ ਓਹਨਪਾਂ ਉੱਤਣੇ ਧਜਹੜਣੇ ਉਹ ਨਰੂਨ ਉਡਤੀਕਦਣੇ ਹਨ ਪਪ੍ਰਾਪ ਦਣੇ ਕਨਮਿ ਤਤੋਂ ਅਯੁੱਡ ਹਦੋ ਕਣੇ ਮਿਸ਼ੁਕਤਤੀ ਲਈ ਦਰੂਈ ਵਿਪ੍ਰਾਰ 

ਪਰਗਟਿ ਹਦੋਵਿਣੇਗਪ੍ਰਾ।
1 ੧ ਯਰੂਹਨਨਪ੍ਰਾ 1:9 ਜਣੇ ਅਸਸੀਂ ਆਪਧਣਆਆਂ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਦਪ੍ਰਾ ਇਕਰਪ੍ਰਾਰ ਕਰਤੀਏ ਤਪਾਂ ਉਹ ਵਿਫ਼ਪ੍ਰਾਦਪ੍ਰਾਰ ਅਤਣੇ ਧਿਰਮਿਤੀ ਹਲੈ ਭਈ 

ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਣੇ ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਕਸ਼ੁਧਿਰਮਿ ਤਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੁਯੁੱਧਿ ਕਰਣੇ।

ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ਤੀ ਸਪ੍ਰਾਸਤਰ - Forgiveness Scriptures

ਮਿਯੁੱਤਤੀ 6:12-15 ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਕਰਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ, ਧਜਵਿਮੇਂ ਅਸਪਾਂ ਵਿਤੀ ਆਪਣਣੇ ਕਰਜਪ੍ਰਾਈਆਆਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ 
ਹਲੈ, 13 ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਪਰਤਪ੍ਰਾਵਿਣੇ ਧਵਿਯੁੱਚ ਨਪ੍ਰਾ ਧਲਆ, ਸਗਤੋਂ ਬਸ਼ੁਧਰਆਈ ਤਤੋਂ ਬਚਪ੍ਰਾ। 14 ਧਕਉਂਧਕ ਜਣੇ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਮਿਨਸ਼ੁਯੁੱਖਿਪਾਂ 
ਨਰੂਨ ਉਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ ਧਦਓ ਤਪਾਂ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਪ੍ਰਾ ਸਸ਼ੁਰਗਤੀ ਧਪਤਪ੍ਰਾ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਵਿਤੀ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ ਦਣੇਵਿਣੇਗਪ੍ਰਾ। 15 

ਪਰ ਜਣੇ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਮਿਨਸ਼ੁਯੁੱਖਿਪਾਂ ਨਰੂਨ ਉਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਨਪ੍ਰਾ ਕਰਦੋ ਤਪਾਂ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਪ੍ਰਾ ਧਪਤਪ੍ਰਾ ਵਿਤੀ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼
ਨਪ੍ਰਾ ਕਰਣੇਗਪ੍ਰਾ। 

ਮਿਯੁੱਤਤੀ 18:21,22 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨਨੇ ਕਦੋਲ ਆਣ ਕਣੇ ਉਹ ਨਰੂਨ ਆਧਖਿਆ, ਪਪਭਸ਼ੁ ਜਤੀ, ਮਿਣੇਰਪ੍ਰਾ ਭਪ੍ਰਾਈ ਧਕਨਨਤੀ ਵਿਪ੍ਰਾਰਤੀ 
ਮਿਣੇਰਪ੍ਰਾ ਪਪ੍ਰਾਪ ਕਰਣੇ ਅਤਣੇ ਮਿਮੈਂ ਉਹ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਪਾਂ? ਕਤੀ ਸਯੁੱਤ ਵਿਪ੍ਰਾਰ ਤਤੀਕਰ? 22 ਧਯਸਰੂ ਨਨੇ ਉਹ ਨਰੂਨ ਧਕਹਪ੍ਰਾ, ਮਿਮੈਂ 
ਤਲੈਨਰੂਨ ਸਯੁੱਤ ਵਿਪ੍ਰਾਰ ਤਤੀਕਰ ਨਹਸੀਂ ਆਖਿਦਪ੍ਰਾ ਪਰ ਸਯੁੱਤਰ ਦਣੇ ਸਯੁੱਤ ਗਸ਼ੁਣਪ੍ਰਾ ਤਤੀਕਰ।

ਮਿਯੁੱਤਤੀ 18:35 ਇਸਣੇ ਤਰਪਾਂ ਮਿਣੇਰਪ੍ਰਾ ਸਸ਼ੁਰਗਤੀ ਧਪਤਪ੍ਰਾ ਵਿਤੀ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਨਪ੍ਰਾਲ ਕਰਣੇਗਪ੍ਰਾ ਜਣੇ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਆਪਣਣੇ ਭਪ੍ਰਾਈਆਆਂ ਨਰੂਨ ਆਪਣਣੇ
ਧਦਲਪਾਂ ਤਤੋਂ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਨਪ੍ਰਾ ਕਰਦੋ।

ਮਿਰਕਸ਼ੁਸ 11:25,26 ਜਦ ਕਦਣੇ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਖਿਲਦੋ ਕਣੇ ਪਪਪ੍ਰਾਰਥਨਪ੍ਰਾ ਕਰਦਣੇ ਹਦੋ, ਜਣੇ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਪ੍ਰਾ ਧਕਸਣੇ ਨਪ੍ਰਾਲ ਧਵਿਰਦੋਧਿ ਹਦੋਵਿਣੇ ਤਪਾਂ ਉਹ 

ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਦੋ ਤਪਾਂ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਪ੍ਰਾ ਧਪਤਪ੍ਰਾ ਵਿਤੀ ਧਜਹੜਪ੍ਰਾ ਸਸ਼ੁਰਗ ਧਵਿਯੁੱਚ ਹਲੈ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਧਡਆਆਂ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਣੇ। 26 ਓਹ
ਫਣੇਰ ਯਰਰੂਸ਼ਲਮਿ ਧਵਿਯੁੱਚ ਆਏ ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਹਲੈਕਲ ਧਵਿਯੁੱਚ ਧਫਰਦਪ੍ਰਾ ਸਤੀ ਤਦ ਪਰਧਿਪ੍ਰਾਨ ਜਪ੍ਰਾਜਕ ਅਤਣੇ ਗਪਨਥਸੀਂ ਅਤਣੇ 
ਬਜਸ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦਣੇ ਕਦੋਲ ਆਏ।

ਲਦੋਕਪ੍ਰਾ 6:37 ਦਦੋਸ਼ ਨਪ੍ਰਾ ਲਪ੍ਰਾਓ ਤਪਾਂ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਉੱਤਣੇ ਦਦੋਸ਼ ਲਪ੍ਰਾਇਆ ਨਪ੍ਰਾ ਜਪ੍ਰਾਵਿਣੇਗਪ੍ਰਾ, ਅਤਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿਤੀ ਨਪ੍ਰਾ ਠਧਹਰਪ੍ਰਾਓ ਤਪਾਂ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ
ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿਤੀ ਨਪ੍ਰਾ ਠਧਹਰਪ੍ਰਾਏ ਜਪ੍ਰਾਓਗਣੇ। ਛਯੁੱਡ ਧਦਓ ਤਪਾਂ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਛਯੁੱਡਣੇ ਜਪ੍ਰਾਓਗਣੇ।

ਲਦੋਕਪ੍ਰਾ 11:4 ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ, ਧਕਉਂ ਜਦੋ ਅਸਸੀਂ ਆਪ ਵਿਤੀ ਆਪਣਣੇ ਹਰਣੇਕ ਕਰਜਪ੍ਰਾਈ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਦਣੇ 
ਹਪਾਂ, ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਪਰਤਪ੍ਰਾਵਿਣੇ ਧਵਿਯੁੱਚ ਨਪ੍ਰਾ ਧਲਆ।



ਲਦੋਕਪ੍ਰਾ 17:3,4 ਖਿਬਰਦਪ੍ਰਾਰ ਰਹਦੋ ! ਜਣੇ ਤਣੇਰਪ੍ਰਾ ਭਪ੍ਰਾਈ ਗਸ਼ੁਨਪ੍ਰਾਹ ਕਰਣੇ ਤਪਾਂ ਉਹ ਨਰੂਨ ਸਮਿਝਪ੍ਰਾ ਧਦਹ ਅਰ ਜਣੇ ਤਦੋਬਪ੍ਰਾ ਕਰਣੇ ਤਪਾਂ 
ਉਹ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ। 4 ਜਣੇ ਉਹ ਇਯੁੱਕ ਧਦਨ ਧਵਿਯੁੱਚ ਸਯੁੱਤ ਵਿਪ੍ਰਾਰਤੀ ਤਣੇਰਪ੍ਰਾ ਗਸ਼ੁਨਪ੍ਰਾਹ ਕਰਣੇ ਅਤਣੇ ਸਯੁੱਤ ਵਿਪ੍ਰਾਰਤੀ ਤਣੇਰਤੀ ਵਿਯੁੱਲ ਮਿਸ਼ੁੜ 

ਕਣੇ ਕਹਣੇ, ਮਿਮੈਂ ਤਦੋਬਪ੍ਰਾ ਕਰਦਪ੍ਰਾ ਹਪਾਂ, ਤਪਾਂ ਉਹ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ।
ਲਦੋਕਪ੍ਰਾ 23:34 ਤਦ ਧਯਸਰੂ ਨਨੇ ਆਧਖਿਆ, ਹਣੇ ਧਪਤਪ੍ਰਾ, ਉਨਨਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰ ਧਕਉਂ ਜਦੋ ਓਹ ਨਹਸੀਂ ਜਪ੍ਰਾਣਦਣੇ ਭਈ ਕਤੀ ਕਰਦਣੇ 

ਹਨ, ਅਤਣੇ ਉਨਨਪਾਂ ਉਸ ਦਣੇ ਕਯੁੱਪੜਣੇ ਵਿਨਡ ਕਣੇ ਗਸ਼ੁਣਣੇ ਪਪ੍ਰਾਏ।
ਰਸਰੂਲਪਾਂ ਦਣੇ ਕਰਤਯੁੱਬ 8:22 ਸਦੋ ਤਰੂਨ ਆਪਣਤੀ ਇਸ ਬਸ਼ੁਧਰਆਈ ਤਤੋਂ ਤਦੋਬਪ੍ਰਾ ਕਰ ਅਤਣੇ ਪਪਭਸ਼ੁ ਦਣੇ ਅਯੁੱਗਣੇ ਬਣੇਨਤਤੀ ਕਰ ਤਪਾਂ ਕਤੀ 

ਜਪ੍ਰਾਣਤੀਏ ਜਦੋ ਤਣੇਰਣੇ ਮਿਨ ਦਤੀ ਸਦੋਚ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਤੀਤਤੀ ਜਪ੍ਰਾਵਿਣੇ।
ਰਦੋਮਿਤੀਆਆਂ 4:7 ਧਿਨਨ ਓਹ ਧਜਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿ ਧਖਿਮਿਪ੍ਰਾ ਹਦੋ ਗਏ, ਅਤਣੇ ਧਜਨਨਪਾਂ ਦਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਢਯੁੱਕਣੇ ਹਦੋਏ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਤੀਆਆਂ 1:7 ਧਜਹ ਦਣੇ ਧਵਿਯੁੱਚ ਉਸ ਦਣੇ ਲਹਰੂ ਦਣੇ ਦਸ਼ੁਆਰਪ੍ਰਾ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਧਨਸਤਪ੍ਰਾਰਪ੍ਰਾ ਅਰਥਪ੍ਰਾਤ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿਪਾਂ ਦਤੀ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ਤੀ ਉਹ ਦਤੀ 

ਧਕਰਪਪ੍ਰਾ ਦਣੇ ਧਿਨ ਅਨਸ਼ੁਸਪ੍ਰਾਰ ਧਮਿਲਦਤੀ ਹਲੈ,
ਅਫ਼ਸਤੀਆਆਂ 4:32 ਅਤਣੇ ਤਸ਼ੁਸਸੀਂ ਇਯੁੱਕ ਦਰੂਏ ਉੱਤਣੇ ਧਕਰਪਪ੍ਰਾਵਿਪ੍ਰਾਨ ਅਤਣੇ ਤਰਸਵਿਪ੍ਰਾਨ ਹਦੋਵਿਦੋ ਅਤਣੇ ਇਯੁੱਕ ਦਰੂਏ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਦੋ 

ਧਜਵਿਮੇਂ ਪਰਮਿਣੇਸ਼ਸ਼ੁਰ ਨਨੇ ਵਿਤੀ ਮਿਸਤੀਹ ਧਵਿਯੁੱਚ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਤੀਤਪ੍ਰਾ।
ਕਸ਼ੁਲਸ਼ੁਯੁੱਸਤੀਆਆਂ 1:14 ਉਸ ਦਣੇ ਧਵਿਯੁੱਚ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਧਨਸਤਪ੍ਰਾਰਪ੍ਰਾ ਅਰਥਪ੍ਰਾਤ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਦਤੀ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ਤੀ ਧਮਿਲਦਤੀ ਹਲੈ।
ਕਸ਼ੁਲਸ਼ੁਯੁੱਸਤੀਆਆਂ 2:13-15 ਅਤਣੇ ਉਸ ਨਨੇ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਧਜਹੜਣੇ ਆਪਣਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿਪਾਂ ਅਤਣੇ ਆਪਣਣੇ ਸਰਤੀਰ ਦਤੀ ਅਸਸ਼ੁਨਨਤ ਦਣੇ 

ਕਪ੍ਰਾਰਨ ਮਿਦੋਏ ਹਦੋਏ ਸਪ੍ਰਾਓ ਉਹ ਦਣੇ ਨਪ੍ਰਾਲ ਧਜਵਿਪ੍ਰਾਧਲਆ ਧਕਉਂ ਜਦੋ ਉਸ ਨਨੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਅਪਰਪ੍ਰਾਧਿ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਤੀਤਣੇ। 
14 ਅਤਣੇ ਉਸ ਧਲਖਿਤ ਨਰੂਨ ਧਜਹੜਤੀ ਹਸ਼ੁਕਮਿਪਾਂ ਕਰਕਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਉਲਟਿ ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਧਵਿਰਸ਼ੁਯੁੱਧਿ ਸਤੀ ਉਸ ਨਨੇ ਮਿਣੇਸ ਧਦਯੁੱਤਪ੍ਰਾ ਅਤਣੇ
ਉਹ ਨਰੂਨ ਸਲਤੀਬ ਉੱਤਣੇ ਧਕਯੁੱਲਪਾਂ ਨਪ੍ਰਾਲ ਠਠੋਕ ਕਣੇ ਧਵਿਯੁੱਚਤੋਂ ਚਸ਼ੁਯੁੱਕ ਸਸ਼ੁਯੁੱਧਟਿਆ। 15 ਉਸ ਨਨੇ ਹਕਰੂਮਿਤਪਾਂ ਅਤਣੇ ਇਖ਼ਧਤਆਰਪਾਂ ਨਰੂਨ 
ਆਪਣਣੇ ਗਲਤੋਂ ਲਪ੍ਰਾਹ ਕਣੇ ਅਤਣੇ ਉਸਣੇ ਦਣੇ ਦਸ਼ੁਆਰਪ੍ਰਾ ਓਹਨਪਾਂ ਨਰੂਨ ਫਤਹ ਕਰ ਕਣੇ ਖਿਸ਼ੁਯੁੱਲਮਿ-ਖਿਸ਼ੁਯੁੱਲਪ੍ਰਾ ਤਮਿਪ੍ਰਾਸ਼ਪ੍ਰਾ ਬਣਪ੍ਰਾਇਆ।

1 ੧ ਯਰੂਹਨਨਪ੍ਰਾ 1:9 ਜਣੇ ਅਸਸੀਂ ਆਪਧਣਆਆਂ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਦਪ੍ਰਾ ਇਕਰਪ੍ਰਾਰ ਕਰਤੀਏ ਤਪਾਂ ਉਹ ਵਿਫ਼ਪ੍ਰਾਦਪ੍ਰਾਰ ਅਤਣੇ ਧਿਰਮਿਤੀ ਹਲੈ ਭਈ 

ਸਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪਪਾਂ ਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਣੇ ਅਤਣੇ ਸਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਸਪ੍ਰਾਰਣੇ ਕਸ਼ੁਧਿਰਮਿ ਤਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੁਯੁੱਧਿ ਕਰਣੇ।
1 ੧ ਯਰੂਹਨਨਪ੍ਰਾ 2:12 ਹਣੇ ਬਯੁੱਧਚਓ, ਮਿਮੈਂ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਧਲਖਿਦਪ੍ਰਾ ਹਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਡਣੇ ਪਪ੍ਰਾਪ ਉਹ ਦਣੇ ਨਪ੍ਰਾਮਿ ਦਣੇ ਕਪ੍ਰਾਰਨ 

ਤਸ਼ੁਹਪ੍ਰਾਨਰੂਨ ਮਿਪ੍ਰਾਫ਼ ਕਤੀਤਣੇ ਹਦੋਏ ਹਨ।

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


