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Lucas 17:5 At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang 
pananampalataya namin.

Mga Taga-Roma 10:17 Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa 
pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

Lucas 11:1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang 
siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, 
Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na 
nagturo sa kaniyang mga alagad.

1 Timoteo 2:1-4 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na 
manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa 
lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na 
kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong 
kabanalan at kahusayan. 3 Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng 
Dios na ating Tagapagligtas; 4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga 
tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.

Zacarias 3:1,2 At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na
nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon, at si Satanas na nakatayo sa
kaniyang kanan upang maging kaniyang kaaway. 2 At sinabi ng 
Panginoon kay Satanas, Sawayin ka nawa ng Panginoon, Oh Satanas; oo,
ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo: di baga
ito'y isang dupong na naagaw sa apoy?

Mga Taga-Efeso 6:12 Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa 
laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga 
kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa 
sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong 
kaitaasan.

Mga Taga-Efeso 6:10,11 Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa 
Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. 11 Mangagbihis 
kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa 
mga lalang ng diablo.

Mga Taga-Efeso 6:13-17 Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng 
Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa 
ang lahat, ay magsitibay. 14 Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga 
baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng 



katuwiran, 15 At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda 
ng evangelio ng kapayapaan; 16 Bukod dito ay taglayin ninyo ang 
kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng 
nangagniningas na suligi ng masama. 17 At magsikuha rin naman kayo 
ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng 
Dios:

Mga Hebreo 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at 
matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon 
hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan 
at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

Lucas 4:8 At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa 
Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong 
paglilingkuran.

Mga Taga-Efeso 6:18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng 
panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong 
katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

1 Samuel 17:45-47 Nang magkagayo'y sinabi ni David sa Filisteo, Ikaw ay 
naparirito sa akin na may tabak, at may malaking sibat at may kalasag; 
nguni't ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga 
hukbo, ng Dios ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. 46 Sa araw 
na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay; at sasaktan kita, at 
pupugutin ko ang ulo mo; at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng 
mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at sa 
mababangis na hayop sa lupa; upang maalaman ng buong lupa na may 
Dios sa Israel: 47 At upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi 
nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat: 
sapagka't ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa
aming kamay.

Lucas 10:17-20 At nagsipagbalik ang pitongpu na may kagalakan, na 
nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonio ay nagsisisuko sa amin
sa iyong pangalan. 18 At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas, na 
nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit. 19 Narito, binigyan ko kayo 
ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, 
at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang 
paraa'y hindi kayo maaano. 20 Gayon ma'y huwag ninyong ikagalak ito, 
na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na 
nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit.

2 Mga Taga-Corinto 10:3-5 Sapagka't bagaman kami ay nagsisilakad sa 



laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. 4 (Sapagka't 
ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa 
harapan ng Dios ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta); 5 Na 
siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawa't bagay na matayog na 
nagmamataas laban sa karunungan ng Dios, at bumibihag sa lahat ng 
pagiisip sa pagtalima kay Cristo;

Mateo 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at 
anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong 
kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

2 Timoteo 1:7 Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng 
katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan.

Mateo 12:28,29 Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios 
nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang 
kaharian ng Dios. 29 O papaano bagang makapapasok ang sinoman sa 
bahay ng malakas, at samsamin ang kaniyang mga pag-aari, kung hindi 
muna gapusin ang malakas? at kung magkagayo'y masasamsaman niya 
ang kaniyang bahay.

Mga Taga-Efeso 1:13 Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng 
katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman,
mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu 
Santo, na ipinangako,

Mga Gawa 19:6 At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga 
kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo; at sila'y nagsipagsalita 
ng mga wika, at nagsipanghula.

Marcos 16:15-18 At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong 
sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. 16 
Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang 
hindi sumasampalataya ay parurusahan. 17 At lalakip ang mga tandang 
ito sa magsisisampalataya: mangagpapalabas sila ng mga demonio sa 
aking pangalan; mangagsasalita sila ng mga bagong wika; 18 Sila'y 
magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na 
makamamatay, sa anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila; 
ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila'y 
magsisigaling.

1 Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at 
banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y 
lilinisin sa lahat ng kalikuan.

Exodo 20:5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't



akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking 
dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, 
hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

Mga Awit 109:17 Oo, kaniyang inibig ang sumpa, at dumating sa kaniya; at 
hindi siya nalulugod sa pagpapala, at malayo sa kaniya.

Mga Hukom 16:16 At nangyari, nang kaniyang igiit araw araw, at kaniyang 
ipilit sa kaniya, na ang kaniyang loob ay naligalig sa ikamamatay.

Mga Taga-Efeso 4:26 Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: 
huwag lumubog ang araw sa inyong galit:

Mga Taga-Roma 14:12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit 
sa Dios ng kaniyang sarili.

1 Juan 2:23 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang
Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama.

Juan 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at 
ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan 
ko.

Mateo 11:28-30 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at 
nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. 29 Pasanin 
ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka't ako'y 
maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang 
kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30 Sapagka't malambot ang 
aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

2 Mga Taga-Corinto 6:2 (Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y 
pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan: Narito, 
ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan):

Mga Taga-Roma 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan 
ng Panginoon ay mangaliligtas.
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