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กคันดารววิถภี 10:35 ตต่อมาเมมมื่อหภีบยกออกเดวินเมมมื่อไร โมเสสกราบททูลวต่า "ขข้าแตต่พระเยโฮวาหร ขอทรงลลุกขขขึ้น
เถวิด ใหข้ศคัตรทูทคัขึ้งหลายของพระองครกระจคัดกระจายไป ใหข้ผทูข้ทภีมื่ชคังพระองครหลภีกหนภีพระองครไป"

เฉลยธรรมบคัญญคัตวิ 23:5 อยต่างไรกก็ดภีพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทต่านมวิไดข้ฟคังบาลาอคัม แตต่พระเยโฮวาหร
พระเจข้าของทต่านทรงเปลภีมื่ยนคคาสาปแชต่งใหข้เปก็นคคาอวยพรทต่าน เพราะวต่าพระเยโฮวาหรพระเจข้าของทต่าน
ทรงรคักทต่าน (เนหะมภียร 13:2)

สดลุดภี 44:4 ขข้าแตต่พระเจข้า พระองครทรงเปก็นกษคัตรวิยรของขข้าพระองคร ขอพระองครทรงบคัญชาการชต่วยใหข้พข้นไวข้
สคาหรคับยาโคบ 

อวิสยาหร 61:1 "พระววิญญาณแหต่งองครพระผทูข้เปก็นเจข้าพระเจข้าสถวิตอยทูต่บนขข้าพเจข้า เพราะวต่าพระเยโฮวาหรไดข้
ทรงเจวิมตคัขึ้งขข้าพเจข้าไวข้ใหข้ประกาศขต่าวประเสรวิฐมายคังผทูข้ทภีมื่ถต่อมใจ พระองครไดข้ทรงใชข้ขข้าพเจข้าใหข้รคักษาคนทภีมื่
ชอกชคขึ้าระกคาใจ ใหข้รข้องประกาศอวิสรภาพแกต่บรรดาเชลย และบอกการเปวิดเรมอนจคาออกใหข้แกต่ผทูข้ทภีมื่ถทูกจคาจอง
(ลทูกา 4:18)

มคัทธวิว 6:13 และขออยต่านคาขข้าพระองครเขข้าไปในการทดลอง แตต่ขอทรงชต่วยขข้าพระองครใหข้พข้นจากซขมื่งชคัมื่วรข้าย
เหตลุวต่าอาณาจคักรและฤทธวิธเดชและสงต่าราศภีเปก็นของพระองครสมบๆไปเปก็นนวิตยร เอเมน (ลทูกา 11:4)

มคัทธวิว 8:16 พอคคมื่าลง เขาพาคนเปก็นอคันมากทภีมื่มภีผภีเขข้าสวิงมาหาพระองคร พระองครกก็ทรงขคับผภีออกดข้วยพระ
ดคารคัสของพระองคร และบรรดาคนเจก็บปต่วยนคัขึ้น พระองครกก็ไดข้ทรงรคักษาใหข้หาย

มคัทธวิว 10:1 เมมมื่อพระองครทรงเรภียกสาวกสวิบสองคนของพระองครมาแลข้ว พระองครกก็ประทานอคานาจใหข้เขา
ขคับผภีโสโครกออกไดข้ และใหข้รคักษาโรคและความเจก็บไขข้ทลุกอยต่างใหข้หายไดข้ (มาระโก 3:14,15)

มคัทธวิว 10:8 จงรคักษาคนเจก็บปต่วยใหข้หาย คนโรคเรมขึ้อนใหข้หายสะอาด คนตายแลข้วใหข้ฟมขึ้น และจงขคับผภีใหข้ออก
ทต่านทคัขึ้งหลายไดข้รคับเปลต่าๆ จงใหข้เปลต่าๆ

มคัทธวิว 12:26-29 และถข้าซาตานขคับซาตานออก มคันกก็แตกแยกกคันในตคัวมคันเอง แลข้วอาณาจคักรของมคัน
จะตคัขึ้งอยทูต่อยต่างไรไดข้ 27 และถข้าเราขคับผภีออกโดยเบเอลเซบทูล พวกพข้องของทต่านทคัขึ้งหลายขคับมคันออกโดย
อคานาจของใครเลต่า เหตลุฉะนคัขึ้นพวกพข้องของทต่านเองจะเปก็นผทูข้ตคัดสวินกลต่าวโทษพวกทต่าน 28 แตต่ถข้าเราขคับ
ผภีออกดข้วยพระววิญญาณของพระเจข้า อาณาจคักรของพระเจข้ากก็มาถขงทต่านแลข้ว 29 หรมอใครจะเขข้าไปใน
เรมอนของคนทภีมื่มภีกคาลคังมากและปลข้นเอาทรคัพยรของเขาอยต่างไรไดข้ เวข้นแตต่จะจคับคนทภีมื่มภีกคาลคังมากนคัขึ้นมคัดไวข้
เสภียกต่อน แลข้วจขงจะปลข้นทรคัพยรในเรมอนนคัขึ้นไดข้ (มาระโก 3:23-27)



มคัทธวิว 12:43-45 เมมมื่อผภีโสโครกออกมาจากผทูข้ใดแลข้ว มคันกก็ทต่องเทภีมื่ยวไปในทภีมื่กคันดาร เพมมื่อแสวงหาทภีมื่หยลุด
พคักแตต่ไมต่พบเลย 44 แลข้วมคันกก็กลต่าววต่า `ขข้าจะกลคับไปยคังเรมอนของขข้าทภีมื่ขข้าไดข้ออกมานคัขึ้น' และเมมมื่อมคันมา
ถขงกก็เหก็นเรมอนนคัขึ้นวต่าง กวาดและตกแตต่งไวข้แลข้ว 45 มคันจขงไปรคับเอาผภีอมมื่นอภีกเจก็ดผภีรข้ายกวต่ามคันเอง แลข้วกก็
เขข้าไปอาศคัยทภีมื่นคัมื่น และในทภีมื่สลุดคนนคัขึ้นกก็ตกทภีมื่นคัมื่งรข้ายกวต่าตอนแรก คนชาตวิชคัมื่วนภีขึ้กก็จะเปก็นอยต่างนคัขึ้น"

มคัทธวิว 15:22,26,28 ดทูเถวิด มภีหญวิงชาวคานาอคันคนหนขมื่งมาจากเขตแดนนคัขึ้นรข้องททูลพระองครวต่า "โอ 
พระองครผทูข้ทรงเปก็นบลุตรดาววิดเจข้าขข้า ขอทรงโปรดเมตตาขข้าพระองครเถวิด ลทูกสาวของขข้าพระองครมภีผภีสวิงอยทูต่
เปก็นทลุกขรลคาบากยวิมื่งนคัก" 26 พระองครจขงตรคัสตอบวต่า "ซขมื่งจะเอาอาหารของลทูกโยนใหข้แกต่สลุนคัขกก็ไมต่ควร" 
28 แลข้วพระเยซทูตรคัสตอบเขาวต่า "โอ หญวิงเออ๋ย ความเชมมื่อของเจข้ากก็มาก ใหข้เปก็นไปตามความปรารถนา
ของเจข้าเถวิด" และลทูกสาวของเขากก็หายเปก็นปกตวิตคัขึ้งแตต่ขณะนคัขึ้น

มคัทธวิว 16:19 เราจะมอบลทูกกลุญแจของอาณาจคักรแหต่งสวรรครใหข้ไวข้แกต่ทต่าน ทต่านจะผทูกมคัดสวิมื่งใดในโลก สวิมื่ง
นคัขึ้นกก็จะถทูกมคัดในสวรรคร เมมมื่อทต่านจะปลต่อยสวิมื่งใดในโลก สวิมื่งนคัขึ้นจะถทูกปลต่อยในสวรรคร" (มคัทธวิว 18:18)

มคัทธวิว 17:19-21 ภายหลคังเหลต่าสาวกมาหาพระเยซทูเปก็นสต่วนตคัวททูลถามวต่า "เหตลุไฉนพวกขข้าพระองครขคับ
ผภีนคัขึ้นออกไมต่ไดข้" 20 พระเยซทูตรคัสตอบเขาวต่า "เพราะเหตลุพวกทต่านไมต่มภีความเชมมื่อ ดข้วยเราบอกความจรวิง
แกต่ทต่านทคัขึ้งหลายวต่า ถข้าทต่านมภีความเชมมื่อเทต่าเมลก็ดพคันธลุรผคักกาดเมลก็ดหนขมื่ง ทต่านจะสคัมื่งภทูเขานภีขึ้วต่า `จงเลมมื่อน
จากทภีมื่นภีมื่ไปทภีมื่โนต่น' มคันกก็จะเลมมื่อน สวิมื่งหนขมื่งสวิมื่งใดซขมื่งทต่านทคาไมต่ไดข้จะไมต่มภีเลย 21 แตต่ผภีชนวิดนภีขึ้ไมต่เคยถทูกขคับออก
เวข้นไวข้โดยการอธวิษฐานและการอดอาหาร"

มาระโก 1:23-26 มภีชายคนหนขมื่งในธรรมศาลาของเขามภีผภีโสโครกเขข้าสวิง มคันไดข้รข้องออกมา 24 วต่า "พระ
เยซทูชาวนาซาเรก็ธ ปลต่อยเราไวข้ ทต่านมายลุต่งกคับเราทคาไม ทต่านมาทคาลายเราหรมอ เรารทูข้วต่าทต่านเปก็นผทูข้ใด ทต่าน
คมอองครบรวิสลุทธวิธของพระเจข้า" 25 พระเยซทูจขงตรคัสหข้ามมคันวต่า "เจข้าจงนวิมื่งเสภีย ออกมาจากเขาซวิ" 26 และ
เมมมื่อผภีโสโครกทคาใหข้คนนคัขึ้นชคักและรข้องเสภียงดคังแลข้ว มคันกก็ออกมาจากเขา

มาระโก 1:32-34 เวลาเยก็นวคันนคัขึ้นครคัขึ้นตะวคันตกแลข้ว คนทคัขึ้งหลายพาบรรดาคนเจก็บปต่วย และคนทภีมื่มภีผภีสวิง 
มาหาพระองคร 33 และคนทคัขึ้งเมมองกก็แตกตมมื่นมาออกคันอยทูต่ทภีมื่ประตทู 34 พระองครจขงทรงรคักษาคนเปก็นโรค
ตต่างๆใหข้หายหลายคน และไดข้ทรงขคับผภีออกเสภียหลายผภี แตต่ผภีเหลต่านคัขึ้นพระองครทรงหข้ามมวิใหข้พทูด เพราะวต่า
มคันรทูข้จคักพระองคร

มาระโก 1:39 พระองครไดข้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทคัมื่วแควข้นกาลวิลภี และไดข้ขคับผภีออกเสภียหลายผภี
มาระโก 5:8 ทภีมื่พทูดเชต่นนภีขึ้ เพราะพระองครไดข้ตรคัสแกต่มคันวต่า "อข้ายผภีโสโครก จงออกมาจากคนนคัขึ้นเถวิด"
มาระโก 6:7,13 พระองครทรงเรภียกสาวกสวิบสองคนมา แลข้วทรงเรวิมื่มใชข้เขาใหข้ออกไปเปก็นคทูต่ๆ ทรงประทาน



อคานาจใหข้เขาขคับผภีโสโครกออกไดข้ 13 เขาไดข้ขคับผภีใหข้ออกเสภียหลายผภี และไดข้เอานคขึ้ามคันชโลมคนเจก็บปต่วย
หลายคนใหข้หายโรค

มาระโก 9:23-25 พระเยซทูจขงตรคัสแกต่บวิดานคัขึ้นวต่า "ถข้าทต่านเชมมื่อไดข้ ใครเชมมื่อกก็ทคาใหข้ไดข้ทลุกสวิมื่ง" 24 ทคันใดนคัขึ้น 
บวิดาของเดก็กกก็รข้องททูลดข้วยนคขึ้าตาไหลวต่า "ขข้าพระองครเชมมื่อ พระองครเจข้าขข้า ทภีมื่ขข้าพระองครยคังขาดความเชมมื่อนคัขึ้น
ขอพระองครทรงโปรดชต่วยใหข้เชมมื่อเถวิด" 25 เมมมื่อพระเยซทูทอดพระเนตรเหก็นประชาชนกคาลคังววิมื่งเขข้ามา 
พระองครตรคัสสคาทคับผภีโสโครกนคัขึ้นวต่า "อข้ายผภีใบข้หทูหนวก เราสคัมื่งเจข้าใหข้ออกมาจากเขา อยต่าไดข้กลคับเขข้าสวิงเขา
อภีกเลย"

มาระโก 9:29 พระองครตรคัสตอบเขาวต่า "ผภีอยต่างนภีขึ้จะขคับใหข้ออกไมต่ไดข้เลย เวข้นแตต่โดยการอธวิษฐานและการ
อดอาหาร"

มาระโก 9:38,39 ยอหรนจขงททูลพระองครวต่า "พระอาจารยรเจข้าขข้า พวกขข้าพระองครไดข้เหก็นคนหนขมื่งขคับผภีออก
โดยพระนามของพระองคร ซขมื่งคนนคัขึ้นมวิไดข้ตามพวกเรามา และพวกขข้าพระองครไดข้หข้ามเขา เพราะเขามวิไดข้
ตามพวกเรามา" 39 พระเยซทูจขงตรคัสวต่า "อยต่าหข้ามเขาเลย เพราะวต่าไมต่มภีผทูข้ใดจะกระทคาการอคัศจรรยรใน
นามของเรา แลข้วอภีกประเดภีดี๋ยวหนขมื่งอาจกลคับพทูดประณามเรา

มาระโก 16:17 มภีคนเชมมื่อทภีมื่ไหน หมายสคาคคัญเหลต่านภีขึ้จะบคังเกวิดขขขึ้นทภีมื่นคัขึ้น คมอเขาจะขคับผภีออกโดยนามของเรา 
เขาจะพทูดภาษาแปลกๆ

ลทูกา 4:34-36 กลต่าววต่า "ไฮข้ พระเยซทูชาวนาซาเรก็ธ ปลต่อยเราไวข้ ทต่านมายลุต่งกคับเราทคาไม ทต่านมาทคาลาย
พวกเราหรมอ เรารทูข้วต่าทต่านเปก็นผทูข้ใด ทต่านคมอองครบรวิสลุทธวิธของพระเจข้า" 35 พระเยซทูจขงตรคัสหข้ามมคันวต่า "จงนวิมื่ง
เสภีย ออกมาจากเขาซวิ" เมมมื่อผภีนคัขึ้นไดข้ทคาใหข้เขาลข้มลงทต่ามกลางประชาชนแลข้ว กก็ออกมาจากเขา แตต่มวิไดข้ทคา
อคันตรายเขาเลย 36 คนทคัขึ้งปวงกก็ประหลาดใจนคักพทูดกคันวต่า "คคานภีขึ้เปก็นอยต่างไรหนอ เพราะวต่าทต่านไดข้สคัมื่งผภี
โสโครกดข้วยสวิทธวิอคานาจและดข้วยฤทธวิธเดช มคันกก็ออกมา"

ลทูกา 4:41 ผภีกก็ออกมาจากคนหลายคนดข้วย รข้องวต่า "ทต่านเปก็นพระครวิสตรพระบลุตรของพระเจข้า" ฝต่ายพระองคร
กก็ทรงหข้ามมวิใหข้มคันพทูด เพราะวต่ามคันรทูข้แลข้ววต่าพระองครเปก็นพระครวิสตร

ลทูกา 7:21 ในเวลานคัขึ้น พระองครไดข้ทรงรคักษาคนเจก็บเปก็นอคันมากใหข้หายจากความเจก็บและโรคตต่างๆและใหข้
พข้นจากววิญญาณชคัมื่ว และคนตาบอดหลายคนพระองครไดข้ทรงรคักษาใหข้เหก็นไดข้

ลทูกา 8:29 (ทภีมื่พทูดเชต่นนภีขึ้กก็เพราะพระองครไดข้สคัมื่งผภีโสโครกใหข้ออกมาจากตคัวคนนคัขึ้น ดข้วยวต่าผภีนคัขึ้นแผลงฤทธวิธใน
ตคัวเขาบต่อยๆ และเขาถทูกจคาดข้วยโซต่ตรวน แตต่เขาไดข้หคักเครมมื่องจคานคัขึ้นเสภีย แลข้วผภีกก็นคาเขาไปในทภีมื่เปลภีมื่ยว)

ลทูกา 9:40 ขข้าพเจข้าไดข้ขอเหลต่าสาวกของพระองครใหข้ขคับมคันออกเสภีย แตต่เขากระทคาไมต่ไดข้"



ลทูกา 10:17-20 ฝต่ายสาวกเจก็ดสวิบคนนคัขึ้นกลคับมาดข้วยความปรภีดภีททูลวต่า "พระองครเจข้าขข้า ถขงผภีทคัขึ้งหลายกก็ไดข้
อยทูต่ใตข้บคังคคับของพวกขข้าพระองครโดยพระนามของพระองคร" 18 พระองครตรคัสกคับเขาทคัขึ้งหลายวต่า "เราไดข้
เหก็นซาตานตกจากสวรรครเหมมอนฟข้าแลบ 19 ดทูเถวิด เราไดข้ใหข้พวกทต่านมภีอคานาจเหยภียบงทูรข้ายและแมลง
ปต่อง และมภีอคานาจใหญต่ยวิมื่งกวต่ากคาลคังศคัตรทู ไมต่มภีสวิมื่งหนขมื่งสวิมื่งใดจะทคาอคันตรายแกต่ทต่านไดข้เลย 20 แตต่วต่าอยต่า
เปรมปรภีดวิธในสวิมื่งนภีขึ้ คมอทภีมื่พวกผภีอยทูต่ใตข้บคังคคับของทต่าน แตต่จงเปรมปรภีดวิธเพราะชมมื่อของทต่านจดไวข้ในสวรรคร"

ลทูกา 11:14 พระองครทรงกคาลคังขคับผภีใบข้ และตต่อมาเมมมื่อผภีออกแลข้ว คนใบข้จขงพทูดไดข้ และประชาชนกก็
ประหลาดใจ

ลทูกา 11:20-22 แตต่ถข้าเราขคับผภีออกดข้วยนวิขึ้วพระหคัตถรของพระเจข้า อาณาจคักรของพระเจข้ากก็มาถขงทต่านแลข้ว 
21 เมมมื่อผทูข้มภีกคาลคังมากคนหนขมื่งถมออาวลุธเฝข้าบข้านของตนอยทูต่ สวิมื่งของของเขากก็ปลอดภคัย 22 แตต่เมมมื่อคนมภี
กคาลคังมากกวต่าเขามาตต่อสทูข้ชนะเขา คนนคัขึ้นกก็ชวิงเอาเครมมื่องอาวลุธทภีมื่เขาไดข้วางใจนคัขึ้นไปเสภีย แลข้วแบต่งปคันของทภีมื่
เขาไดข้รวิบเอาไปนคัขึ้น

ลทูกา 13:32 พระองครจขงตรคัสแกต่เขาวต่า "จงไปบอกสลุนคัขจวิขึ้งจอกนคัขึ้นวต่า `ดทูเถวิด เราขคับผภีออกและรคักษาโรคใน
วคันนภีขึ้และพรลุต่งนภีขึ้ แลข้ววคันทภีมื่สามเราจะทคาการใหข้สคาเรก็จ'

ยอหรน 14:12 เราบอกความจรวิงแกต่ทต่านทคัขึ้งหลายวต่า ผทูข้ทภีมื่เชมมื่อในเราจะกระทคากวิจการซขมื่งเราไดข้กระทคานคัขึ้น
ดข้วย และเขาจะกระทคากวิจการทภีมื่ยวิมื่งใหญต่กวต่านคัขึ้นอภีก เพราะวต่าเราจะไปถขงพระบวิดาของเรา

ยอหรน 17:15 ขข้าพระองครไมต่ไดข้ขอใหข้พระองครเอาเขาออกไปจากโลก แตต่ขอปกปข้องเขาไวข้ใหข้พข้นจากความ
ชคัมื่วรข้าย

กวิจการของอคัครททูต 10:38 คมอเรมมื่องพระเยซทูชาวนาซาเรก็ธวต่า พระเจข้าไดข้ทรงเจวิมพระองครดข้วยพระววิญญาณ
บรวิสลุทธวิธและดข้วยฤทธานลุภาพอยต่างไร และพระเยซทูเสดก็จไปกระทคาคลุณประโยชนรและรคักษาบรรดาคนซขมื่งถทูก
พญามารเบภียดเบภียน ดข้วยวต่าพระเจข้าไดข้ทรงสถวิตกคับพระองคร

กวิจการของอคัครททูต 16:17,18 หญวิงนคัขึ้นตามเปาโลกคับพวกเราไปรข้องวต่า "คนเหลต่านภีขึ้เปก็นผทูข้รคับใชข้ของ
พระเจข้าผทูข้สทูงสลุด มากลต่าวประกาศทางรอดแกต่เราทคัขึ้งหลาย" 18 เขาทคาอยต่างนคัขึ้นหลายวคัน ฝต่ายเปาโลเปก็น
ทลุกขรมาก หคันหนข้าสคัมื่งผภีนคัขึ้นวต่า "เราสคัมื่งเจข้าวต่า ในพระนามของพระเยซทูครวิสตร เจข้าจงออกมาจากเขา" ผภีนคัขึ้นกก็
ออกมาในเวลานคัขึ้น

กวิจการของอคัครททูต 19:11,12 พระเจข้าไดข้ทรงกระทคาการอคัศจรรยรอคันพวิสดารดข้วยมมอของเปาโล 12 จน
เขานคาเอาผข้าเชก็ดหนข้ากคับผข้ากคันเปมขึ้อนจากตคัวเปาโลไปวางทภีมื่ตคัวคนปต่วยไขข้ โรคนคัขึ้นกก็หายและววิญญาณชคัมื่วกก็
ออกจากคน



กวิจการของอคัครททูต 26:15-18 ขข้าพระองครททูลถามวต่า `พระองครเจข้าขข้า พระองครทรงเปก็นผทูข้ใด' พระองครจขง
ตรคัสวต่า `เราคมอเยซทูซขมื่งเจข้าขต่มเหง 16 แตต่วต่าจงลลุกขขขึ้นยมนเถวิด ดข้วยวต่าเราไดข้ปรากฏแกต่เจข้าเพมมื่อจะตคัขึ้งเจข้าไวข้ใหข้
เปก็นผทูข้รคับใชข้และเปก็นพยานถขงเหตลุการณรซขมื่งเจข้าเหก็น และถขงเหตลุการณรทภีมื่เราจะแสดงตคัวเราเองแกต่เจข้าใน
เวลาภายหนข้า 17 เราจะชต่วยเจข้าใหข้พข้นจากชนชาตวินภีขึ้และจากคนตต่างชาตวิทภีมื่เราจะใชข้เจข้าไปหานคัขึ้น 18 
เพมมื่อจะใหข้เจข้าเปวิดตาของเขา เพมมื่อเขาจะกลคับจากความมมดมาถขงความสวต่าง และจากอคานาจของซาตาน
มาถขงพระเจข้า เพมมื่อเขาจะไดข้รคับการยกโทษความผวิดบาปของเขา และใหข้ไดข้รคับมรดกดข้วยกคันกคับคนทคัขึ้ง
หลายซขมื่งถทูกแยกตคัขึ้งไวข้แลข้วโดยความเชมมื่อในเรา'

โรม 16:20 ไมต่ชข้าพระเจข้าแหต่งสคันตวิสลุขจะทรงปราบซาตานใหข้ยคับเยวินลงใตข้ฝต่าเทข้าของทต่านทคัขึ้งหลาย ขอ
พระคลุณของพระเยซทูครวิสตรองครพระผทูข้เปก็นเจข้าของเราจงอยทูต่กคับทต่านทคัขึ้งหลายเถวิด เอเมน

2 โครวินธร 2:11 เพมมื่อไมต่ใหข้ซาตานมภีชคัยเหนมอเรา เพราะเรารทูข้กลอลุบายของมคันแลข้ว
กาลาเทภีย 1:4 พระเยซทูทรงสละพระองครเองเพราะบาปของเราทคัขึ้งหลาย เพมมื่อชต่วยเราใหข้พข้นจากยลุคปคัจจลุบคัน

อคันชคัมื่วรข้ายตามนคขึ้าพระทคัยพระเจข้าผทูข้เปก็นพระบวิดาของเรา
เอเฟซคัส 4:27 และอยต่าใหข้โอกาสแกต่พญามาร
เอเฟซคัส 6:11 จงสวมยลุทธภคัณฑรทคัขึ้งชลุดของพระเจข้าเพมมื่อจะตต่อตข้านยลุทธอลุบายของพญามารไดข้
2 เธสะโลนวิกา 3:2,3 และเพมมื่อเราจะไดข้พข้นจากคนพาลชคัมื่วรข้าย เพราะวต่าไมต่ใชต่ทลุกคนเชมมื่อ 3 แตต่วต่าองครพระ

ผทูข้เปก็นเจข้าทรงสคัตยรซมมื่อ จะทรงเสรวิมกคาลคังทต่านทคัขึ้งหลาย และทรงปข้องกคันทต่านไวข้ใหข้พข้นจากการชคัมื่วรข้าย
2 ทวิโมธภี 2:26 และเขาอาจหลลุดพข้นบต่วงของพญามาร ผทูข้ซขมื่งดคักจคับเขาไวข้ใหข้ทคาตามความประสงครของมคัน
2 ทวิโมธภี 4:18 องครพระผทูข้เปก็นเจข้าจะทรงโปรดชต่วยขข้าพเจข้าใหข้พข้นจากการรข้ายทลุกอยต่าง และจะทรงคลุข้มครอง

ขข้าพเจข้าไวข้จนถขงอาณาจคักรสวรรครของพระองคร สงต่าราศภีจงมภีแดต่พระองครสมบๆไปเปก็นนวิตยร เอเมน
1 เปโตร 5:8 ทต่านทคัขึ้งหลายจงเปก็นคนใจหนคักแนต่น จงระวคังระไวใหข้ดภี ดข้วยวต่าศคัตรทูของทต่าน คมอพญามาร วน

เวภียนอยทูต่รอบๆดลุจสวิงโตคคาราม เทภีมื่ยวไปเสาะหาคนทภีมื่มคันจะกคัดกวินไดข้
1 ยอหรน 4:4 ลทูกเลก็กๆทคัขึ้งหลายเออ๋ย ทต่านเปก็นฝต่ายพระเจข้า และไดข้ชนะเขาเหลต่านคัขึ้น เพราะวต่าพระองครผทูข้ทรง

อยทูต่ในทต่านทคัขึ้งหลายเปก็นใหญต่กวต่าผทูข้นคัขึ้นทภีมื่อยทูต่ในโลก
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