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ลลูกา 17:5 ฝฝ่ายอมัครสาวกทลูลองครพระผลูผู้เปป็นเจผู้าวฝ่า "ขอพระองครโปรดใหผู้ความเชชชื่อของพวกขผู้าพเจผู้ามาก
ยยชื่งขขขึ้น"

โรม 10:17 ฉะนมัขึ้นความเชชชื่อเกยดขขขึ้นไดผู้กป็เพราะการไดผู้ยยน และการไดผู้ยยนเกยดขขขึ้นไดผู้กป็เพราะการประกาศ
พระวจนะของพระเจผู้า

ลลูกา 11:1 คนาอธยษฐานขององครพระผลูผู้เปป็นเจผู้าตฝ่อมาเมชชื่อพระองครทรงอธยษฐานอยลูฝ่ในทภีชื่แหฝ่งหนขชื่ง พอจบ
แลผู้วสาวกของพระองครคนหนขชื่งทลูลพระองครวฝ่า "พระองครเจผู้าขผู้า ขอสอนพวกขผู้าพระองครใหผู้อธยษฐาน 

เหมชอนยอหรนไดผู้สอนพวกศยษยรของตน"

1 ทยโมธภี 2:1-4 ครยสเตภียนควรอธยษฐานเพชชื่อกษมัตรยยร ผลูผู้นนาประเทศ และคนทมัขึ้งปวงเหตตุฉะนมัขึ้นกฝ่อนสยชื่งอชชื่น
ใด ขผู้าพเจผู้าขอเตชอนสตยทฝ่านทมัขึ้งหลายใหผู้วยงวอนอธยษฐานทลูลขอ และขอบพระคตุณเพชชื่อคนทมัขึ้งปวง 2 
เพชชื่อกษมัตรยยรทมัขึ้งหลายและคนทมัขึ้งปวงทภีชื่มภีตนาแหนฝ่งสลูง เพชชื่อเราจะไดผู้ดนาเนยนชภีวยตอยฝ่างเงภียบๆและสงบสตุข 
ในทางทภีชื่เปป็นอยฝ่างพระเจผู้าและอยฝ่างซชชื่อสมัตยร 3 การเชฝ่นนภีขึ้เปป็นการดภีและเปป็นทภีชื่ชอบในสายพระเนตร
ของพระเจผู้า พระผลูผู้ชฝ่วยใหผู้รอดของเรา 4 ผลูผู้ทรงมภีพระประสงครใหผู้คนทมัขึ้งปวงรอด และใหผู้มาถขงความรลูผู้
ในความจรยงนมัขึ้น

เศคารยยาหร 3:1,2 โยชลูวาสวมเครชชื่องแตฝ่งกายแหฝ่งความชอบธรรมแลผู้วทฝ่านไดผู้แสดงใหผู้ขผู้าพเจผู้าเหป็นโยชลู
วามหาปตุโรหยต ซขชื่งยชนอยลูฝ่หนผู้าทลูตสวรรครของพระเยโฮวาหร และซาตานยชนอยลูฝ่ขผู้างขวามชอของทฝ่าน จะ
ขมัดขวางทฝ่าน 2 และพระเยโฮวาหรตรมัสกมับซาตานวฝ่า "โอ ซาตาน พระเยโฮวาหรตรมัสหผู้ามเจผู้าเถอะ 
พระเยโฮวาหรผลูผู้ทรงเลชอกสรรกรตุงเยรลูซาเลป็มทรงหผู้ามเจผู้าเถยด นภีชื่ไมฝ่ใชฝ่ดตุผู้นฟชนทภีชื่ฉวยออกมาจากไฟดอก
หรชอ"

เอเฟซมัส 6:12 เพราะวฝ่าเราไมฝ่ไดผู้ตฝ่อสลูผู้กมับเนชขึ้อหนมังและเลชอดแตฝ่ตฝ่อสลูผู้กมับเทพผลูผู้ครอบครอง ศมักดยเทพ เทพผลูผู้
ครองพยภพในโมหะความมชดแหฝ่งโลกนภีขึ้ ตฝ่อสลูผู้กมับเหลฝ่าวยญญาณทภีชื่ชมัชื่วในสถานฟผู้าอากาศ

เอเฟซมัส 6:10,11 ยตุทธภมัณฑรของครยสเตภียนพภีชื่นผู้องทมัขึ้งหลายของขผู้าพเจผู้า สตุดทผู้ายนภีขึ้ขอทฝ่านจงมภีกนาลมังขขขึ้น
ในองครพระผลูผู้เปป็นเจผู้า และในฤทธยธเดชอมันมหมันตรของพระองคร 11 จงสวมยตุทธภมัณฑรทมัขึ้งชตุดของพระเจผู้า



เพชชื่อจะตฝ่อตผู้านยตุทธอตุบายของพญามารไดผู้
เอเฟซมัส 6:13-17 เหตตุฉะนมัขึ้นจงรมับยตุทธภมัณฑรทมัขึ้งชตุดของพระเจผู้าไวผู้ เพชชื่อทฝ่านจะไดผู้ตฝ่อตผู้านในวมันอมันชมัชื่ว

รผู้ายนมัขึ้นและเมชชื่อเสรป็จแลผู้วจะยชนมมัชื่นไดผู้ 14 เหตตุฉะนมัขึ้นทฝ่านจงยชนมมัชื่น เอาความจรยงคาดเอว เอาความ
ชอบธรรมเปป็นทมับทรวงเครชชื่องปผู้องกมันอก 15 และเอาขฝ่าวประเสรยฐแหฝ่งสมันตยสตุข ซขชื่งเปป็นเหตตุใหผู้เกยด
ความพรมัชื่งพรผู้อมมาสวมเปป็นรองเทผู้า 16 และพรผู้อมกมับสยชื่งทมัขึ้งหมดนภีขึ้ จงเอาความเชชชื่อเปป็นโลฝ่ ดผู้วยโลฝ่
นมัขึ้นทฝ่านจะไดผู้ดมับลลูกศรเพลยงของผลูผู้ชมัชื่วรผู้ายนมัขึ้นเสภีย 17 จงเอาความรอดเปป็นหมวกเหลป็กปผู้องกมันศภีรษะ
และจงถชอพระแสงของพระวยญญาณ คชอพระวจนะของพระเจผู้า

ฮภีบรลู 4:12 เพราะวฝ่าพระวจนะของพระเจผู้านมัขึ้นมภีชภีวยต และทรงพลานตุภาพอยลูฝ่เสมอ คมยยชื่งกวฝ่าดาบสอง
คมใดๆ แทงทะลตุกระทมัชื่งจยตและวยญญาณ ตลอดขผู้อกระดลูกและไขในกระดลูก และสามารถวยนยจฉมัย
ความคยดและความมตุฝ่งหมายในใจดผู้วย

ลลูกา 4:8 ฝฝ่ายพระเยซลูตรมัสตอบมารวฝ่า "อผู้ายซาตาน จงถอยไปขผู้างหลมังเรา เพราะมภีพระคมัมภภีรรเขภียนไวผู้
วฝ่า `จงนมมัสการองครพระผลูผู้เปป็นเจผู้าผลูผู้เปป็นพระเจผู้าของทฝ่าน และปรนนยบมัตยพระองครแตฝ่ผลูผู้เดภียว'"

เอเฟซมัส 6:18 จงอธยษฐานโดยพระวยญญาณทตุกเวลาจงอธยษฐานวยงวอนทตุกอยฝ่างและจงขอโดยพระ
วยญญาณทตุกเวลา ทมัขึ้งนภีขึ้จงระวมังตมัวดผู้วยความเพภียรทตุกอยฝ่าง จงอธยษฐานเพชชื่อวยสตุทธยชนทตุกคน

1 ซามลูเอล 17:45-47 แลผู้วดาวยดกป็พลูดกมับคนฟภีลยสเตภียคนนมัขึ้นวฝ่า "ทฝ่านมาหาขผู้าพเจผู้าดผู้วยดาบ ดผู้วย
หอกและดผู้วยหอกซมัด แตฝ่ขผู้าพเจผู้ามาหาทฝ่านในพระนามแหฝ่งพระเยโฮวาหรจอมโยธา พระเจผู้าแหฝ่ง
กองทมัพอยสราเอล ผลูผู้ซขชื่งทฝ่านไดผู้ทผู้าทายนมัขึ้น 46 ในวมันนภีขึ้พระเยโฮวาหรจะทรงมอบทฝ่านไวผู้ในมชอขผู้าพเจผู้า 
และขผู้าพเจผู้าจะประหารทฝ่าน และตมัดศภีรษะของทฝ่านเสภีย และในวมันนภีขึ้ขผู้าพเจผู้าจะใหผู้ศพของกองทมัพฟภีลยส
เตภียแกฝ่นกในอากาศและแกฝ่สมัตวรปฝ่า เพชชื่อทมัขึ้งพยภพนภีขึ้จะทราบวฝ่ามภีพระเจผู้าพระองครหนขชื่งในอยสราเอล 47 
และชตุมนตุมชนนภีขึ้ทมัขึ้งสยขึ้นจะทราบวฝ่าพระเยโฮวาหรมยไดผู้ทรงชฝ่วยดผู้วยดาบหรชอดผู้วยหอก เพราะวฝ่าการรบ
เปป็นของพระเยโฮวาหร พระองครจะทรงมอบทฝ่านไวผู้ในมชอของเราทมัขึ้งหลาย"

ลลูกา 10:17-20 ความชชชื่นชมยยนดภีทภีชื่แทผู้จรยงฝฝ่ายสาวกเจป็ดสยบคนนมัขึ้นกลมับมาดผู้วยความปรภีดภีทลูลวฝ่า 
"พระองครเจผู้าขผู้า ถขงผภีทมัขึ้งหลายกป็ไดผู้อยลูฝ่ใตผู้บมังคมับของพวกขผู้าพระองครโดยพระนามของพระองคร" 18 

พระองครตรมัสกมับเขาทมัขึ้งหลายวฝ่า "เราไดผู้เหป็นซาตานตกจากสวรรครเหมชอนฟผู้าแลบ 19 ดลูเถยด เราไดผู้ใหผู้
พวกทฝ่านมภีอนานาจเหยภียบงลูรผู้ายและแมงปฝ่อง และมภีอนานาจใหญฝ่ยยชื่งกวฝ่ากนาลมังศมัตรลู ไมฝ่มภีสยชื่งหนขชื่งสยชื่งใดจะ



ทนาอมันตรายแกฝ่ทฝ่านไดผู้เลย 20 แตฝ่วฝ่าอยฝ่าเปรมปรภีดยธในสยชื่งนภีขึ้ คชอทภีชื่พวกผภีอยลูฝ่ใตผู้บมังคมับของทฝ่าน แตฝ่จง
เปรมปรภีดยธเพราะชชชื่อของทฝ่านจดไวผู้ในสวรรคร"

2 โครยนธร 10:3-5 เพราะวฝ่า ถขงแมผู้เรายมังดนาเนยนอยลูฝ่ในเนชขึ้อหนมังกป็จรยง แตฝ่เรากป็ไมฝ่ไดผู้สลูผู้รบตามฝฝ่ายเนชขึ้อ
หนมัง 4 (เพราะวฝ่าศาสตราวตุธแหฝ่งการสงครามของเราไมฝ่เปป็นฝฝ่ายเนชขึ้อหนมัง แตฝ่มภีอานตุภาพอมันยยชื่งใหญฝ่
จากพระเจผู้าทภีชื่จะทลายปผู้อมอมันแขป็งแกรฝ่งลงไดผู้) 5 คชอทนาลายความคยด และทยฐยมานะทตุกประการทภีชื่ตมัขึ้ง
ตมัวขขขึ้นขมัดขวางความรลูผู้ของพระเจผู้า และนผู้อมนนาความคยดทตุกประการใหผู้เขผู้าอยลูฝ่ใตผู้บมังคมับจนถขงเชชชื่อฟมังพระ
ครยสตร

2 ทยโมธภี 1:7 เพราะวฝ่าพระเจผู้ามยไดผู้ทรงประทานจยตทภีชื่ขลาดกลมัวใหผู้เรา แตฝ่ไดผู้ทรงประทานจยตทภีชื่กอปรดผู้วย
ฤทธยธ ความรมัก และการบมังคมับตนเองใหผู้แกฝ่เรา

มมัทธยว 12:28,29 แตฝ่ถผู้าเราขมับผภีออกดผู้วยพระวยญญาณของพระเจผู้า อาณาจมักรของพระเจผู้ากป็มาถขง
ทฝ่านแลผู้ว 29 หรชอใครจะเขผู้าไปในเรชอนของคนทภีชื่มภีกนาลมังมากและปลผู้นเอาทรมัพยรของเขาอยฝ่างไรไดผู้ 
เวผู้นแตฝ่จะจมับคนทภีชื่มภีกนาลมังมากนมัขึ้นมมัดไวผู้เสภียกฝ่อน แลผู้วจขงจะปลผู้นทรมัพยรในเรชอนนมัขึ้นไดผู้

เอเฟซมัส 1:13 และในพระองครนมัขึ้นทฝ่านทมัขึ้งหลายกป็ไดผู้วางใจเชฝ่นเดภียวกมัน เมชชื่อทฝ่านไดผู้ฟมังพระวจนะแหฝ่ง
ความจรยงคชอขฝ่าวประเสรยฐเรชชื่องความรอดของทฝ่าน และไดผู้เชชชื่อในพระองครแลผู้วดผู้วย ทฝ่านกป็ไดผู้รมับการ
ผนขกตราไวผู้ดผู้วยพระวยญญาณบรยสตุทธยธแหฝ่งพระสมัญญา

กยจการ 19:6 เมชชื่อเปาโลไดผู้วางมชอบนเขาแลผู้ว พระวยญญาณบรยสตุทธยธกป็เสดป็จลงมาบนเขา เขาจขงพลูด
ภาษาตฝ่างๆและไดผู้พยากรณรดผู้วย

มาระโก 16:15-18 ฝฝ่ายพระองครจขงตรมัสสมัชื่งพวกสาวกวฝ่า "ทฝ่านทมัขึ้งหลายจงออกไปทมัชื่วโลกประกาศ
ขฝ่าวประเสรยฐแกฝ่มนตุษยรทตุกคน 16 ผลูผู้ทภีชื่เชชชื่อและรมับบมัพตยศมากป็จะรอด แตฝ่ผลูผู้ทภีชื่ไมฝ่เชชชื่อจะตผู้องถลูกลงพระ
อาชญา 17 มภีคนเชชชื่อทภีชื่ไหน หมายสนาคมัญเหลฝ่านภีขึ้จะบมังเกยดขขขึ้นทภีชื่นมัขึ้น คชอเขาจะขมับผภีออกโดยนามของ
เรา เขาจะพลูดภาษาใหมฝ่หลายภาษา 18 เขาจะจมับงลูไดผู้ ถผู้าเขาดชชื่มยาพยษอยฝ่างใด จะไมฝ่เปป็นอมันตราย
แกฝ่เขา และเขาจะวางมชอบนคนไขผู้คนปฝ่วย แลผู้วคนเหลฝ่านมัขึ้นจะหายโรค"

1 ยอหรน 1:9 พระสมัญญาเกภีชื่ยวกมับการสารภาพบาปถผู้าเราสารภาพบาปของเรา พระองครทรงสมัตยรซชชื่อ
และเทภีชื่ยงธรรม กป็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชนาระเราใหผู้พผู้นจากการอธรรมทมัขึ้งสยขึ้น

อพยพ 20:5 อยฝ่ากราบไหวผู้หรชอปรนนยบมัตยรลูปเหลฝ่านมัขึ้น เพราะเราคชอพระเยโฮวาหรพระเจผู้าของเจผู้าเปป็น



พระเจผู้าทภีชื่หวงแหน ใหผู้โทษเพราะความชมัชื่วชผู้าของบยดาตกทอดไปถขงลลูกหลานของผลูผู้ทภีชื่ชมังเราจนถขงสามชมัชื่ว
สภีชื่ชมัชื่วอายตุคน

เพลงสดตุดภี 109:17 เขารมักทภีชื่จะแชฝ่ง ขอใหผู้คนาแชฝ่งตกบนเขา เขาไมฝ่ชอบการใหผู้พร ขอพรจงหฝ่างไกล
จากเขา

ผลูผู้วยนยจฉมัย 16:16 อยลูฝ่มาเมชชื่อนางพลูดคาดคมัขึ้นทฝ่านวมันแลผู้ววมันเลฝ่า และชมักชวนทฝ่านอยลูฝ่ทตุกวมัน จยตใจของ
แซมสมันกป็เบชชื่อแทบจะตาย

เอเฟซมัส 4:26 โกรธกป็โกรธเถยด แตฝ่อยฝ่าทนาบาป อยฝ่าใหผู้ถขงตะวมันตกทฝ่านยมังโกรธอยลูฝ่
โรม 14:12 ฉะนมัขึ้นเราทตุกคนจะตผู้องทลูลเรชชื่องราวของตมัวเองตฝ่อพระเจผู้า
1 ยอหรน 2:23 ผลูผู้ใดทภีชื่ปฏยเสธพระบตุตร ผลูผู้นมัขึ้นกป็ไมฝ่มภีพระบยดา แตฝ่ผลูผู้ใดทภีชื่รมับพระบตุตร ผลูผู้นมัขึ้นกป็มภีพระบยดาดผู้วย
ยอหรน 14:6 พระเยซลูตรมัสกมับเขาวฝ่า "เราเปป็นทางนมัขึ้น เปป็นความจรยง และเปป็นชภีวยต ไมฝ่มภีผลูผู้ใดมาถขงพระ

บยดาไดผู้นอกจากมาทางเรา
มมัทธยว 11:28-30 การเชชขึ้อเชยญทภีชื่ยยชื่งใหญฝ่บรรดาผลูผู้ทนางานเหนป็ดเหนชชื่อยและแบกภาระหนมัก จงมาหาเรา

และเราจะใหผู้ทฝ่านทมัขึ้งหลายหายเหนชชื่อยเปป็นสตุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไวผู้ แลผู้วเรภียนจากเรา 
เพราะวฝ่าเรามภีใจอฝ่อนสตุภาพและถฝ่อมลง และทฝ่านทมัขึ้งหลายจะพบทภีชื่สงบสตุขในใจของตน 30 ดผู้วยวฝ่า
แอกของเรากป็แบกงฝ่าย และภาระของเรากป็เบา"

2 โครยนธร 6:2  (เพราะพระองครตรมัสวฝ่า `ในเวลาอมันชอบ เราไดผู้ฟมังเจผู้า ในวมันแหฝ่งความรอด เราไดผู้ชฝ่วย
เจผู้า' ดลูเถยด บมัดนภีขึ้เปป็นเวลาอมันชอบ ดลูเถยด บมัดนภีขึ้เปป็นวมันแหฝ่งความรอด)

โรม 10:13 เพราะวฝ่า `ผลูผู้ใดทภีชื่จะรผู้องออกพระนามขององครพระผลูผู้เปป็นเจผู้ากป็จะรอด'
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