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Lu-ca 17:5 Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi!
Rô-ma 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là 

khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.
Lu-ca 11:1 Có một ngày, Ðức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu 

nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu 
nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình.

1 Ti-mô-thê 2:1-4 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin,
kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm 
quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình 
tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa 
chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

Xa-cha-ri 3:1,2 Ðoạn, Ðức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua 
đương đứng trước mặt thiên sứ Ðức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu 
người đặng đối địch ngươi. 2 Ðức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-
tan, nguyền Ðức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Ðức Giê-hô-va là Ðấng 
đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì nầy há chẳng phải là cái
đóm đã kéo ra từ lửa sao?

Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng
chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các 
thần dữ ở các miền trên trời vậy.

Ê-phê-sô 6:10,11 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn 
năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được 
đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.

Ê-phê-sô 6:13-17 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho 
trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, 
anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây 
nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành
bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh
em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu 
chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh, là lời Ðức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn 
gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và 
ý định trong lòng.

Lu-ca 4:8 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là
Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

Ê-phê-sô 6:18 Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu 



nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và 
cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

1 Sa-mu-ên 17:45-47 Ða-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, 
giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhơn danh Ðức Giê-hô-va vạn binh mà 
đến, tức là Ðức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. 46
Ngày nay Ðức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu 
ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật 
của đất. 47 Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Ðức Chúa Trời; và 
quân lính nầy sẽ thấy rằng Ðức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc 
bằng giáo; vì Ðức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các 
ngươi vào tay chúng ta.

Lu-ca 10:17-20 Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì 
danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. 18 Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng:
Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, ta đã ban quyền 
cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; 
không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các
ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. 

2 Cô-rinh-tô 10:3-5 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến 
theo xác thịt. 4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không
phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Ðức Chúa Trời, có sức
mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5 nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận,
mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, và bắt hết các
ý tưởng làm tôi vâng phục Ðấng Christ.

2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, 
bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.

Ma-thi-ơ 12:28,29 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỉ, thì 
nước Ðức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. 29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà 
một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức 
ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.

Ê-phê-sô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn 
thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã 
tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa,

Công-vụ các Sứ-đồ 19:6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Ðức Thánh Linh 
giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.

Mác 16:15-18 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin 
Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai 
chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy 
danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống 
giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để 



tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng 

đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức 
Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba 
bốn đời,

Thi-thiên 109:17 Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng không thích 
chúc phước; phước bèn cách xa nó.

Các Quan Xét 16:16 Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đỗi 
người bị tức mình hòng chết.

Ê-phê-sô 4:26 Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận
cho đến khi mặt trời lặn,

Rô-ma 14:12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với 
Ðức Chúa Trời.

1 Giăng 2:23 Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha 
nữa.

Giăng 14:6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; 
chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Ma-thi-ơ 11:28-30 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ 
cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy
gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.

2 Cô-rinh-tô 6:2 Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, 
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, 
hiện nay là ngày cứu rỗi!

Rô-ma 10:13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
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