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7 Câu Kinh Thánh Để Được Sức Mạnh Chiến Đấu Chống Lại Sự Ngã Lòng:

1/ "Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên
trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để
quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi". [2 Cô-rinh-tô 12:9]

2/ "Nhưng CHÚA, Ngài ở với con như một chiến sĩ mạnh bạo,..." [Giê-rê-mia 20:11]

3/ "Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm
sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta".
[Ê-saia 41:10]

4/ "Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi,
đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi".[Giô-suê
1:9]

5/ "CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ sợ ai? CHÚA là thành lũy của mạng
sống tôi, Tôi sẽ khiếp đảm ai?" [Thánh Vịnh 27:1]

6/ "Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA,
Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời
bỏ anh chị em đâu". [Đệ Nhị Luật 31:6]

7/ "CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi, Ngài có quyền giải cứu. Ngài sẽ vui
mừng khôn xiết vì ngươi, Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươi Ngài sẽ vui
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mừng ca hát vì ngươi" [Sô-phô-ni 3:17]
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