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2 Korintiana 1:2-4 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy 
amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. 3 Isaorana anie 
Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindram-po 
sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, 4 Izay mampionona anay 
amin'ny fahorianay rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra 
mitondra fahoriana kosa, anin'ny fampiononana izay 
ampiononan'Andriamanitra anay.

Ohabolana 15:13 Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy; Fa ny alahelon'ny 
fo mahareraka ny fanahy.

1 Mpanjaka 8:66 Ary nony tamin'ny andro fahavalo dia nampodiny ny olona, 
ary nisaotra andriana izy, dia lasa nandeha ho any an-dainy avy, sady faly 
no ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon'i Jehovah tamin'i Davida 
mpanompony sy ny Isiraely olony.

1 Tantara 16:10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny 
fon'izay mitady an'i Jehovah. 11 Mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny, 
Katsaho mandrakariva ny tavany.

Ohabolana 12:25 Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy; Fa 
ny teny soa no mahafaly azy.

Ohabolana 13:12 Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; 
Fa hazon'aina ny faniriana tanteraka.

Isaia 30:26 Ary ny fahazavan'ny volana dia ho tahaka ny fahazavan'ny 
masoandro, ary ny fahazavan'ny masoandro dia ho avy fito heny, ka ho 
tahaka ny fahazavan'ny hafitoana, Amin'ny andro hamehezan'i Jehovah ny 
fahatorotoroan'ny olony sy hanasitranany ny fery tamin'ny namelezana azy.

Hosea 13:8 Mamely azy toy ny famelin'ny bera very anaka Aho, ka mandriatra 
ny sarom-pony, eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky sy liom-
bavy; Ny bibi-dia no hamiravira azy.

1 Samoela 1:8,10 Fa Elkana vadiny nanao taminy hoe: Ry Hana, nahoana no 
mitomany ianao? ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao? ary 
nahoana no malahelo fo ianao? Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny 
zanaka folo mirahalahy va aho? 10 Ary Hana dia nalahelo fanahy indrindra, 
ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany dia nitomany.

Salamo 25:16,17 Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra. 17 Ny 
fahorian'ny foko efa mihalehibe; afaho amin'ny fahatereko aho.

Salamo 34:18 Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy 
izay torororo fanahy.

Salamo 38:8 Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho 
noho ny fitolokon'ny foko.

Salamo 55:4 Mangorohoro ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny 



fahafatesana.
Salamo 61:2,3 Any am-paran'ny tany no hiantsoako Anao raha reraka ny foko; 

ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro; 3 Fa aroko 
Hianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavalo.

Salamo 62:8 Matokia Azy mandrakariva ianareo, ry olona; loary eo anatrehany 
ny fonareo; Andriamanitra no aro ho antsika.

Salamo 73:26 Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny 
foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.

Salamo 77:2,3 Tamin'ny andro fahoriako no nitadiavako ny Tompo; ny tanako 
nasandratra nony alina ka tsy vizana; ny fanahiko tsy nety nampiononina. 3 
Ta-hahatsiaro an'Andriamanitra aho, ka dia nisento; te-hieritreritra aho, ka 
dia reraka ny fanahiko.

Salamo 86:11 Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô, Dia handeha amin'ny 
fahamarinanao aho; Ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.

Salamo 109:22 Fa mahantra sy malahelo aho, Ary ny foko dia voatsindrona ato 
anatiko.

Salamo 112:7,8 Tsy mba manahinahy hahare loza izy; Tafatoetra matoky an'i 
Jehovah ny fony. 8 Voatohana ny fony, ka tsy hatahotra izy, Mandra-pifaliny 
mahita ny amin'ny mpandrafy azy.

Salamo 143:4 Dia reraka ny fanahiko ato anatiko; Fadiranovana ny foko ato 
anatiko.

Salamo 147:3 Mahasitrana ny torotoro fo Izy Sy mamehy ny feriny.
Ohabolana 14:30 Ny fo mionona no fiainan'ny nofo; Fa ny fahamaimaizan-

tsaina dia mahalò ny taolana.
Mpitoriteny 1:13 ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amim-

pahendrena ny zavatra rehetra izay atao atỳ ambanin'ny lanitra; asa 
mahareraka omen'Andriamanitra hisasaran'ny zanak'olombelona izany.

Mpitoriteny 2:10 Ary na inona na inona nirin'ny masoko dia tsy nisy narovako 
taminy; tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho; fa nahazo 
hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko; ary izany no anjarako 
avy tamin'ny fisasarako rehetra.

Mpitoriteny 2:22,23 Fa inona no azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra sy 
amin'ny fikatsahan'ny fony, izay nisasarany tatỳ ambanin'ny masoandro? 23 
Fa ny androny rehetra dia fanaintainana avokoa, ary ny fisasarany dia 
fahasorisorena; eny, na dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsaharana ny 
fony. Zava-poana koa izany.

Mpitoriteny 11:10 Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny 
nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-
poana.

Isaia 30:29 Ary ny hira hataonao dia ho tahaka ny amin'ny alina fitandremana 
ny andro firavoravoana, ary ny hafalian'ny fo dia ho tahaka ny olona 
mandeha omban'ny feon-tsodina ho any an-tendrombohitr'i Jehovah, dia 



any amin'ny Vatolampin'ny Isiraely;
Isaia 57:15 Fa izao no lazain'ny Iray avo sy manerinerina, izay monina 

mandrakizay, masina no anarany: Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no 
onenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny 
fanahin'ny manetry tena sy hamelombelona ny fon'ny torotoro fo;

Isaia 65:14 Indro, ny mpanompoko hihoby noho ny faharavoam-po, fa ianareo 
kosa hitoloko noho ny alahelom-po sy hidradradradra noho ny fahoriam-
panahy.

Isaia 66:13,14 Tahaka ny olona ampiononin-dreniny No hampiononako anareo; 
Eny, ao Jerosalema no hampiononana anareo. 14 Dia hahita izany ianareo, 
ka ho faly ny fonareo, Ary ny taolanareo ho tsara fitombo tahaka ny ahi-
matiso; Ary ny tànan'i Jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony, Fa ho 
tezitra amin'ny fahavalony kosa Izy.

Jeremia 15:16 Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy 
firavoravoan'ny foko; Fa nantsoina tamin'ny anaranao aho, Jehovah, 
Andriamanitry ny maro ô.

Jeremia 24:7 Ary homeko fo hahalalany Ahy ho Jehovah izy; dia ho oloko izy, 
ary Izaho kosa ho Andriamaniny; fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy.

Jaona 14:1 Aza malahelo ny fonareo; minoa an'Andriamanitra, ary minoa Ahy 
koa.

Jaona 14:27 Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; 
tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo 
na matahotra ny fonareo.

Jaona 16:6 Fa satria nilaza izany taminareo Aho, dia vonton'alahelo ny 
fonareo.

Jaona 16:22 Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo 
indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny 
fifalianareo aminareo.

Asan'ny 2:46 Ary dia niray saina isan'andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan'ny 
tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana 
sy ny fahatsaram-po,

Romana 9:2 fa mafy ny alaheloko, ka tsy mety mitsahatra ny fahorian'ny foko.
2 Korintiana 2:4 a tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no 

nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny hampalahelovana 
anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo 
indrindra.

Efesiana 5:19 ary ho ahy koa mba homena ahy ny hiloa-bava amin'ny 
fahasahiana hampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara
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