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Efesiana 2:2 izay nalehanareo fahiny,  araka ny fomban'izao tontolo izao, 
araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay 
miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsi-fanarahana;

Matio 6:10 Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-
tany tahaka ny any an-danitra.

Lioka 22:42 Raiko ô, raha sitrakao, dia esory amiko ity kapoaka ity; nefa 
aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao.

Jaona 16:7-9 Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny 
fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpananatra; fa 
raha handeha Aho, dia hirahiko hoy aminareo Izy. 8 Ary raha tonga Izy, 
dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny 
fitsarana: 9 ny fahotana, satria tsy mino Ahy izy;

2 Timoty 2:10 Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-
boafidy,  mba hahazoan'ireny koa famonjena.  dia  izay  ao amin'i  Kristy 
Jesosy. mbamin'ny voninahitra mandrakizay.

Romana 15:20,21 Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara 
toy  izao:  tsy  eo  amin'izay  efa  niantsoana  an'i  Kristy  anefa,  fandrao 
hanovona  eo  ambonin'izay  efa  naorin'ny  sasany  aho;  21  fa  araka  ny 
voasoratra hoe: Izay tsy nilazana Azy no hahita, Ary izay tsy nandre no 
hahafantatra.

Asan'ny  2:36,37  Koa  aoka  ho  fantatry  ny  taranak'isiraely  rehetra 
marimarina fa iny Jesosy nohomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia 
efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. 37 Ary raha nandre izany 
ny  olona,  dia  voatsindrona  tam-pony  ka  nanao  tamin'i  Petera  sy  ny 
Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay?

Hebreo  4:2  Fa  isika  koa  dia  nitoriana  filazantsara  tahaka  ireny  ihany; 
kanefa  ny  teny  izay  efa  reny  dia  tsy  nahasoa  azy,  satria  tsy  niharo 
finoana tao amin'izay nandre.

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.

Asan'ny  16:14  Ary  nisy  vehivavy  atao  hoe  Lydia,  mpivarotra  lamba 
volomparasy,  avy  any  an-tanàna  Tyatira,  izay  nivavaka 
tamin'Andriamanitra,  dia nihaino izy,  ary ny Tompo nanokatra ny fony 
hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly.



Matio 13:14,15 Dia tanteraka aminy ny faminanian'Isaia, izay manao hoe: 
Handre  mandrakariva  ihany  ianareo,  fa  tsy  hahafantatra:  Ary  hijery 
mandrakariva ihany ianareo, fa tsy hahita; 15 Fa efa adala ny fon'izao 
olona izao. Ary efa lalodalovana ny sofiny, Ary efa nakimpiny ny masony, 
Fandrao hahita ny masony, Sy handre ny sofiny, Ka hahalala ny fony, Dia 
hibebaka izy, Ka hahasitrana azy Aho.

Isaia 6:9,10 Ary hoy Izy:  Mandehana, ka lazao amin'ity firenena ity  hoe: 
Mandrenesa mandrakariva ihany ianareo, nefa aza mahalala; Ary mijere 
mandrakariva ihany ianareo, nefa aza mahafantatra. 10 Ataovy adala ny 
fon'ity  firenena  ity,  Ary  ataovy  lalodalovana  ny  sofiny,  Ary  ataovy 
mikimpy ny masony, Fandrao hahita ny masony, Sy handre ny sofiny, Ary 
hahalala ny fony, Dia hibebaka izy ka ho sitrana.

Marka 4:11,12 Ary hoy Izy taminy: Hianareo no efa nomena ny zava-miafina 
ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; fa amin'ireny izay any ivelany kosa 
ny  zavatra  rehetra  dia  atao  amin'ny  fanoharana;  12  mba  hijery 
mandrakariva  ihany  izy,  fa  tsy  hahita;  ary  mba  handre  mandrakariva 
ihany izy, fa tsy hahafantatra; fandrao hibebaka izy, ka havela ny helony.

Jaona 12:39,40 Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia: 40 Efa 
nanajamba  ny  masony  sy  nanamafy  ny  fony  Izy,  Mba  tsy  hahita  ny 
masony, na hahalala ny fony, Dia tsy hibebaka izy, Ka tsy hahasitrana azy 
Aho.

Romana 11:7,8 Ahoana ary? Izay notadiavin'ny Isiraely dia tsy azony, fa ny 
voafidy ihany no nahazo izany, fa nohamafìna ny fon'ny sisa; 8 araka ny 
voasoratra hoe: Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondrian-tory sy 
maso tsy hahita, ary sofina tsy hahare, mandraka androany

2  Tesaloniana  2:10,11  ary  ny  famitahana  momba  ny  tsi-fahamarinana 
amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay 
hamonjena  azy  izy.  11  Koa  izany  no  ampanateran'Andriamanitra 
fiàsan'ny fahadisoan-kevitra aminy hinoany ny lainga,

Matio 13:18-23 Koa amin'izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin'ny 
mpamafy: 19 Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana, fa tsy mahalala, 
dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no 
ilay  nafafy  teny  amoron-dalana.  20  Fa  ilay  nafafy  teny  amin'ny  tany 
marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray 
azy  amin'ny  hafaliana;  21  nefa  tsy  manam-paka  ao  anatiny  izy,  fa 
maharitra vetivety foana;  koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana 
noho ny teny, dia malaky tafintohina izy. 22 Ary ilay nafafy teny amin'ny 
tsilo dia izay mandre ny teny ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny 
fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. 23 Fa ilay nafafy 
teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala; dia 



izy no mamoa ka vokatra: ny sasany avy zato heny ary ny sasany avy 
enim-polo heny, ary ny sasany avy telo-polo heny.

2  Korintiana  3:15,16  Fa  misy  fisalobonana  manarona  ny  fony  ambaraka 
androany,  raha  vakina  ny  tenin'i  Mosesy.  16  Kanefa  raha  miverina 
amin'ny Tompo izy, dia hesorina ihany ny fisalobonana.

Isaia  30:28  Ary  ny  fofonainy  tahaka  ny  riaka  manafotra  havozona, 
hanasivana ny firenena amin'ny sivana fandevonana, ary hisy lamboridy 
mampivily eo amin'ny valanoranon'ny olona.

Hosea  11:3-7  Fa  Izaho  no  nampianatra  an'i  Efraima  handeha.  Eny, 
notrotroiko  tamin'ny  sandriko  aza  izy.  Nefa  tsy  fantany  fa  Izaho  no 
nahasitrana azy. 4 Tamin'ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia 
tamin'ny mahazakan'ny fitiavana; Ary efa toy izay manainga ny fehim-
bava  eo  ambonin'ny  valanoranony  Aho  ka  nanolo-kanina  azy 
tsimoramora. 5 Tsy hiverina ho any amin'ny tany Egypta izy, fa Asyria no 
ho mpanjakany, satria tsy nety nibebaka izy. 6 Ary noho ny fisainany dia 
hisy sabatra hantsodina ao an-tanànany ka handrava sy handevona ny 
hidiny. 7 Minia miodina amiko ny oloko; Ary na dia antsoiny ho amin'ny 
Avo aza izy, samy tsy mety miainga akory.

Asan'ny 26:18 hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny 
mazava,  ary  amin'ny  fahefan'i  Satana  ho  amin'Andriamanitra,  mba 
hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay nohamasinina noho ny 
finoana Ahy.

2 Timoty 2:24-26 Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny Tompo, fa ho 
malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, 
25  mananatra  ny  mpanohitra  amin'ny  fahamoram-panahy;  fa  angamba 
Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina, 26 ka 
hody  ny  sainy  ho  afaka  amin'ny  fandriky  ny  devoly,  izay  nanao  azy 
sambo-belona hanao ny sitrapony.

Apokalypsy 3:17-19 fa hoy ianao: Manan-karena sy efa nihary fananana be 
aho ka tsy manan-java-mahory; kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory 
sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka; 18 dia manoro hevitra 
anao Aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena 
ianao, ary fitafiana fotsy hotafinao, mba tsy hisehoan'ny henatrao noho 
ny fitanjahana, ary odi-maso hahosotrao ny masonao mba hahiratanao. 
19 Izay rehetra tiako no anariko sy faizako; koa dia mazotoa ianao, ka 
mibebaha.

2 Korintiana 7:10 Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana 
ho  famonjena  tsy  hanenenana;  fa  miasa  fahafatesana  kosa  ny 
alahelon'izao tontolo izao.

1  Mpanjaka  18:37  Mihainoa  ahy  mihainoa  ahy,  Jehovah  ô,  mba 



hahafantaran'ireto olona ireto fa Hianao Jehovah no Andriamanitra, ary 
Hianao no mampiverina ny fony indray.

2 Korintiana 4:4 izay nohajambain'ny andriamanitr'izao tontolo izao, dia ny 
sain'ny  tsy  mino,  mba  tsy  hiposahan'ny  fahazavan'ny  filazantsaran'ny 
voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra.

Lioka  8:11-15  Koa  izao  no  hevitry  ny  fanoharana:  Ny  voa  dia  ny 
tenin'Andriamanitra. 12 Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa 
avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka 
hovonjena.  13  Ireo  teny  ambonin'ny  vatolampy  dia  izay  mandre  sady 
mandray ny teny amin'ny hafaliana; nefa tsy manam-paka ireo, fa mino 
vetivety  ihany,  koa  amin'izay  andro  isehoan'ny  fakam-panahy  dia 
mihemotra  izy.  14  Ireo  teny  amin'ny  tsilo  dia  izay  mandre,  fa  nony 
mandeha  izy,  dia  voagejan'ny  fiahiahiana  sy  ny  harena  ary  ny 
fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. 15 Fa ireo teny 
amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina 
no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana.

Asan'ny 15:11 Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany, araka ny 
voasoratra hoe:

Romana 8:13 Fa raha velona araka ny nofo ianareo, dia tsy maintsy maty; fa 
raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


