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Nomery 10:35 Ary raha niainga ny fiara, dia hoy Mosesy: Mitsangàna, 
Jehovah ô, ka aoka hiely ny fahavalonao; ary aoka handositra ny tavanao 
izay mankahala Anao.

Deotoronomia 23:5 satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dalana 
izy, raha nivoaka avy tany Egypta ianareo, ary satria nanamby an'i Balama,
zanak'i Beora, avy any Petora any Mesopotamia, hanozona anao izy. 
(Nehemia 13:2)

Salmos 44:4 Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia 
famonjena ho an'i Jakoba.

Isaia 61:1 [Ny amin'ny Voahosotr'i Jehovah, Izay hanavotra ny Isiraely sy 
hampody ny voninahiny] Ny Fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria 
Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra, 
efa naniraka Ahy hahasitrana* ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana 
amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-trano-maizina ho amin'ny mazava, 
[Heb. hamehy] (Lioka 4:18)

Matio 6:13 Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha 
anay amin'ny* ratsy**. [*Na: amin'ilay] [** Ampio hoe: Fa Anao ny 
fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena] (Lioka 11:4)

Matio 8:16 Ary nony hariva ny andro, dia nentin'ny olona tany aminy ny 
demoniaka maro; ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary 
izay narary rehetra dia nositraniny avokoa,

Matio 10:1 Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy hankeo 
aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny 
aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra. (Marka 3:14,15)

Matio 10:8 Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny 
demonia; efa nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza 
maimaimpoana.

Matio 12:26-29 Ary raha Satana no mamoaka an'i Satana, dia miady an-trano 
izy; ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? 27 Ary raha Belzeboba no 
amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy? ary 
noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. 28 Fa raha ny 
Fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga 
aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. 29 Fa hataon'ny olona 
ahoana no fiditra ao an-tranon'ny mahery handroba ny entany, raha tsy 
afatony aloha ny mahery? dia vao handroba ny ao an-tranony izy. (Marka 
3:23-27)



Matio 12:43-45 Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha 
mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, fa tsy mahita. 44 Dia 
hoy izy: Hody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho; ary nony tonga izy, 
dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. 45 Ary dia 
mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy 
noho izy; dia miditra ireo ka mitoetra ao; ary ny faran'izany olona izany dia 
tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no ho amin'ity 
taranaka ratsy fanahy ity.

Matio 15:22,26,28 Ary, indro, nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy 
tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: Mamindrà fo amiko, 
Tompoko, Zanak'i Davida ô! ny zanako-vavy ampahorin'ny demonia loatra. 
26 Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka 
manipy azy ho an'ny amboakely. 28 Dia namaly Jesosy ka nanao taminy 
hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia
sitrana ny zananivavy tamin'izay ora izay.

Matio 16:19 Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona 
na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary 
na inona na inona vahanao etỳ ambonin'ny tany dia hovahana any an-
danitra. (Matio 18:18)

Matio 17:19-21 Dia nankao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao 
hoe: Nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? 20 Ary hoy Jesosy taminy: 
Noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany; fa lazaiko aminareo marina 
tokoa: Raha manana finoana hoatra ny voan-tsinapy iray aza ianareo ka 
hiteny amin'io tendrombohitra io hoe: Mifindrà erỳ , dia hifindra izy; ary tsy 
hisy tsy ho hainareo hatao. 21 * [*Ampio hoe: (21 Kanefa iny karazana iny 
tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina)]

Marka 1:23-26 Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny synagogany, 
izay azon'ny fanahy maloto; ary niantso mafy ralehilahy 24 ka nanao hoe: 
Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy 
handringana anay va Hianao? Fantatro fa Ilay Masin'Andriamanitra Hianao.
25 Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: Mangina ianao ka mivoaha 
aminy. 26 Ary ny fanahy maloto nampifanintontsintona ny tenan'ilay 
marary, dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy.

Marka 1:32-34 Ary nony hariva ny andro, ka nilentika ny masoandro, dia 
nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. 33 Ary ny tao an-
tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. 34 Ary 
nahasitrana olona maro izay nararin'ny aretina samy hafa Izy sady 
namoaka demonia maro; ary tsy navelany hiteny ny demonia, satria 
nahafantatra Azy ireny.

Marka 1:39 Dia nandeha Izy ka nitori-teny tao amin'ny synagogan'ny olona 



eran'i Galilia sady namoaka ny demonia.
Marka 5:8 satria Jesosy efa nanao taminy hoe: Mivoaha amin'ity lehilahy ity, 

ry fanahy maloto.
Marka 6:7,13 Ary niantso ny roa ambin'ny folo lahy hankeo aminy Izy ka 

naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. 
13 Ary demonia maro no navoakany; ary nohosorany diloilo ny marary 
maro ka nositraniny.

Marka 9:23-25 Fa hoy Jesosy taminy: Hainao hoe? Ny zavatra rehetra dia 
hain'ny mino. 24 Ary niaraka tamin'izay dia niantso* ny rain-drazazalahy ka
nanao hoe: Mino aho; vonjeo mba ho afaka amin'ny tsi-finoako. [*Ampio 
hoe: sady nandrotsa-dranomaso]. 25 Ary nony hitan'i Jesosy fa 
nihazakazaka nanatona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto 
Izy ka nanao taminy hoe: Ry fanahy moana sy marenina! Izaho mandidy 
anao: Mivoaha aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony.

Marka 9:29 Ary hoy Izy taminy: Iny karazana iny tsy mba azo avoaka na 
amin'inona na amin'inona, afa-tsy amin'ny fivavahana* ihany. [*Ampio hoe:
sy ny fifadian-kanina].

Marka 9:38,39 Ary hoy Jaona taminy: Mpampianatra ô, nahita olona 
anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay izy, 
satria tsy nanaraka antsika. 39 Fa hoy Jesosy: Aza mandrara azy; fa tsy 
misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy Ahy 
vetivety.

Marka 16:17 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka 
demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy 
izy;

Lioka 4:34-36 ka nanao hoe: Indrisy! moa mifaninona akory izahay sy Hianao, 
ry Jesosy avy any Nazareta? avy handringana anay va Hianao? Fantatro fa 
Ilay Masin'Andriamanitra Hianao. 35 Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao 
hoe: Mangina ianao, ka mivoaha aminy. Ary ny demonia, nony namotraka 
azy teo afovoan'ny olona, dia nivoaka taminy, nefa tsy naharatra azy. 36 
Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: Manao ahoana izao teny 
izao! fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia 
mivoaka ireo.

Lioka 4:41 Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe: Hianao 
no Zanak'Andriamanitra. Nefa norarany ireo ka tsy navelany hiteny, satria 
nahalala Azy ho Kristy.

Lioka 7:21 Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro 
tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba 
maro.

Lioka 8:29 Fa Izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dralehilahy. Fa efa 



nahazo azy ela izany; ary efa nafatotra tamin'ny gadra, na ny tànany, na ny
tongony, ka nambenana izy; nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin'ny 
demonia niriotra nankany an-efitra izy.

Lioka 9:40 Ary nangataka tamin'ny mpianatrao aho mba hamoaka izany, fa 
tsy afany.

Lioka 10:17-20 Ary ny fito-polo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: 
Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. 18 
Fa hoy Jesosy taminy: Izaho nahita an'i Satana latsaka avy tany an-danitra
tahaka ny varatra. 19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy 
maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo, ka tsy 
hisy hampaninona anareo akory. 20 Kanefa aza mifaly ianareo, satria 
manaiky anareo ny fanahy; fa mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny 
anaranareo.

Lioka 11:14 Ary Jesosy namoaka demonia moana. Ary rehefa nivoaka ny 
demonia, dia niteny ilay moana; ka dia gaga ny vahoaka.

Lioka 11:20-22 Fa raha ny rantsan-tànan'Andriamanitra no amoahako ny 
demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. 21 Raha ny
mahery mivonona amin'ny fiadiany no miaro ny tranony, dia tsy haninona 
ny fananany. 22 Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy, 
dia alainy ny fiadiany rehetra izay nitokiany, ary izay azony ho babo dia 
zarainy.

Lioka 13:32 Fa hoy Izy taminy: Mandehana, lazao amin'izany amboahaolo* 
izany hoe: Indro, mamoaka demonia sy mahasitrana Aho anio sy ampitso, 
ary raha afaka ampitso dia hotanterahina ny amiko. [* volpa]

Jaona 14:12 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny 
asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria
Izaho mankany amin'ny Ray.

Jaona 17:15 Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao 
tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy*. [*Na: amin'ilay ratsy]

Asan'ny 10:38 Izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny Fanahy Masina sy ny 
hery sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny 
herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba Azy.

Asan'ny 16:17,18 Izy nanaraka an'i Paoly sy izahay ka niantso hoe: Ireo 
lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra Avo Indrindra, izay manoro 
anareo lalam-pamonjena. 18 Ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary 
sosotra Paoly, dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe: Mandidy anao 
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'izany
ora izany indrindra izy.

Asan'ny 19:11,12 Ary ny tànan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana
lehibe maro, 12 ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no 



nentina hatao amin'ny marary, dia sitrana ny aretiny, ary nivoaka ny 
fanahy ratsy.

Asan'ny 26:15-18 Dia hoy izaho: Iza moa Hianao, Tompoko? Ary hoy ny 
Tompo: Izaho no Jesosy Izay enjehinao. 16 Fa mitsangàna, ka mijoroa 
amin'ny tongotrao; fa izao no nisehoako taminao, dia ny hanendry anao ho 
mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao Ahy* sy izay 
hisehoako aminao, [*Na: (izay efa hitanao)] 17 hamonjy anao amin'ny 
olona Isiraely sy ny jentilisa, izay anirahako anao, 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.

Romana 16:20 Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'i Satana 
faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i 
Jesosy Kristy Tompontsika.

2 Korintiana 2:11 fandrao ho resin'ny fitak'i Satana isika, fa fantatsika ny 
hafetseny.

Galatiana 1:4 Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany 
antsika amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao*, araka ny 
sitrapon'Andriamanitra Raintsika; [* Na: izao andro ratsy izao]

Efesiana 4:27 Aza manome fitoerana ho an'ny devoly.
Efesiana 6:11 Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo 

hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly.
2 Tesaloniana 3:2,3 ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy 

ratsy fanahy izahay; fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. 3 
Fa mahatoky ny Tompo, Izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ny* 
ratsy. [* Na: Ilay]

2 Timoty 2:26 ka hody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly, izay 
nanao azy sambo-belona hanao ny sitrapony.

2 Timoty 4:18 Ary ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka 
hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra; ho Azy anie ny 
voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.

1 Petera 5:8 Mahonòna tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo 
mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany;

1 Jaona 4:4 Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy 
ireny, satria lehibe Izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao.
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