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Lioka 17:5 Ary hoy ny Apostoly tamin'ny Tompo: Ampitomboy ny finoanay.
Romana 10:17 Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa 

avy amin'ny tenin'i Kristy.
Lioka 11:1 Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ka rehefa 

nitsahatra Izy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: Tompoko, 
mampianara anay hivavaka, tahaka ny nampianaran'i Jaona ny mpianany.

1 Timothy 2:1-4 [Ny amin'ny fivavahana ho an'ny olona rehetra, ary ny 
fitondran-tena sy ny fitafiana miendrika ny vehivavy Kristiana] Koa 
mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, 
fivavahana, fifonana, fisaorana, ho an'ny olona rehetra, 2 ho an'ny 
mpanjaka mbamin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika 
miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy 
ny fahamaotinana rehetra. 3 Izany no tsara ka ankasitrahana eo 
imason'Andriamanitra, Mpamonjy antsika, 4 Izay tia ny olona rehetra 
hovonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina.

Zakaria 3:1,2 [Fahitana fahefatra: Josoa mpisoronabe nitsangana teo 
anatrehan'Ilay Anjelin'i Jehovah] Ary dia nasehony ahy fa, indro, Josoa 
mpisoronabe nitsangana teo anatrehan'Ilay Anjelin'i Jehovah, ary Satana 
nitsangana teo an-kavanany hiampanga azy. 2 Ary hoy Jehovah tamin'i 
Satana: Hananatra anao anie Jehovah, ry Satana; eny, Jehovah Izay nifidy 
an'i Jerosalema anie hananatra anao; tsy forohana nosarihana tamin'ny afo
va ity?

Efesiana 6:12 Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny 
fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana
izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra.

Efesiana 6:10,11 [Ny adim-panahin'ny Kristiana, sy ny fiadiana 
atolotr'Andriamanitra azy] Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny 
herin'ny faherezany. 11 Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba 
hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly.

Efesiana 6:13-17 Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, 
mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory; ary rehefa vitanareo 
avokoa, dia hahafahatra ianareo. 14 Mifahara ary, ka sikino fahamarinana 
ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra, 15 ary kiraroy ny 
fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana ny 
tongotrareo; 16 ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho 
ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra izay 
alefan'ilay ratsy. 17 Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny 
tenin'Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy;

Hebreo 4:12 Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny
sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny 



fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny
fisainan'ny fo.

Lioka 4:8 Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voasoratra hoe: Jehovah 
Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao.

Efesiana 6:18 ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny Fanahy amin'ny 
fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny 
faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra,

1 Samoela 17:45-47 Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: Hianao manatona 
ahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefom-pohy; fa izaho kosa 
manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro, Andriamanitry 
ny miaramilan'ny Isiraely, Izay efa nohaikainao. 46 Anio no hanoloran'i 
Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny 
lohanao, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny fatin'ny 
miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana 
Andriamanitra tokoa ny Isiraely. 47 Ary ho fantatr'izao fiangonana rehetra 
izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjen'i Jehovah; fa an'i Jehovah ny ady, 
ary hanolotra anareo ho eo an-tananay Izy.

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.

2 Korintiana 10:3-5 Fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay, dia tsy mba 
miady araka ny nofo 4 (fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa 
mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy); 5 fa mandrava ny 
fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana 
an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy,

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.

2 Timothy 1:7 Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery 
sy fitiavana ary fahononan-tena.

Matio 12:28,29 Fa raha ny Fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demo-
nia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. 29 Fa hata-
on'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.

Efesiana 1:13 Ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana,
dia ny filazantsara famonjena anareo,- eny, ao aminy koa ianareo, rehefa 
nino, no nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina araka ny teny 



fikasana.
Asan'ny 19:6 Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy, dia nilatsaka taminy 

ny Fanahy Masina; ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany.
Marka 16:15-18 Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin'izao tontolo izao 

ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra 16 Izay 
mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina 17 
Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia ami-
n'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; 18 handray 
menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampan-
inona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny

1 Jaona 1:9 Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka 
mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-
fahamarinana rehetra.

Eksodosy 20:5 Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa 
Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny
heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia 
amin'izay mankahala Ahy;

Salamo 109:17 Tia ozona izy, ka nanody azy izany; Tsy tia indrafo izy, ka 
nanalavitra azy izany.

Mpitsara 16:16 Ary rehefa nitorikisina taminy isan'andro ravehivavy ka 
nahasosotsosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina.

Efesiana 4:26 Tezera, fa aza manota; ary aoka tsy ho tratry ny masoandro 
milentika ny fahatezeranareo.

Romana 14:12 Koa samy hampamoahin' Andriamanitra ny amin'ny tenany avy 
isika rehetra.

1 Jaona 2:23 Izay rehetra mandà ny Zanaka no tsy manana ny Ray koa; izay 
manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa.

Jaona 14:6 Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; 
tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.

Matio 11:28-30 Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy 
mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. 29 Ento ny 
ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho;
dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. 30 Fa mora ny ziogako,
ary maivana ny entako.

2 Korintiana 6:2 fa hoy Izy: Tamin'ny taona fankasitrahana no nihainoako 
anao, Ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, ankehitriny 
no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena;

Romana 10:13 Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena.
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