
Malagasy - Fanahy Masina Soratra Masina - Holy Spirit Scriptures

Eksodosy 35:31 ka efa nofenoiny fanahin'Andriamanitra, dia fahendrena sy 
fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-zavatra samy hafa,

Nomery 11:25 Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia 
nangalany ny Fanahy izay tao amin'i Mosesy ka napetrany tao amin'ny 
loholona fito-polo lahy; ary raha mbola nitoetra tao aminy ny Fanahy, dia 
naminany izy, nefa tsy nanao intsony.

1 Samoela 10:6 Ary hilatsaka aminao ny Fanahin'i Jehovah, ka hiara-
maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao.

2 Samoela 23:2 Ny Fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no 
eo amin'ny lelako;

Joba 33:4 Ny Fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonain'ny 
Tsitoha no mamelona ahy.

Isaia 11:2 Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin'ny 
fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny 
faherezana; Ny Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah;

Mika 3:8 Fa izaho kosa dia feno hery, dia* ny Fanahin'i Jehovah, Mbamin'ny 
rariny sy ny faherezana, Mba hanambara amin'i Jakoba ny helony Sy 
amin'Isiraely ny fahotany. [Na:amin']

Zakaria 4:6 Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin'i Jehovah 
amin'i Zerobabela: Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny 
Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.

Matio 12:28 Fa raha ny Fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny 
demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra.

Matio 28:19 koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena 
rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny
Fanahy Masina

Marka 1:10 Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano Izy, dia hitany ny 
lanitra nisokatra, ary ny Fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo 
amboniny.

Marka 13:11 Koa raha mitondra anareo hatolotra izy, dia aza manahy 
rahateo izay holazainareo; fa izay teny homena anareo'amin'izany ora 
izany no holazainareo; fa tsy ianareo no hiteny, fa ny Fanahy Masina.

Lioka 2:26 Ary efa nambaran'ny Fanahy Masina taminy fa tsy hahita 
fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin'ny Tompo.

Lioka 4:1 Ary Jesosy feno ny Fanahy Masina dia niverina avy tany Jordana, 
ary nentin'ny Fanahy tany an-efitra efa-polo andro Izy ka nalain'ny devoly



fanahy.
Lioka 4:18-21 Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy 

hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory 
fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, Sy fampahiratana amin'ny jamba, 
Hanafaka izay nampahorina, 19 Hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. 
20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, 
dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny 
synagoga. 21 Ary Jesosy niteny taminy hoe: Androany no efa tanteraka 
eto anatrehanareo izany soratra izany.

Lioka 12:11,12 Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny synagoga sy ny 
mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manahy izay 
havalinareo, na izay holazainareo; 12 fa ny Fanahy Masina no 
hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo.

Jaona 7:38,39 Izay mino Ahy, dia hisy onin'ny rano velona miboiboika avy 
ao an-kibony, araka ny voalazan'ny Soratra Masina. 39 Ary ny Fanahy, 
Izay efa horaisin'ny mino Azy, no nolazainy tamin'izany; fa ny Fanahy* 
tsy mbola nomena, satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. 
[* Na: Fanahy Masina]

Jaona 14:16,17 Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo 
Mpananatra* hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, [*Gr. Parakleto, dia 
Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] 17 dia ny Fanahin'ny 
fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany 
na fantany; fa ianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo 
Izy, ary ho ao anatinareo.

Jaona 14:26 fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray 
amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy 
hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.

Jaona 16:7,8 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:

Jaona 16:13-15 Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia Izy no hitari-
dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay
ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany 
aminareo. 14 Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin'ny Ahy Izy ka 
hanambara izany aminareo. 15 Izay rehetra ananan'ny Ray dia Ahy 
avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny Ahy Izy ka 
hanambara izany aminareo.

Jaona 20:21,22 Ary hoy indray Jesosy taminy: Fiadanana ho anareo; tahaka



ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa. 22 Ary rehefa nilaza 
izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy 
Masina;

Asan'ny 1:2 hatramin'ny andro nampiakarana Azy, rehefa nodidiany 
tamin'ny Fanahy Masina ny Apostoly izay nofidiny,

Asan'ny 1:5 fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao 
batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy.

Asan'ny 1:8 Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina 
aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy 
Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany.

Asan'ny 2:1-4 [Ny nilatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny Andro Pentekosta, 
sy ny tori-teny nataon'i Petera tamin'izany] Ary nony tonga ny Andro 
Pentekosta, dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. 2 Ary nisy feo 
tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka 
nanenika ilay trano niangonany. 3 Ary nisy lela maro mitarehin'afo 
niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin'izy rehetra isan-olona
izany. 4 Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny 
tamin'ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan'ny Fanahy 
Masina azy.

Asan'ny 2:17-19 Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, No 
handatsahako ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra; Ary ny zanakalahinareo
sy ny zanakavavinareo haminany, Ary ny zatovonareo hahita fahitana, 
Ary ny lahiantitrareo hanonofy; 18 Ary ny mpanompoko, na lahy na vavy, 
Dia handatsahako ny Fanahiko amin'izany andro izany, Ka dia haminany 
izy; 19 Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony Aho sy 
famantarana amin'ny tany ambany, Dia rà sy afo ary zavon'ny setroka; 
(Joela 2:28,29)

Asan'ny 2:33 Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra* 
Izy, ary nandray tamin'ny Ray ny Fanahy Masina Izay nokasainy, dia efa 
nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao Izy. [* Na: ho eo an-tanana 
ankavanan'Andriamanitra]

Asan'ny 2:38 Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa 
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny 
helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina;

Asan'ny 4:31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay 
niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny 
tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana.

Asan'ny 8:15-17 Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona
mba handraisany ny Fanahy Masina. 16 Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy
na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo 



ihany izy. 17 Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny 
Fanahy Masina ireo.

Asan'ny 8:39 Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy 
ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy. (1 
Mpanjaka 18:12)

Asan'ny 9:31 Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'i Jodia sy Galilia ary
Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana
ny Tompo sy ny famporisihan'ny Fanahy ka nihamaro.

Asan'ny 10:44,45 Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka 
tamin'izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. 45 Ary talanjona ny 
mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka 
tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina.

Asan'ny 11:15 Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy 
Masina tahaka ny tamintsika fahiny. 

Asan'ny 13:52 Ary dia feno fifaliana sy ny Fanahy Masina ny mpianatra.
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.

Asan'ny 20:23 afa-tsy izay ambaran'ny Fanahy Masina amiko amin'ny isan-
tanàna, fa hisy famatorana sy fahoriana hanjo ahy.

Romana 5:5 ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy
Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan'-
Andriamanitra* ho ao am-pontsika. [* Na: ny fitiavana an'Andriamanitra]

Romana 8:9 Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny Fanahy, raha ny 
Fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy 
manana ny Fanahin'i Kristy, dia tsy Azy izy.

Romana 8:13-16 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. 14 Fa izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra no 
zanak'Andriamanitra. 15 Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho 
amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka 
natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô. 16 Ny Fanahy dia miara-
milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika.

Romana 8:26 Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: 
fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona
amin'ny fitarainana tsy azo tononina.

Romana 15:13 Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo 
amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba 
hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina.

Romana 15:19 dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary 



tamin'ny herin'ny Fanahy Masina*, dia hatrany Jerosalema ka 
manodidina hatrany Ilyrikiona, no nahatanterahako ny fitoriako ny 
filazantsaran'i Kristy. [* Na: (Fanahin'Andriamanitra)]

1 Korintiana 2:10-13 dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny 
Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina 
lalina izay an'Andriamanitra aza. 11 Fa iza no olona mahalala ny ao am-
pon'olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy 
izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny 
Fanahin'Andriamanitra ihany. 12 Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao 
tontolo izao, fa ny Fanahy Izay avy amin'Andriamanitra, mba ho 
fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. 13 Izany koa no 
lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny
ampianarin'ny Fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona* araka 
ny Fanahy** izahay. [ * Na: teny] [** Na: raha mampikambana zava-
panahy; na mampitaha zava-panahy]

1 Korintiana 3:16 Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary 
ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra no anatinareo?

1 Korintiana 6:11 Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy 
efa voasasa* ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina 
ianareo, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny 
Fanahin'Andriamanitsika. [* Gr. efa nanasa tena]

1 Korintiana 12:3 Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona 
ampitenenin'ny Fanahin'Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona* 
Jesosy; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesosy no Tompo, raha tsy 
amin'ny Fanahy Masina. [* Gr. anatema]

2 Korintiana 3:17 Ary ny Tompo izany Fanahy izany; ary izay itoeran'ny 
Fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana.

2 Korintiana 13:14 Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy 
Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy 
Masina.

Galatiana 4:6 Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin'Andriamanitra ho ato 
am-pontsika ny Fanahin'ny Zanany, miantso hoe: Aba, Ray ô.

Efesiana 1:13,14 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. 14 Izany Fanahy izany no santatry ny lovantsika 
ho amin'ny fanavotana ny olona izay nahiny ho an'ny tenany, ho fiderana 
ny voninahiny.

Efesiana 2:18 Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin'ny Fanahy 
iray ho any amin'ny Ray.



Efesiana 4:30 Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, Izay 
nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana.

1 Tesaloniana 4:8 Koa izay mandà, dia tsy olona no laviny, fa 
Andriamanitra, Izay manome anareo ny Fanahiny Masina.

1 Tesaloniana 5:19 Aza mamono ny Fanahy.
2 Tesaloniana 2:13 [Fananarana sy fanaovam-beloma] Fa izahay tsy 

maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry 
rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo 
hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny 
Fanahy sy ny finoana ny marina, (1 Petera 1:2)

Titosy 3:5,6 dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay 
nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, 
tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny Fanahy 
Masina, 6 Izay naidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy 
Kristy, Mpamonjy antsika,

Hebreo 2:4 sady Andriamanitra koa no niara-nanambara taminy tamin'ny 
famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samy hafa sy ny 
fanomezana ny Fanahy Masina nozarazarainy araka ny sitrapony.

Hebreo 10:15 Ary ny Fanahy Masina koa manambara izany amintsika; fa 
rehefa voalazany hoe:

1 Petera 1:2 araka ny fahalalana rahateo, izay an'Andriamanitra Ray, 
amin'ny fanamasinan'ny Fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny 
famafazan'ny ran'i Jesosy Kristy: hampitomboina ho anareo anie ny 
fahasoavana sy ny fiadanana.

2 Petera 1:21 fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany 
aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka 
izay nitondran'ny Fanahy Masina azy.

1 Jaona 4:2 Izao no ahafantaranareo ny Fanahin'Andriamanitra: Ny fanahy 
rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy 
amin'Andriamanitra;

1 Jaona 5:7,8 Fa misy telo izay manambara, 8 dia ny Fanahy sy ny rano ary 
ny rà; ary mifanaraka tsara izy telo.

Joda 1:20 Fa ianareo kosa, ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo 
amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny Fanahy 
Masina;
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