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Eksodosy 15:26 ka hoy Izy: Raha hazoto hihaino ny feon'i Jehovah 
Andriamanitrao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny 
lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny 
aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin'ny Egyptiana; fa Izaho no 
Jehovah Izay mahasitrana anao.

Deotoronomia 7:15 Ary harovan'i Jehovah tsy ho azon'aretina ianao, ka tsy 
hisy hameliny anao ny aretin-dratsin'i Egypta, izay fantatrao; fa hataony 
amin'izay rehetra mankahala anao kosa ireny.

Salmos 107:20 Nandefa ny teniny Izy mba hahasitrana azy Ary nanafaka azy 
tamin'ny longoa nianjerany.

Salmos 146:8 Jehovah mampahiratra ny jamba Jehovah mampitraka ny 
mitanondrika; Jehovah tia ny marina;

Isaia 35:5 Dia hampahiratina ny mason'ny jamba, ary hampahaladina ny 
sofin'ny marenina.

Isaia 53:5 Nefa Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina 
noho ny helotsika, ny fampijaliana* nahazoantsika fihavanana no 
namelezana Azy; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. 
[Heb. famaizana]

Isaia 58:8 Fa raha izany, dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny 
fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao; ny fahamarinanao 
ho loha-lalanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vodi-lalanao.

Jeremia 30:17 Fa hotanterahiko ny fanasitranana anao, eny, hositraniko ny 
faharatranao, hoy Jehovah, noho ny nanaovany anao hoe: Ilay noroahina, 
sy hoe: Ziona tsy misy mpitady ity.

Jeremia 33:6 Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, 
hositraniko izy, ary hasehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny 
fahamarinana.

Malaki 4:2(3:20) Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny 
Masoandron'ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany*; 
ary hivoaka ianareo ka hifalihavanja toy ny zanak'omby mifahy; [Heb. 
elany]

Matio 4:23,24 Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny 
synagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana ary 
nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra tamin'ny olona. 24 
Ary niely eran'i Syria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny 
marary rehetra, izay azon'ny aretina maro samy hafa sy ny fangirifiriana, 
dia ny demoniaka* sy izay mararin'ny androbe ary ny mararin'ny 
paralysisa, ka nahasitrana ireny Izy. [*Demoniaka = olona nidiran'ny 



demonia; izahao Mat.7.22] 
Matio 8:16,17 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, 17 mba, hahatanteraka izay 
nampilazaina an'Isaia mpaminany hoe: Izy naka ny rofintsika sy nitondra 
ny aretintsika.

Matio 9:35 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, 
nampianatra tao amin'ny synagoga sy nitory ny filazantsaran'ny fanjakana 
ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofy rehetra.

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 11:5 Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary 
malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny 
filazantsara.

Matio 12:15 Fa Jesosy nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona 
betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra;

Matio 15:30 ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa, 
ny jamba, ny moana, ny kilemaina, ary ny maro hafa koa, ka nametraka 
azy teo akaikin'ny tongotr'i Jesosy; dia nahasitrana azy Izy;

Matio 17:20 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.

Marka 1:34 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 3:10 Fa efa nahasitrana olona maro Izy, ka dia nifanety taminy mba 
hanendry Azy izay rehetra nanana aretina*. [*Gr. kapoka]

Marka 6:5,6 Ary tsy nahazo nampiseho hery akory Izy teo, afa-tsy ny 
nametraka ny tànany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana 
azy. 6 Ary gaga Izy noho ny tsi-finoany. Dia nitety ny vohitra manodidina 
Izy ka nampianatra.

Marka 6:13 Ary demonia maro no navoakany; ary nohosorany diloilo ny 
marary maro ka nositraniny.

Marka 6:55,56 ka nihazakazaka tamin'izany tany rehetra izany ary nitondra ny
marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany. 56 Ary na 
taiza na taiza no nidiran'i Jesosy, na tao amin'ny vohitra, na tao an-tanàna,
na tany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja ny marary, ary ny olona 



nangataka hanendry na dia ny somotraviavin-dambany ihany aza; ary 
sitrana* izay rehetra nanendry Azy. [*Gr. voavonjy]

Marka 8:23-25 Ary nitantana ilay jamba Izy ka nitondra azy teny ivelan'ny 
tanàna; ary rehefa nororany ny masony, ka napetrany taminy ny tànany, 
dia nanontaniany hoe izy: Mahita zavatra va ianao? 24 Dia niandrandra 
ralehilahy ka nanao hoe: Mahita ny olona aho: fa toa hazo ny fijeriko azy, 
saingy mamindra. 25 Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tànany, dia 
nibanjina ralehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra 
rehetra.

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 16:17,18 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka 
demonia amin'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 hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho 
sitrana ireny

Lioka 4:18 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,

Lioka 4:40 Ary raha nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana 
marary tamin'ny aretina samy hafa dia nitondra azy teo aminy; ary dia 
nametra-tanana tamin'izy rehetra tsirairay Izy ka nahasitrana azy.

Lioka 5:15 Fa mainka niely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka 
betsaka hihaino Azy sy hositranina tamin'ny aretiny.

Lioka 5:17-25 Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy, dia 
nipetraka teo ny Fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna, izay efa niala 
tamin'ny tanàna rehetra any Galilia sy Jodia ary tany Jerosalema; ary ny 
herin'ny Tompo dia tao aminy mba hahasitranany. 18 Ary, indro, nisy 
nitondra lehilahy tamin'ny fandriana, izay mararin'ny paralysisa, ka nitady 
izay hampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. 19 Ary satria tsy 
nahita izay hampidirany azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia 
niakatra teo an-tampon-trano ka nanesorany ny tafo tanimanga, dia 
nampidininy ralehilahy mbamin'ny fandriany ho eo afovoan'ny olona, dia 
teo anatrehan'i Jesosy. 20 Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo, dia hoy 
Izy: Ralehilahy, voavela ny helokao. 21 Fa ny mpanora-dalàna sy ny 
Fariseo niara-nisaina hoe: Iza moa Ity miteny ratsy* Ity? Iza no mahavela 
heloka, afa-tsy Andriamanitra ihany? [*Gr. manao blasfemia; izahao Mat. 
9.3] 22 Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia namaly ka nanao taminy 
hoe: Nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? 23 Iza moa no 
moramora kokoa, ny manao hoe va: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: 



Mitsangàna, ka mandehana? 24 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona 
manana fahefana etỳ ambonin'ny tany hamela heloka - dia hoy Izy 
tamin'ilay mararin'ny paralysisa: Izaho milaza aminao hoe: Mitsangàna, dia
betao ny fandrianao, ary modia any an-tranonao. 25 Ary tamin'izay dia 
nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriany, dia lasa 
nody sady nankalaza an'Andriamanitra.

Lioka 6:17-19 Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo, dia nijanona teo an-
kamarenana Izy sy ny mpianany maro mbamin'ny vahoaka betsaka avy 
tany Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina any 
Tyro sy Sidona, izay tonga mba hihaino Azy sy hositranina amin'ny aretiny;
18 ary izay nampahorin'ny fanahy maloto dia nositranina. 19 Ary ny 
vahoaka rehetra nitady hanendry Azy, satria nisy hery niala taminy ka 
nahasitrana azy rehetra.

Lioka 7:21,22 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. 22 Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe: Mandehana ianareo, 
ambarao amin'i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, 
afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny 
maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara.

Lioka 8:2 mbamin'ny vehivavy sasany, izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy 
sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan'ny demonia
fito,

Lioka 9:2 Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy 
hahasitrana ny marary.

Lioka 9:11 Ary ny vahoaka, nony nahalala, dia nanaraka Azy; ary Izy nandray 
azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra; ary izay 
marary dia nositraniny.

Lioka 13:12 Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ka nanao taminy 
hoe: Ravehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao.

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 5:8,14 Hoy Jesosy taminy: Mitsangana, ento ny fandrianao, ka 
mandehana. 14 Rehefa afaka izany, dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny 
tempoly ralehilahy, ka hoy Izy taminy: Indro, efa sitrana ianao; aza manota
intsony, fandrao hanjo anao izay ratsy noho ny teo.

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.

Asan'ny 3:6 Fa hoy Petera: Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay 
ananako no omeko anao: Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta,
mitsangantsangàna.



Asan'ny 5:15,16 ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany 
teny ambony farafara sy fandriana, mba hisy ho azon'ny tandindon'i Petera
ahay, raha mandalo izy. 16 Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra 
manodidina an'i Jerosalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay 
nampahorin'ny fanahy maloto; dia sitrana avokoa izy rehetra.

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 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.

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.

1 Korintiana 12:9 ary ny anankiray finoana, amin'izany Fanahy izany ihany, 
ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, amin'izany
Fanahy iray izany ihany,

1 Korintiana 12:28 Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny 
fiangonana, voalohany Apostoly, faharoa mpaminany, fahatelo 
mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana*, dia fanomezam-
pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia 
fiteny samy hafa tsy fantatra. [* Gr. hery]

Filipiana 2:27 Eny, fa narary saiky maty tokoa izy; nefa Andriamanitra 
namindra fo taminy, ary tsy taminy ihany, fa tamiko koa, fandrao hanana 
alahelo mifanontona aho.

Jacoba 5:14 Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon*'ny 
fiangonana**; ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo
sady hivavaka eo aminy; [* Gr. presbytera] [** Gr. eklesia]

1 Petera 2:24 ary Izy nitondra ny fahotantsika (Isa. 53. 12) tamin'ny tenany 
teo ambonin'ny hazo, mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny 
amin'ny fahamarinana; ary "ny dian-kapoka taminy no nahasitranana 
anareo"

3 Jaona 1:2 Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny 
zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.
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