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Jeremia 1:18 Indro, Izaho hanao anao ho tanàna mimanda sy andry vy ary 
manda varahina mba tsy ho leon'ny tany rehetra, na ny mpanjakan'ny 
Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorony, na ny vahoaka.

Ezekiela 3:18 Raha hoy Izaho amin'ny ratsy fanahy: Ho faty tokoa ianao! ary 
tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany 
amin'ny lalany ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny helony ihany 
ilay ratsy fanahy; nefa hadiniko amin'ny tananao ny ràny.

Jeremia 6:27 Ho mpizaha toetra ao amin'ny oloko no nanendreko anao, dia 
ho fiarovana mafy, mba ho fantatrao sy hizahanao toetra ny alehany.

Levitikosy 26:19 Ary horavako ny reharehan'ny herinareo, ka hataoko toy ny 
vy ny lanitrareo, ary toy ny varahina ny taninareo; ary ny herinareo ho 
lany foana;

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.

Romana 12:21 Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny 
ratsy.

Salamo 143:8,10 Ampandreneso ny famindram-ponao aho nony maraina, Fa 
Hianao no itokiako;  Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, Fa 
aminao no ananganako ny fanahiko. 10 Ampianaro hanao ny sitraponao 
aho;  Fa  Hianao  no  Andriamanitro;  Aoka  ny  Fanahinao  tsara  no 
hitarihanao ahy amin'izay tany marina.

Salamo 94:12 Sambatra izay olona anarinao, Jehovah ô, Sady ampianarinao 
avy amin'ny lalanao,

Ohabolana 27:12 Ny mahira-tsaina mahatazana ny loza ka miery; Fa ny kely 
saina kosa mandroso ka voa.

Filipiana 2:16 mitana ny tenin'ny fiainana, mba hisy ho reharehako amin'ny 
andron'i Kristy, ka tsy ho nihazakazaka foana aho na nisasatra foana.

Isaia  49:4  Fa  hoy  kosa  Aho:  Foana  ny  nisasarako,  zava-poana  sy 
tsinontsinona  no  nandaniako  ny  heriko;  kanefa  ao  amin'i  Jehovah  ny 
rariny tokony ho Ahy, Ary ny valin'ny asako dia ao amin'Andriamanitro.

Salamo  76:3  Teo  no  nanapatapahany  ny  zana-tsipìka  manelatra,  sy  ny 
ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana.

Hebreo 13:21 Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao 
ny  sitrapony  ka  hiasa  ao  anatinareo  izay  ankasitrahana  eo  imasony 
amin'ny alalan'i Jesosy Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay 
mandrakizay. Amena.

1  Korintiana  16:15  Fantatrareo  ny  ankohonan'i  Stefanasy,  fa  voaloham-



bokatr'i Akaia izy sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona 
masina; dia mangataka aminareo aho, ry rahalahy,

Filipiana 1:27 Fa hany ataoko: aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny 
filazantsaran'i Kristy, mba handrenesako ny toetrareo (na ho tonga aho 
ka hahita  anareo,  na tsy  ho tonga),  fa  maharitra amin'ny fanahy iray 
ianareo  ka  miray  fo  hiara-miezaka  hampandroso  ny  finoana  ny 
filazantsara,

1 Korintiana 15:58 Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, 
aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria 
fantatrareo  fa  tsy  foana  tsy  akory  ny  fikelezanareo  aina  ao  amin'ny 
Tompo.

Kolosiana 4:12 Manao veloma anareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo 
sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny 
fangatahana  ho  anareo,  mba  hitoeranareo  marina,  ka  hatoky  tsara 
amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra.

2  Mpanjaka  19:34 Fa hiaro  ity  tanàna ity  Aho ka hamonjy  azy  noho ny 
amin'ny tenako sy Davida mpanompoko.

Jeremia 15:20,21 Ary hataoko manda varahina mirova ho amin'ity firenena 
ity  ianao:  Hiady  aminao  izy,  nefa  tsy  hahaleo  anao;  Fa  momba anao 
hamonjy  sy  hanafaka  anao Aho,  hoy  Jehovah;  21  Ary  hanafaka anao 
amin'ny  tanan'ny  ity  ratsy  fanahy  Aho  sy  hanavotra  anao  amin'ny 
tanan'ny mpampahory. 

Salamo 55:18 Ka hanavotra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana hahafahako 
amin'ny adin'ireny amiko, fa maro no miady amiko.

Ezekiela  30:24  Fa  hampahatanjahiko  kosa  ny  sandrin'ny  mpanjakan'i 
Babylona,  ka  hataoko  eny  an-tànany  ny  sabatro;  Fa  hotorotoroiko  ny 
sandrin'i Farao, dia hitrona eo anatrehany toy ny fitronan'ny voatrabaka 
izy.

Apokalypsy  3:18  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.

1 Jaona 3:17 Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao, ary 
mahita ny fahantran'ny rahalahiny ka mihirim-belona aminy, ahoana no 
itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny?

Isaia  50:4  Jehovah  Tompo  nanome  Ahy  ny  lelan'ny  efa  mahay,  mba 
hahaizako  manao  teny  hampahatanjaka  izay  reraka;  ampandrenesiny 
isa-maraina isa-maraina, eny, ampandrenesiny ny sofiko hihaino tahaka 
ny efa mahay

Salamo 18:39 Hianao mampisikina ahy hery hiady; aripakao ho ambaniko 
izay mitsangana hamely ahy.

2  Samoela  22:40  Hianao  mampisikina  ahy  hery  hiady;  Aripakao  ho 



ambaniko izay mitsangana hamely ahy.
Salamo  89:43  Efa  nampihemotra  ny  lelan'ny  sabany  Hianao  Ka  tsy 

nampaharitra azy tamin'ny ady.
Ezekiela  13:6 Mahita  zava-poana sy  faminaniana lainga ireo  izay manao 

hoe:  Hoy  Jehovah,  nefa  tsy  nirahin'i  Jehovah  izy  tsinona,  hahazoany 
manantena ny hahatòvan'ny teny

Levitikosy 26:37 Ary ho lavo mifanindry toy ny mandosi-tsabatra izy, na dia 
tsy  misy  manenjika  aza;  ka  dia  tsy  hahajanona  eo  anoloan'ny 
fahavalonareo ianareo.

1 Korintiana 14:8 Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hiomana 
hiady?

Joba 15:24 Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy; Mandresy azy 
ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin'ny ady,

1 Tantara 12:8 Ary tamin'ny Gadita nisy lehilahy mahery niendaka hanatona 
an'i Davida ho amin'ny fiarovana tany an-efitra, dia ny miaramila nahay 
niady ka nahatana ampinga lehibe sy lefona; ny tarehiny dia tahaka ny 
tarehin'ny  liona,  ary  faingam-pandeha  tahaka  ny  gazela  eny  an-
tendrombohitra izy.

1 Tantara 12:33,38 Tamin'ny Zebolona, izay azo nalefa hanafika ka nahay 
niady tamin'ny fiadiana samy hafa rehetra  dia dimy alina,  izay nahay 
nilahatra  tsara  tamin'ny  firaisan-kina.  38  Ireo  miaramila  rehetra  ireo, 
izay nahay nilahatra tsara,  dia niray fo nankany Hebrona hampanjaka 
an'i Davida amin'ny Isiraely rehetra; ary ny sisa rehetra tamin'ny Isiraely 
koa niray fo hampanjaka an'i Davida.

Lioka 10:19 Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka 
sy  handresy ny  hery  rehetra  ananan'ny  fahavalo  ianareo,  ka  tsy  hisy 
hampaninona anareo akory.

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.

2 Timoty 2:25,26 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.

Nehemia 4:15 Dia nanao ny asa izahay, ary ny antsasany kosa nitan-defona 
hatramin'ny mazavaratsy ka mandra-piposaky ny kintana.

Salamo 73:24 Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, 
dia horaisinao ho amin'ny voninahitra aho.
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