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Eksodosy 15:9 Hoy ny fahavalo: Hanenjika aho, hahatratra aho, hizara babo
aho  ka  hanao  izay  sitraky  ny  foko  aminy,  hotsoahako  ny  sabatra,  ka
hamongotra azy ny tanako.

Eksodosy 18:21 Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy
matahotra an'Andriamanitra,  dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly;  ka
manendre  mpifehy  arivo  sy  mpifehy  zato  sy  mpifehy  dimam-polo  ary
mpifehy folo hifehy azy.

Eksodosy 20:14 Aza mijangajanga.
Eksodosy  20:17  Aza  mitsiriritra  ny  tranon'ny  namanao;  aza  mitsiriritra  ny

vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na
ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza.

Nomery 11:4 Ary ny olona hafa firenena izay niharo taminy dia liana, ary ny
Zanak'Isiraely koa dia nitomany indray hoe: Enga anie ka hisy hanome hena
hohaninay!

Deotoronomia  5:21  ka  hoy  ianareo:  Indro,  efa  nampahitain'i  Jehovah
Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalehibiazany isika, ary efa rentsika
ny feony avy tao amin'ny afo; koa efa hitantsika androany fa Andriamanitra
miteny amin'ny olona, nefa velona ihany izy.

Deotoronomia  12:20 Raha  hitarin'i  Jehovah  Andriamanitrao  ny  fari-taninao,
araka  izay  nolazainy  taminao,  ka  hoy  ianao:  Hihinan-kena  aho,  satria
maniry  hihinan-kena  ny  fanahinao,  dia  mahazo  mihinan-kena  araka  izay
rehetra irin'ny fanahinao ianao.

Deotoronomia  22:22  Raha  misy  lehilahy  azo  mandry  amim-behivavy
vadin'olona, dia samy hatao maty izy roroa, na ralehilahy izay nandry tamin-
dravehivavy,  na ravehivavy koa;  ka dia hofongoranao tsy ho eo amin'ny
Isiraely ny fanao ratsy.

Josoa 7:21 Nahita kapôty tsara  avy any Babylona aho sy sekely volafotsy
roanjato ary anja-bolamena, lanjan-tsekely dimam-polo, tamin'ny babo, dia
nitsiriritra ireny aho ka naka; ary, indreo, voàfina ao ambanin'ny tany ao
amin'ny laiko ireny, ary ny volafotsy ao ambaniny.

Salamo  10:3  Ny  ratsy  fanahy  mandoka  izay  irin'ny  fony;  ary  ny  mpierina
mahafoy sy manamavo an'i Jehovah.

Salamo 78:18 Dia naka fanahy an'Andriamanitra tam-pony izy, tamin'ny nilàny
hanina araka ny nahaliana azy.

Salamo 78:30 Nefa  tsy  niala  tamin'ny  filàny izy,  ary  mbola  teo am-bavany
ihany ny haniny;

Salamo 81:12 Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony Izy, handehanany
manaraka ny fisainan'ny tenany.

Salamo  106:14  Fa  fatra-pila  izy  tany  an-efitra,  Sady  naka  fanahy
an'Andriamanitra tany an-tany foana.



Salamo 119:36 Amporisiho ny foko ho amin'ny teni-vavolombelonao, Fa tsy ho
amin'ny fieremana.

Ohabolana 1:19 Toy izany no iafaran'izay rehetra fatra-pila harena; Fa hipaoka
ny ain'izay fatra-pila azy izany.

Ohabolana 6:25 Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaran-tarehiny; Ary aoka tsy
hahazo anao amin'ny hodimasony izy.

Ohabolana 15:27 Izay fatra-pila harena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany;
Fa izay mankahala kolikoly no ho velona.

Ohabolana 21:25,26 Ny fanirian'ny malaina hahafaty azy, Satria ny tànany tsy
mety  miasa  tsinona;  26  Maniry  fatratra  mandritra  ny  andro  izy;  Fa  ny
marina kosa manome ka tsy mba mahihitra.

Ohabolana 28:16 Ny mpanapaka tsy ampy saina dia mahery mampahory; Izay
mankahala ny fieremana no ho ela velona.

Isaia  56:11  Lian-kanina  ireny  amboa  ireny;  ka  tsy  mahalala  voky,  sady
mpiandry tsy mahafantatra ireny; samy efa nivily ho amin'ny lalany avy izy
rehetra, samy mankamin'ny filàny harena avokoa izy rehetra.

Isaia 57:17 Ny helony noho ny fieremany no nahatezitra Ahy ka namelezako
azy;  fa  niery  Aho,  satria  tezitra,  nefa  niodina  izy  ka  mbola  nandroso
tamin'ny lalana tian'ny fony ihany.

Jeremia 6:13 Satria izy rehetra, na ny kely na ny lehibe, dia samy fatra-pila
harena avokoa;  Na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka
avokoa.

Jeremia 22:17 Nefa tsy misy alehan'ny masonao sy ny eritreritrao afa-tsy ny
filan-karena ihany sy ny fandatsahana rà marina ary ny fampahoriana sy ny
fanaovana an-keriny.

Jeremia 51:13 Hianao izay monina eny amoron'ny rano be sady be rakitra,
tonga ny fiafaranao, ka tsy hisy intsony ny filanao harena.

Ezekiela 6:9 Ary izay afaka aminareo dia hahatsiaro Ahy any amin'ny jentilisa
izay hitondrana azy ho babo, rehefa voatorotoroko ny fony mijangajanga,
izay  efa  niala  tamiko,  sy  ny  masony,  izay  mijangajanga  manaraka  ny
sampiny, ary haharikoriko azy ny tenany noho ny ratsy izay efa nataony, dia
ny fahavetavetany rehetra;

Ezekiela 14:4,5 Koa mitenena aminy hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Ny
amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Isiraely izay mampiorina ny sampiny
ao  am-pony  ary  mametraka  ny  fahatafintohinana  mahameloka  azy  eo
anoloany ary manatona ny mpaminany, Izaho Jehovah no hamaly azy araka
ny habetsaky ny sampiny, 5 mba hisamborako ny taranak'Isiraely amin'ny
fony, satria efa nihemotra niala tamiko izy rehetra noho ny sampiny.

Ezekiela 22:12 Ao aminao misy mandray kolikoly handatsa-drà; maka zana-
bola sy tombony ianao sady manao an-keriny mandroba ny an'ny namanao
ka manadino Ahy, hoy Jehovah Tompo.

Ezekiela  33:31  Dia  mankao  aminao  tahaka  ny  fihavin'ny  olona  izy  ka
mipetraka eo anatrehanao toa oloko ary mahare ny teninao, nefa tsy mety



mankatò azy; fa, indro, teny mamy no lazain'ny vavany, nefa ny fony dia
lasa manaraka ny filan-karena.

Hosea 4:12 Ny oloko dia mila saina amin'ny tapa-kazony,  ary ny tehiny no
manambara  aminy;  Fa  ny  fanahim-pijangajangana  no  nampania  azy,  ary
lasan-ko janga izy ka tsy manaiky an'Andriamaniny.

Hosea  5:4  Tsy  avelan'ny  ataony  hiverina  amin'Andriamanitra  izy;  Fa  ny
fanahim-pijangajangana no ao anatiny, ary Jehovah tsy fantany. 

Mika 2:2 Ary mitsiriritra saha izy ka maka izany an-keriny, Sy trano koa ka
mahalasa azy;  Ary  mampahory olona mbamin'ny  ankohonany izy,  Dia  ny
olona mbamin'ny lovany.

Nahoma  3:4  Noho  ny  habiazan'ny  fijangajangan'ikala  janga  tsara  tarehy,
Tompovavin'ny  fankatovana,  Izay  mivarotra  firenena  amin'ny
fijangajangany Sy fokom-pirenena amin'ny fankatovany.

Habakoka  2:9  Lozan'izay  fatra-pila  harena  amin'ny  tsy  marina  ho  an'ny
taranany,  Hanaovany ny akaniny any amin'ny  avo,  Mba tsy  ho tratry  ny
tanan'ny loza

Matio 5:28 Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila
azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady.

Marka 4:19 fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny
filàna ny zavatra hafa miditra, dia mangeja ny teny, ka tsy mamoa izy.

Marka 7:22 ny fieremana,  ny lolom-po,  ny fitaka,  ny fijejojejoana,  ny maso
ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana:

Lioka 3:14 Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe: Ary inona
kosa  no  mba  hataonay?  Dia  hoy  izy  taminy:  Aza  mitohatoha  foana
amin'olona, ary aza miampanga lainga, ary mianina amin'ny karamanareo.

Lioka 12:15 Ary hoy Izy tamin'ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy
ho  azon'ny  fieremana  ianareo;  fa  ny  ain'ny  olona  tsy  miankina  amin'ny
habetsahan'ny zavatra ananany.

Lioka 16:14 Ary ny Fariseo, izay fatra-pitia vola, raha nandre izany rehetra
izay, dia naneso an'i Jesosy.

Jaona 8:44 Hianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo
no  tianareo  hatao.  Izy  dia  mpamono  olona  hatramin'ny  taloha,  ary  tsy
nitoetra tamin*'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga
izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga.

Asan'ny 20:33 Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho.
Romana 1:24-29 Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny

fony ho amin'ny fahalotoana, dia ny nifanalany voninahitra tamin'ny tenany
avy; 25 ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga, ka nanaja
sy  nanompo  ny  zavatra  natao  izy,  fa  tsy  ny  Mpanao,  Izay  isaorana
mandrakizay. Amena. 26 Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny
filan-dratsy mahavoafady; fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho
amin'izay tsy fanaony; 27 ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny
fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy



nifanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay
tokony ho azy noho ny fiviliany. 28 Ary araka ny nanaovany ny fahalalana
marina an'Andriamanitra ho tsy miendrika hotanany, dia araka izany kosa
no  nanoloran'Andriamanitra  azy  ho  amin'ny  fisainana  tsy  mahamendrika
hanao izay zavatra tsy tokony hatao, 29 ka dia feno ny tsi-fahamarinana
rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolompo,- feno fialonana, vonoan-
olona, fifandirana, fitaka, otri-po,-

Romana 6:12 Koa aza avela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety  maty
hanarahanareo ny filany;

Romana 7:7 Inona ary  no holazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria  izany!
Kanefa tsy nahalala ny ota aho, raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro
akory ny fitsiriritana, raha tsy ny lalàna no nanao hoe: Aza mitsiriritra

Romana  13:9  Fa  ny  hoe:  Aza  mijangajanga,  aza  mamono  olona,  aza
mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mbamin'izay didy hafa rehetra, dia
samy  efa  ao  anatin'izao  teny  izao  hoe:  Tiava  ny  namanao  tahaka  ny
tenanao

Romana 13:14 Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin'ny nofo
hahatanteraka ny filany.

1 Korintiana 5:10,11 nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao,
na ny mpierina sy ny mpanao an-keriny, na ny mpanompo sampy; fa raha
izany,  dia  tsy  maintsy  miala  amin'izao  tontolo  izao  ianareo.  11  Fa  ny
nanoratako taminareo, dia ny mba tsy hiharoharoanareo aminy, raha misy
atao hoe rahalahy, nefa mpijangajanga, na mpierina, na mpanompo sampy,
na mpanaratsy, na mpimamo, na mpanao an-keriny, dia aza miara-mihinana
akory amin'ny toy izany ianareo.

1 Korintiana 6:9,10 Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba
handova  ny  fanjakan'Andriamanitra?  Aza  mety  hofitahina  ianareo:  fa  ny
mpijangajanga  sy  ny  mpanompo  sampy  sy  ny  mpaka  vadin'olona  sy  ny
sodomita  10  sy  ny  mpangalatra  sy  ny  mpierina  sy  ny  mpimamo  sy  ny
mpanaratsy  ary  ny  mpanao  an-keriny  dia  tsy  mba  handova  ny
fanjakan'Andriamanitra.

1 Korintiana 10:6 Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy
ho mpila zava-dratsy isika toy ny nilan'ireny.

1 Korintiana 12:31 Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe
indrindra; ary, indro, izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo:

1  Korintiana  14:39  Koa  amin'izany,  ry  rahalahiko,  maniria  fatratra  ny
haminany, ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra;

2 Korintiana 9:5 Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy handeha
hialoha  ho  any  aminareo  aho  ka  hahavita  rahateo  ny  fiantranareo  izay
nokasainareo teo aloha, mba hovitaina toy ny fiantrana izany, fa tsy toy ny
fahihirana.

Galatiana  5:16-20  Fa  hoy  izaho:  Mandehana  araka  ny  Fanahy,  dia  tsy
hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. 17 Fa ny nofo manohitra ny Fanahy,



ary  ny  Fanahy  manohitra  ny  nofo;  ary  mifanohitra  izy  roroa,  mba  tsy
hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo. 18 Fa raha tarihin'ny Fanahy
ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna. 19 Fa miharihary ny asan'ny nofo,
dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, 20 fanompoan-tsampy,
fanaovana  ody  ratsy,  fandrafiana,  fifandirana,  adi-lahy,  fiafonafonana,
fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana,

Galatiana 5:24 Fa izay an'Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin'ny
faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana.

Efesiana  2:1-3  Ary  ianareo  dia  efa  novelominy,  fony  mbola  matin'ny
fahadisoanareo  sy  ny  fahotanareo,  2  izay  nalehanareo  fahiny,  araka  ny
fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny
rivotra,  dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsi-
fanarahana;  3  teo  amin'ireo  no  nitondrantsika  rehetra  tena  koa  fahiny
tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny danin'ny nofo sy ny saina;
ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika.

Efesiana  4:19  dia  olona  tsy  mahalala  henatra  intsony  ka  nanolo-tena  ho
amin'ny fijejojejoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana.

Efesiana  4:22-27  mba  hialanareo  ny  toetrareo  taloha  araka  ny  fitondran-
tenanareo  fahiny,  izay  mihasimba  araka  ny  filan'ny  fitaka;  23  fa  mba
hohavaozina  kosa  ianareo  amin'ny  fanahin'ny  sainareo,  24  ary  mba
hotafinareo  ny  toetra  vaovao,  izay  noforonina  araka  an'Andriamanitra
amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. 25 Koa
esory ny lainga, ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo
rehetra; fa samy isan'ny momba ny tenan'ny namantsika avokoa isika. 26
Tezera, fa aza manota; ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny
fahatezeranareo. 27 Aza manome fitoerana ho an'ny devoly.

Efesiana  5:3,5  Fa  ny  fijangajangana  sy  ny  fahalotoana  rehetra,  na  ny
fieremana,  dia  aza  avela  hotononina  eo  aminareo  akory  aza,  fa  tsy
mahamendrika ny olona masina izany, 5 Fa fantatrareo marimarina fa samy
tsy  manana  lova  eo  amin'ny  fanjakan'i  Kristy  sy  Andriamanitra  na  ny
mpijangajanga  rehetra,  na  ny  olom-betaveta,  na  ny  olona  mierina
(mpanompo sampy izany). 

Kolosiana  3:5  Koa  vonoy  ny  momba  ny  tenanareo  izay  etỳ  an-tany,  dia
fijangajangana,  fahalotoana,  firehetam-po,  fanirian-dratsy  ary  fieremana,
dia fanompoan-tsampy izany;

1 Tesaloniana 2:5 Fa tsy nanao teny mandrobo akory izahay na oviana na
oviana,  tahaka  ny  fantatrareo  ihany,  na  nihatsaravelatsihy  hanafina
fieremana (Andriamanitra no vavolombelona);

1 Tesaloniana 4:3-7 Fa izao no sitrapon'Andriamanitra, dia ny hanamasinana
anareo,  hifadianareo  ny  fijangajangana,  4  mba  samy  hahafantatra  izay
hahazoanareo ny  fanaky ny tenanareo avy,  amin'ny  fahamasinana sy ny
voninahitra,  5  tsy  amin'ny  filàna  fotsiny,  tahaka  ny  jentilisa  izay  tsy
mahalala  an'Andriamanitra,  6  mba  tsy  hisy  hanao  saina  hifetsy  ny



rahalahiny  amin'izany;  fa  ny  Tompo  no  mpamaly  ny  amin'izany  zavatra
rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. 7 Fa
Andriamanitra  tsy  niantso  antsika  ho  amin'ny  fahalotoana,  fa  amin'ny
fahamasinana.

1 Timoty 3:3,8 sy mpimamo lian'ady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila
ady, tsy mpitia vola, 8 Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotona, tsy
miroa teny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto,

1 Timoty 6:9,10 Ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy
ny  fandrika  ary  ny  filàna  maro  tsy  misy  antony  sady  mandratra,  izay
mandentika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. 10 Fa
ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady
izany  dia  efa  voavily  niala  tamin'ny  finoana  ka  nanindrona  ny  tenany
tamin'ny alahelo be.

2 Timoty 2:22 Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy;  ary miezaha mitady
fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo
amin'ny fo madio.

2  Timoty  3:2,6  Fa  ny  olona  ho  tia  tena,  ho  tia  vola,  ho  mpandoka  tena,
mpiavonavona,  miteny  ratsy,  tsy  manoa  ray  sy  reny,  tsy  misaotra,  tsy
manaja  izay  masina,  6  Fa  isan'ireny  izay  misokosoko  miditra  any  an-
tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny
fahotana, entin'ny filàna maro,

2 Timoty 4:3 Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana
tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy
araka ny filany;

Titosy  2:12  mampianatra  antsika  handà  izay  toe-panahy  tsy  araka
an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony
sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana
ankehitriny izao,

Titosy 3:3 Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon'ny
filàna sy  ny fahafinaretana maro,  ary velona teo amin'ny  lolompo sy  ny
fialonana, sady hala no nifankahala.

Hebreo 13:5 Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina
amin'izay  anananareo;  fa  hoy  Izy:  "Izaho  tsy  handao  anao  mihitsy  na
hahafoy anao akory".

Jakoba  1:14,15  fa  samy  alaim-panahy  ny  olona,  raha  tarihin'ny  filany  sy
fitahiny izy. 15 Ary ny filàna, rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny
ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana.

Jakoba 4:1-5 [Fananarana ny tia ady sy ny mpisintaka sy ny manendrikendrika
ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra]  Avy aiza ny ady, ary avy
aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no ihaviany, dia ny filanareo
izay miady  ao anatin'ny  momba ny tenanareo?  2  Mila  ianareo,  nefa  tsy
manana  ihany;  mamono  sy  mitsiriritra  ianareo,  nefa  tsy  mahazo  ihany;
mifanditra sy miady ianareo; tsy manana ianareo, satria tsy mangataka. 3



Mangataka  ianareo,  nefa  tsy  mahazo  ihany,  satria  diso  fangataka,  mba
holaninareo  amin'ny  filanareo.  4  Ry  mpisintaka  mijangajanga,  tsy
fantatrareo  va  fa  fandrafiana  an'Andriamanitra  ny  fisakaizana  amin'izao
tontolo  izao?  Koa  na  iza  na  iza  te-ho  sakaizan'izao  tontolo  izao,  dia
fahavalon'Andriamanitra izy. 5 Ary ataonareo va fa miteny foana ny Soratra
Masina?  Ny  fanahy,  izay  nampitoeriny  ato  anatintsika  dia  iriny  amin'ny
fahasaro-piaro. 

1 Petera 1:14 tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo
fahiny tamin'ny tsi-fahalalanareo;

1  Petera  2:11  [Fananarana  hamporisika  mba  hadio  fitondran-tena  amin'ny
olona  rehetra,  ary  filazana  ny  mety  hataon'ny  mpianakavy]  Ry  malala,
mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fadio ny filan'ny
nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny;

1 Petera 4:2-4 mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo
araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. 3 Fa
ampy  izay  ny  andro  lasa  ho  nanaovana  ny  fanaon'ny  jentilisa  tamin'ny
nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana
sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay
fady  indrindra;  4  ary  amin'izany  dia  gaga  izy  ireo,  satria  tsy  miara-
mihazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany,
ka dia teneniny ratsy;

2 Petera 1:4 ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady
soa  no  lehibe  indrindra,  mba  ho  tonga  mpiray  amin'ny
fomban'Andriamanitra  amin'izany  ianareo,  rehefa  afa-nandositra  ny
fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna;

2 Petera 2:3 Ary amin'ny hafatratry ny fitiavany harena no hanaovany varotra
anareo  amin'ny  teny  mamitaka;  efa  ela  izay  no  tsy  nijanonjanona  ny
fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany.

2 Petera 2:9-19 dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny
fakam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho
amin'ny andro fitsarana,- 10 indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny
nofo hila zava-mahaloto ka manamavo ny manana fahalehibiazana. Ireo efa
olona sahisahy, mitompo teny fantatra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny
manana voninahitra. 11 Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy
ny hery, tsy mitondra fiampangana hitenenan-dratsy azy eo anatrehan'ny
Tompo. 12 Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany (tahaka ny
biby  tsy  manan-tsaina,  fa  zava-manan'aina fotsiny  ihany,  izay  teraka  ho
fisambotra sy ho famono) dia haringana tokoa amin'ny fahalotoany, 13 ary
hiharan'ny ratsy ho valin'ny faharatsiany izy. Ataony ho zava-mahafinaritra
ny velona vetivety amin'ny fy, ka be pentimpentina sy tsiny izy sady velona
amin'ny  fy  eo  amin'ny  fanasam-pifankatiavany,  raha  miara-mihinana
aminareo, . 14 manana maso feno fijangajangana, izay tsy mety mitsahatra
amin'ny fahotana: dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy; ary mampaharatra



ny fony amin'ny hafatratry ny fitiavany harena, dia zanaky ny fanozonana
izy; 15 efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'i
Balama, zanak'i  Beora,  izay tia ny tambin'ny tsi-fahamarinana, .  16 nefa
voanatra izy noho ny fahotany: ny boriky moana efa nanao feon'olona ka
nisakana  ny hadalan'ilay  mpaminany.  17  Ireo efa  loharano ritra,  zavona
entin'ny tafio-drivotra, ka efa tehirizina ho azy ny fahamaintisan'ny maizina.
18  Fa  mandoka fatratra  ny  zava-poana  ireo,  ka  ny  filan'ny  nofo,  dia  ny
fijejojejoana,  no  entiny  mamitaka  ny  olona  izay  saiky  afaka  tsy  ho
naman'ny  velona  eo  amin'ny  fahadisoana  intsony;  19  fahafahana  no
ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevon'ny fahalotoana; efa
izay maharesy ny olona dia mahandevo avy.

2 Petera 3:3 efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia
hisy mpaniratsira avy haniratsira, mandeha araka ny filany

1 Jaona 2:15-17 Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo 
izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny
Ray. 16 Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo 
sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy 
amin'ny Ray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. 17 Ary mandalo izao 
fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no 
maharitra mandrakizay.

Joda 1:11 Hahita loza izy!  fa  efa nandeha tamin'ny lalan'i  Kama, sady efa
nimaona fatratra hanaraka ny fahadisoan'i Balama hahazoany tamby, ary
efa ringana tamin'ny fiodinan'i Kora izy.

Joda 1:15-19 hitsara  ny olona rehetra  sy  hampiaiky  ny  olona ratsy  fanahy
rehetra  ny  asan'ny  haratsiam-panahy  rehetra,  izay  nataony  tamin'ny
haratsiam-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota
ratsy fanahy hanohitra Azy." 16 Ireo dia mpimonomonona sy mpimoimoy,
mandeha araka ny filany (ary ny vavany manao teny miavonavona loatra)
ka mandoka olona mba hahazoany zavatra. 17 Fa tsarovinareo, ry malala,
ny teny voalazan'ny Apostolin'i Jesosy Kristy Tompontsika fahiny; 18 fa efa
nilaza  taminareo  hoe  izy:  Amin'ny  andro  farany  dia  hisy  mpaniratsira,
mandeha  araka  ny  filan'ny  haratsiam-panahiny.  19  Ireo  no  mahatonga
fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany, fa tsy mba manana ny Fanahy.

Apokalypsy 18:14 Ary ny vokatra soa nirin'ny fanahinao dia efa niala taminao, 
ary ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho 
anao, ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo.
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