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Romana 6:23 Fa fahafatesana no tambin'ny ota; ary fiainana mandrakizay no 
fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy 
Tompontsika.

Romana 8:2 Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny Fanahin'aina no nahafaka 
ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana.

2 Timoty 1:10 fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy, 
Mpamonjy  antsika,  Izay  nahafoana  ny  herin'ny  fahafatesana,  ka  ny 
filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny  tsi-fahalòvana 
mandrakizay;

Joba  5:2  Fa  ny  adala  dia  vonoin'ny  fahasosorana,  ary  ny  kely  saina  dia 
matin'ny fialonana.

Hosea 13:14 Havotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainan-tsi-hita* izy; Hovonjeko 
ho afaka amin'ny fahafatesana Izy;  Ry fahafatesana ô,  aiza ny aretina 
fandripahanao? Ry fiainan-tsi-hita ô, aiza ny fandringananao? Afenina tsy 
ho hitan'ny masoko ny nenina. [Heb. Sheola]

Salamo 9:13 Mamindrà  fo  amiko,  Jehovah ô;  mitsinjova ny  fahoriako avy 
amin'izay  mankahala  ahy,  Ry  Mpanandratra  ahy  ho  afaka  amin'ny 
vavahadin'ny fahafatesana,

Joba 6:26 Ny amin'ny teniko ihany va no ananaranareo ahy? Fa ho amin'ny 
rivotra ny tenin'ny olona mamoy fo.

Joba 33:22 Dia manakaiky ny lavaka ny fanahiny, ary ny ainy manatona ny 
mpaka aina.

Ezekiela  37:12,13  Koa maminania,  ka  ataovy  aminy  hoe:  Izao  no  lazain'i 
Jehovah Tompo: Indro,  ry oloko,  Izaho no hanokatra ny fasanareo,  ary 
hampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka ho entiko ho any amin'ny 
tanin'ny  Isiraely;  13  ka  dia  ho  fantatrareo  fa  Izaho  no  Jehovah,  raha 
manokatra  ny  fasanareo  Aho,  ry  oloko,  ka  mampiakatra  anareo  hiala 
amin'ny fasanareo.

Matio 27:52 ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay 
efa nodi-mandry no natsangana,

Genesisy 2:7 Ary vovo-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, 
ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona 
izy.

Genesisy 6:17 Ary, indro, Izaho efa hahatonga ny safo-drano ambonin'ny tany 
handringana ny nofo rehetra izay manam-nofonaina ambanin'ny lanitra; 
dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany.

Genesisy 7:15 Dia niditra tao amin'i Noa tao anatin'ny sambo-fiara ireo, dia 
tsiroaroa avy tamin'ny nofo rehetra izay manam-pofonaina.

Genesisy  7:22  Izay  rehetra  nanam-pofonaina  teo  am-bavorony,  avy 
tamin'izay rehetra teo amin'ny tany maina, dia maty avokoa.



Joba 12:10 Izay mitana ny ain'ny zava-manan'aina rehetra sy ny fofonain'ny 
olombelona rehetra?

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

Asan'ny 17:25 sady tsy mba tompoin'ny tànan'olona toa mila zavatra, fa Izy 
ihany  no  manome izao  rehetra  izao  aina  sy  fofon'aina  ary  ny  zavatra 
rehetra;

Apokalypsy  13:15  Ary  navela  hanisy  aina  ny  sarin'ny  bibi-dia  izy,  mba 
hahateny  ny  sarin'ny  bibi-dia,  ary  hampamono  izay  rehetra  tsy  mety 
miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibi-dia.

Jaona 10:10 Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary 
handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be.

Isaia  28:15  Satria  ianareo  manao  hoe:  Efa  nanao  fanekena  tamin'ny 
fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiainan-tsi-hita 
ka na dia ho avy aza ny loza** manafotra, dia tsy hihatra aminy izany, fa 
ny lainga no nataonay ho fiarovana, ary ny fitaka ho fierena,

Isaia  28:18  Hofoanana  ny  fanekenareo  amin'ny  fahafatesana,  ary  tsy 
haharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiainan-tsi-hita raha ho avy ny loza 
manafotra, dia ho tonga fanitsakitsany ianareo.

Isaia 5:24 Koa toy ny fandevonan'ny lelafo ny mololo, ary toy ny fifitsaky ny 
bozaka midedadeda, dia toy izany no hahalovan'ny fakany sy hijofoan'ny 
voniny hanjary vovoka, satria efa nandà ny lalàn'i  Jehovah, Tompon'ny 
maro izy Sy nanamavo ny tenin'ny Iray Masin'ny Isiraely.

Joela  1:12  Maina  ny  voaloboka,  malazo  ny  aviavy,  ary  malazo  koa  ny 
ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny poma aza, dia ny hazo rehetra any 
an-tsaha; Eny, malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona.

Hosea 13:15 Fa Efraima dia hahavokatra eo amin'ny rahalahy; Nefa ho avy 
ny rivotra avy any atsinanana, dia ny rivotr'i Jehovah miakatra avy any an-
efitra,  ka  dia  ho  ritra  ny  loharanony,  ary  ho  tankina  ny  fantsakany; 
Hobaboina ny rakitra, dia ny fanaka tsara rehetra.

Apokalypsy  22:1  Ary  izy  naneho  ahy  onin'ny  ranon'aina,  manganohano 
tahaka  ny  vato  krystaly,  nivoaka  avy  teo  amin'ny  seza 
fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry

Jaona  4:10  Jesosy  namaly  ka  nanao  taminy  hoe:  Raha  fantatrao  ny 
fanomezan'Andriamanitra  sy  Izay  miteny  aminao  hoe:  Omeo  Aho 
hosotroiko, dia ianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona.

Jaona 4:14 fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy 
hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano 
miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay.

Ohabolana 13:14 Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily 
tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.

Ohabolana  14:27  Ny  fahatahorana  an'i  Jehovah  no  loharanon'aina, 



Hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana.
Ezekiela  13:17-23  Koa  ianao,  ry  zanak'olona,  handrino  mafy  ny 

zanakavavin'ny  firenenao,  izay  manao  faminaniana  araka  ny  fony,  ary 
maminania ny hamelezana azy, 18 ka ataovy hoe: Izao no lazain'i Jehovah 
Tompo:  Lozan'ny  vehivavy  rehetra  izay  manjaitra  fono  ho  ao  amin'ny 
famavanin'ny  tanana  rehetra,  ary  manao  fisaronana  antonona  amin'ny 
loha  samy  hafa  rehetra  mba  hihaza  fanahy!  Ny  fanahin'ny  oloko  dia 
hazainareo, nefa ny fanahinareo kosa velominareo! 19 Ary manamavo Ahy 
ao amin'ny oloko ianareo noho ny vary hordea eran-tànan-ila sy ny sombi-
mofo, mba hahafaty ny fanahy izay tsy tokony ho faty ary hahavelona ny 
fanahy izay tsy tokony hovelomina, amin'ny andainganareo amin'ny oloko 
izay  mihaino  ny  lainganareo.  20  Koa  izao  no  lazain'i  Jehovah  Tompo: 
Indro, hosimbako ny fononareo, izay entinareo hihaza ny fanahy any, mba 
hahafahan'ireny hanidina, eny, hotriariko hiala amin'ny sandrinareo izy, ka 
halefako  hanidina  ny  fanahy  izay  nohazainareo.  21  Hotriariko  koa  ny 
fisaronanareo, ka hovonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko, dia tsy 
ho azon'ny tananareo ho haza intsony izy; ka dia ho fantatrareo fa Izaho 
no Jehovah. 22 Satria lainga no entinareo mampalahelo ny fon'ny marina, 
izay tsy nampalaheloviko, sady entinareo manatanjaka ny tanan'ny ratsy 
fanahy, tsy hialany amin'ny lalan-dratsiny mba hamelomana azy, 23 dia 
tsy  hahita  anoano  foana  na  hanao  faminaniana  intsony  ianareo;  fa 
hovonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko; ka dia ho fantatrareo fa 
Izaho no Jehovah. 

Jeremia 21:8 Ary ity firenena ity dia hilazanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah: 
Indro,  ataoko  eo  anoloanareo  ny  lalan'ny  fiainana  sy  ny  lalan'ny 
fahafatesana:

Joba 34:22 Tsy misy aizina na alim-pito, Izay hieren'ny mpanao ratsy.
Salamo 16:10 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny aiko; tsy 

hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka Hianao.
Salamo  23:4  Eny,  na  dia  mandeha  mamaky  ny  lohasaha  aloky  ny 

fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; 
ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy.

Salamo  30:3  Jehovah  ô,  efa  nampakatra  ny  fanahiko  avy  tany  amin'ny 
fiainan-tsi-hita Hianao; efa nampody ny aiko Hianao, mba tsy ho isan'izay 
midina any an-davaka aho.

Salamo  49:15  Fa  Andriamanitra  kosa  hamonjy  ny  aiko  amin'ny  herin'ny 
fiainan-tsi-hita,3 satria handray ahy Izy.

Salamo 56:13 Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao; 
eny, nanafaka ny tongotro Hianao mba tsy ho solafaka. Handehanako eo 
anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona.

Salamo 68:20 Andriamanitra no Andriamanitry ny famonjena ho antsika; ary 
an'i Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana.



Salamo 89:48 Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, Fa hamonjy ny 
fanahiny tsy ho azon'ny tanan'ny fiainan-tsi-hita?

Salamo 102:19,20 Fa Izy nitazana tany amin'ny fitoerany masina any amin'ny 
avo. Tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehovah ny tany, 20 Mba hihaino ny 
fisentoan'ny mpifatotra Sy hanafaka izay voatendry ho faty,

Salamo 116:8 Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao Sy ny 
masoko tamin'ny ranomaso Ary ny tongotro tamin'ny fahatafintohinana.

Ohabolana 10:2 Ny harena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona 
na inona; Fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana.

Isaia  26:19  Ho  velona  indray  ny  olonao  izay  efa  maty,  ny  fatin'ny  oloko 
hitsangana; Koa mifohaza sy mihobia,  ianareo izay mandry ao amin'ny 
vovoka; Fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany 
hiteraka ny maty.

Jaona 5:28,29 Aza gaga amin'izany;  fa avy ny andro izay handrenesan'ny 
olona rehetra any am-pasana ny feony;  29 dia hivoaka izy:  izay nanao 
tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ratsy 
kosa dia ho any amin'fitsanganana ho fahamelohana.

Jaona 10:28 ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy 
mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako.

Jaona 11:43,44 Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin'ny 
feo  mahery  hoe:  Ry  Lazarosy,  mivoaha!  44  Dia  nivoaka  ny  maty  nisy 
fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. 
Hoy Jesosy tamin'ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha.

Jaona  12:17  Ary  nanambara  Azy  ny  vahoaka  izay  teny  aminy,  fony  Izy 
niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny 
maty.

Jaona 17:2 araka ny nanomezanao Azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba 
hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao Azy.

1 Korintiana 15:19-26 Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika 
an'i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. 20 Nefa 
tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatr'izay 
efa nodi-mandry. 21 Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, 
dia ny Olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganan'ny maty. 22 Fa tahaka 
ny ahafatesan'ny olona rehetra ao amin'i Adama no ahaveloman'ny olona 
rehetra kosa ao amin'i Kristy. 23 Nefa samy amin'ny filaharany avy: Kristy 
no santatra; rehefa afaka izany, dia izay an'i Kristy amin'ny fihaviany. 24 
Ary rehefa afaka izany, dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolony ho 
an'Andriamanitra  Ray  ny  fanjakana,  rehefa  nofoanany  ny  fanapahana 
rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. 25 Fa tsy maintsy 
manjaka Izy,  mandra-panaony ny  fahavalony rehetra  ho eo ambanin'ny 
tongony. 26 Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena.

2 Korintiana 1:9,10 eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay, mba tsy 



hitokianay amin'ny tenanay, fa amin'Andriamanitra, Izay manangana ny 
maty ihany. 10 Ary Izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe 
izao, ary mbola hanafaka ihany; eny, Izy no antenainay fa mbola hanafaka 
anay koa,

2  Korintiana  3:6  Izay  efa  nampahaleo  anay  koa  ho  mpanompo amin'izay 
fanekena  vaovao,  nefa  tsy  amin'ny  soratra,  fa  amin'ny  Fanahy;  fa  ny 
soratra mahafaty, fa ny Fanahy no mahavelona.

Kolosiana 1:21,22 Ary ianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny 
sainareo noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny 22 
tao  amin'ny  tenan'ny  nofony,  tamin'ny  fahafatesana,  mba  hatolony  ho 
masina sady tsy hanan-tsiny amam-pondro eo anatrehany,

Hebreo 2:9  Fa Ilay  natao ambany kely  noho ny anjely  no hitantsika,  dia 
Jesosy,  ary  noho  ny  fitondrany  ny  fahafatesana  dia  voasatroka 
voninahitra  aman-daza  Izy,  mba  hanandrana  fahafatesana  hamonjy  ny 
olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. 

Hebreo 2:14,15 Koa satria manana nofo aman-drà ny zaza, dia mba nandray 
izany koa Izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny 
herin'ny fahafatesana, dia ny devoly, 15 ary mba hanafahany izay rehetra 
nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny 
fahafatesana.

Hebreo 11:5 Finoana no namindrana an'i Enoka tsy hiharan'ny fahafatesana; 
ka  dia  tsy  hita  izy,  satria  nafindran'Andriamanitra;  fa  talohan'ny 
namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy.

1 Petera 3:18 Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny 
Marina  hamonjy  ny  tsy  marina,  mba  hitondra  antsika  ho 
amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny 
fanahy,

2 Petera 1:3 Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra 
momba  ny  fiainana  sy  ny  toe-panahy  araka  an'Andriamanitra  amin'ny 
fahalalana Ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany;

1 Jaona 3:14 Fantatsika fa  efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho 
amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao 
amin'ny fahafatesana ihany.

1  Jaona  5:11  Ary  izao  no  fanambarany:  Fiainana  mandrakizay  no 
omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny Zanany izany fiainana izany.

Apokalypsy 21:6 Ary hoy koa Izy tamiko: Tanteraka ireo. Izaho no Alfa sy 
Omega,  ny  fiandohana  sy  ny  fiafarana.  Izaho  hanome  maimaimpoana 
amin'ny loharanon'ny ranon'aina ho an'izay mangetaheta.
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