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Matio 11:28-30 Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra 
sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. 29 Ento ny
ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po 
Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. 30 Fa mora ny 
ziogako, ary maivana ny entako.

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

Genesisy 34:2,3,8 Ary nahita azy Sekema, zanakalahin'i Hamora Hivita, 
andriana tamin'izany tany izany; dia naka azy izy ary nandry taminy ka 
nampietry azy. 3 Ary ny fony dia raiki-pitia tamin'i Dina, zanakavavin'i 
Jakoba; eny, tia ny zazavavy izy, ka dia nanao teny malefaka 
nahafinaritra azy. 8 Ary Hamora nidinika taminy ka nanao hoe: Ny fon'i 
Sekema zanakolahy efa raiki-pitia amin'ny zanakareo-vavy; koa masìna 
ianareo, mba omeo azy ho vadiny.

Nomery 21:4 [Ny Menarana Varahina] Ary niala tany an-tendrombohitra 
Hora izy ka nahazo ny lalana mankany amin'ny Ranomasina Mena 
hanodidina ny tany Edoma; dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana.

Deotoronomia 4:29 Kanefa any ianao no hitady an'i Jehovah 
Andriamanitrao ka hahita Azy, raha mitady Azy amin'ny fonao rehetra sy 
ny fanahinao rehetra.

Mpitsara 16:16 Ary rehefa nitorikisina taminy isan'andro ravehivavy ka 
nahasosotsosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina.

1 Samoela 18:1 Ary rehefa nitsahatra niteny tamin'i Saoly izy, dia raiki-pitia 
tamin'i Davida ny fanahin'i Jonatana, ka tia azy hoatra ny tenany mihitsy 
izy.

1 Mpanjaka 1:29 Ary ny mpanjaka nianiana hoe: Raha velona koa Jehovah, 
Izay namonjy ny aiko tamin'ny fahoriana rehetra,

2 Mpanjaka 4:27 Ary rehefa tonga tany amin'ny lehilahin'Andriamanitra tany
an-tendrombohitra izy, dia nandray ny tongony; fa Gehazy nanatona 
hampiala azy. Nefa hoy ny lehilahin'Andriamanitra: Avelao ihany izy, fa 
ory ny fanahiny ao anatiny, ary Jehovah efa nanafina izany tamiko, fa tsy
nanambara tamiko.

Joba 7:11 Ary izaho dia tsy hamehy vava, Fa hiteny noho ny fahorian'ny 



fanahiko sy hitaraina noho ny fangidian'ny aiko.
Joba 14:22 Ny mihatra amin'ny tenany ihany no mampanaintaina azy, ary ny

mihatra amin'ny tenany ihany no mampalahelo ny fanahiny.
Joba 19:2 Mandra-pahoviana no hampalahelovanareo ny fanahiko sy 

hanorotoroanareo ahy amin'ny fiteny?
Joba 27:2 Raha velona koa Andriamanitra, Izay efa nandà tsy hanome ahy 

ny rariny, sy ny Tsitoha, Izay efa nampangidy ny aiko.
Joba 30:25 Tsy nitomany ny ory va aho? Tsy nangorakoraka ny malahelo va

ny fanahiko?
Salmos 6:3,4 Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra; fa Hianao, Jehovah ô, 

mandra-pahoviana? 4 Miverena, Jehovah ô, afaho ny fanahiko; Vonjeo 
aho noho ny famindram-ponao.

Salmos 7:1,2 Shiggaïon* de David, qu’il chanta à l’Éternel à l’occasion des 
paroles de Cush, le Benjaminite. 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra, 
Mpitsara marina] Sigaiona nataon'i Davida, izay nohirainy ho an'i 
Jehovah noho ny tenin'i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, 
Hianao no ialofako; vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy, ka 
afaho; 2 Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon'ny liona, ary 
kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy.

Salmos 17:13 Mitsangàna, Jehovah ô, sakano izy, aripaho izy; vonjeo 
amin'ny sabatrao ny fanahiko tsy ho azon'ny ratsy fanahy;

Salmos 23:3 Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny lalan'ny 
fahamarinana noho ny anarany Izy.

Salmos 25:20 Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, 
fa mialoka aminao.

Salmos 33:19 mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana, sy 
hamelona azy, raha misy mosary.

Salmos 34:22 Fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy 
mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy.

Salmos 35:12,13 Mamaly ratsy ahy ho solon'ny soa izy, ka mamoy malala ny
fanahiko. 13 Ary ny amiko, raha narary izy ireo, dia lamba fisaonana no 
nitafiako; nampahory ny tenako tamin'ny ny fifadian-kanina aho; ary ny 
fivavako nody tao an-tratrako.

Salmos 41:4 Hoy izaho: Jehovah ô, mamindrà fo amiko; sitrano ny fanahiko,
fa efa nanota taminao aho.

Salmos 42:5,11 Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko, ka mitoloko 
ato anatiko? Manantenà an'Andriamanitra ianao, fa mbola hidera Azy 
ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. 11 Nahoana no mitanondrika 



ianao, ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? 
Manantenà an'Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho, Izy no 
famonjena ny tavako sady Andriamanitro. (Salmos 42:6,11; 43:5)

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.

Salmos 69:10 Nitomany sady nifady hanina aho, dia natao latsa ho ahy 
izany.

Salmos 69:18 Hatony ny fanahiko, avoty izy; Eny, vonjeo aho noho ny 
ataon'ny fahavaloko.

Salmos 86:13 Fa lehibe ny famindram-ponao amiko; Ary efa novonjenao ny 
fanahiko tsy ho any amin'ny fiainan-tsi-hita* ambany indrindra. [Heb. 
Shoela]

Salmos 97:10 Hianareo izay tia an'i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny 
fanahin'ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin'ny tanan'ny ratsy 
fanahy.

Salmos 107:9 Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta Izy, Ary ny fanahy 
noana dia vokisany soa.

Salmos 116:4 Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah ô, mifona 
aminao aho, vonjeo ny fanahiko.

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

Salmos 119:28 Mipotrapotra-dranomaso aho noho ny alaheloko; 
Ampaherezo aho araka ny teninao.

Salmos 120:2 Jehovah ô, vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mandainga, 
Eny, amin'ny lela mamitaka

Salmos 121:7 Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny 
fanahinao Izy.

Salmos 124:7 Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka 
tamin'ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika.

Salmos 138:3 Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy Hianao; Nomenao 
fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko.

Ohabolana 6:32 Izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampy saina; 
Izay ta-hanimba tena no manao izany.

Ohabolana 22:25 Fandrao ianao mianatra ny fanaony Ka mahazo fandrika 
ho an'ny ainao.

Jeremia 20:13 Mihirà ho an'i Jehovah, miderà an'i Jehovah; Fa Izy namonjy 
ny fanahin'ny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy.



Jeremia 31:25 Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa 
rehetra dia hovokisako.

Ezekiela 13:20,21 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.

Matio 10:28 Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay 
mamono ny fanahy; fa aleo matahotra Izay mahay mahavery ny fanahy sy
ny tena ao amin'ny helo*. [*Gr. gehena]

Matio 16:26 Fa inona moa no soa ho azon'ny olona, raha mahazo izao 
tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho 
takalon'ny ainy? (Marka 8:36,37)

Matio 22:37 Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao 
amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra.

Matio 26:38 Dia hoy Izy taminy: Fadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa 
ho faty; mitoera eto, ka miaraha miari-tory amiko. (Marka 14:34)

Marka 12:30 koa tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra 
sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra.

Lioka 12:20 Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina 
no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an'iza izay zavatra noharinao?

Lioka 21:19 Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo.
Jaona 12:27 Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko; ary ahoana no 

holazaiko: Ray ô, vonjeo Aho ho afaka amin'ity ora ity? nefa izao no 
nihaviako ho amin'ity ora ity;

Asan'ny 14:22 nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy 
haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny 
fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Asan'ny 15:24 Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao
teny nampitabataba anareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy 
nasainay nanao izany izy,

1 Korintiana 15:45 Ary araka izany koa no voasoratra hoe: Adama voalohan-
dahy natao manan'aina (Gen. 2. 7); Adama farany natao fanahy 
mahavelona.

1 Tesaloniana 5:23 Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina 
anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy 



ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny 
fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika.

Hebreo 6:19 izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy 
mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba;

Hebreo 10:39 Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny 
fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy.

Jacoba 1:21 Koa ario ny fahalotoana sy ny lolompo rehetra, ary ekeo 
amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena, izay mahavonjy ny 
fanahinareo.

Jacoba 5:20 aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala 
amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady 
hanarona heloka be.

1 Petera 1:9 mandray ny anton'ny finoanareo, dia ny famonjena ny fanahy.
1 Petera 1:22 Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana 

ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia 
mifankatiava fatratra amin'ny fo*; [* Na: (amin'ny fo madio)]

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 4:19 Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra,
dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay 
mahatoky, dia ny Mpanao azy.

2 Petera 2:7,8 fa Lota marina, izay ory dia ory noho ny fijejojejoan'ny olona 
ratsy fanahy, no novonjeny ho afaka 8 (fa izany lehilahy marina izany, 
raha nitoetra teo aminy, dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro 
isan'andro noho ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny 
lalàna):

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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