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Genesisy  26:35  Dia  nangidy  tamin'ny  fanahin'Isaka  sy  Rebeka 
indrindra ireny.

Deotoronomia 28:65 Ary any amin'ireo firenena ireo dia tsy hisy 
hiainanao, na hitsaharan'ny faladianao; fa any no hanomezan'i 
Jehovah  anao  fo  miemponempona  sy  maso  pahina  ary 
fahakiviam-panahy.

Rota 1:18 Ary rehefa hitany fa mbola mikikitra homba azy ihany 
Rota, dia nitsahatra tsy niteny taminy intsony izy.

2 Samoela 17:8 Ary hoy kosa Hosay: Hianao mahalala ny rainao 
sy ny olony, fa olona mahery izy sady masiaka tahaka ny bera 
very anaka any an-tsaha;  ary lehilahy mpiady rainao ka tsy 
miara-mitoetra amin'ny vahoaka raha alina.

Ohabolana 21:27 Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana, 
Ka indrindra raha amin'ny sain-dratsy no itondrany azy.

Ohabolana 29:11 Ny fahatezeran'ny adala dia avoakany avokoa; 
Fa ny hendry kosa manindry fo.

Ezekiela  23:17,22,28  Ary  tonga  tany  aminy  ho  ao  amin'ny 
fandriam-pitiavana  ireny  zanakalahin'i  Babylona  ka  nandoto 
azy tamin'ny fijangajangany;  ary nony efa voaloton'ireny izy, 
dia niombotra niala taminy kosa ny fanahiny. 22 Koa izao, ry 
Oholiba,  no  lazain'i  Jehovah Tompo:  Indro,  hotairiko  hamely 
anao ireny lehilahinao, izay efa niombotan'ny fanahinao, ka ho 
entiko avy amin'ny tany manodidina izy mba hamely anao, 28 
Fa  izao  no  lazain'i  Jehovah  Tompo:  Indro,  hatolotro  eo  an-
tànan'izay  halanao  ianao,  dia  eo  an-tanan'izay  efa 
niombotan'ny fanahinao;

Ezekiela  36:5  Eny,  izao  no  lazain'i  Jehovah  Tompo:  Tamin'ny 
afon'ny  fahasaro-piaroko  no  nitenenako  tokoa  Namely  ny 
firenena sisa sy Edoma rehetra,  Izay nahalasa ny taniko ho 
fananany Tamin'ny hafalian'ny fony tokoa sy tamin'ny fanahy 
mamingavinga, mba hangoronany azy ho babo.

Ezekiela 38:10 Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Amin'izany andro 
izany dia hisy eritreritra hiditra ao an-tsainao, ary hamoron-
kevi-dratsy ianao



Daniela  5:20 Fa nony niavonavona kosa ny  fony,  ary nikikitra 
tamin'ny fireharehana ny fanahiny,  dia naetry niala tamin'ny 
seza fiandrianan'ny fanjakany izy, ary ny voninahiny nesorina 
taminy;

Lioka  12:29  Koa  aza  mitady  izay  hohaninareo  na  izay 
hosotroinareo ianareo, ary aza miahanahana.

Asan'ny 12:20 Ary Heroda tezitra loatra tamin'ny Tyriana sy ny 
Sidoniana;  fa  niray  saina  kosa  ireo  ka  nankany  aminy,  ary 
rehefa  nahazo  an'i  Blasto,  mpitandrina  ny  trano  fandrian'ny 
mpanjaka, ho sakaizany, dia nangataka fihavanana, satria ny 
taniny nivelona tamin'ny tanin'i Heroda.

Asan'ny 14:2 Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaitra ny jentilisa 
ka nanome fo azy hanohitra hanohitra ny rahalahy.

Romana  1:28  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,

Romana  8:6  Fa  ny  fihevitry  ny  nofo  dia  fahafatesana;  fa  ny 
fihevitry ny Fanahy kosa fiainana, sy fiadanana

Romana 8:7 satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny 
nofo;  fa  tsy  manaiky ny  lalàn'Andriamanitra,  sady  tsy  hainy 
akory izany. 

Romana 11:20 Marina ihany izany; ny tsi-finoany no nanapahana 
azy, ary ny finoanao kosa no itoeranao. Aza miavonavona, fa 
matahora;

2  Korintiana 10:5  fa  mandrava ny  fisainana  sy  ny  zavatra  avo 
rehetra  izay  atsangana  hanohitra  ny  fahalalana 
an'Andriamanitra  izahay  ka  mamabo  ny  hevitra  rehetra 
hanaiky an'i Kristy,

2  Korintiana  11:3  Fa  matahotra  aho,  fandrao  ny  sainareo  ho 
simba  hiala  amin'ny  fahitsiam-po  sy  ny  fahadiovana  amin'i 
Kristy,  tahaka  ny  namitahan'ny  menarana  an'i  Eva  tamin'ny 
fihendreny.

Efesiana  2:3  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  4:17  [Fananarana  enti-mamporisika  azy  mba  hadio 



fitondran-tena,  ary  tsy  hanan-tsiny  amin'ny  toetry  ny  tokan-
tranony]  Koa  izao  no  lazaiko  sady  ambarako  ao  amin'ny 
Tompo:  ny  tsy  mba  handehananareo  intsony  tahaka  ny 
fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy;

Kolosiana 1:21 Ary ianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fahavalo 
tamin'ny  sainareo  noho  ny  fanaovan-dratsy,  no  efa 
nampihavaniny ankehitriny

Kolosiana  2:18  Aza  mety  hofitahina  tsy  hahazoanareo  ny  loka 
noho  ny  fanetren-tena  haitraitra  sy  ny  fivavahana  amin'ny 
anjely,  ka  mitompo  amin'ny  zavatra  efa  hitany  sady  feno 
fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony

1 Tesaloniana 5:14 Ary  mananatra  anareo izahay,  ry  rahalahy; 
anaro izay  tsy  mitoetra tsara;  omeo toky ny malemy saina; 
ampaherezo ny reraka; mandefera amin'ny olona rehetra.

2 Tesaloniana 2:2 mba tsy halaky hohetsiketsehina amin'ny saina 
na hampitahorina ianareo, na amin'ny fanahy, na amin'ny teny, 
na  amin'ny  epistily  izay  toa  avy  aminay,  milaza  fa  efa 
miandoha ny andron'ny Tompo.

1  Timoty  6:5  fifandirana  lalandava,  fanaon'ny  olona  vetaveta 
saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panahy 
araka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra.

2  Timoty  3:8  Ary  tahaka  ny  nanoheran'i  Jana  sy  Jambra  an'i 
Mosesy  no  anoheran'ireo  koa  ny  fahamarinana,  dia  olona 
maloto saina sady tsy manam-pinoana marina.

Titosy 1:15 Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona 
madio; fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia 
tsy misy madio na inona na inona; fa voaloto na ny sainy na ny 
fieritreretany.

Hebreo  12:3  Fa  hevero  tsara  Ilay  naharitra  ny  fanoherana 
nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo, ka ho 
reraka ny fanahinareo.

Jakoba  1:8  olona  miroa  saina  izy,  miovaova  amin'ny  alehany 
rehetra.
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