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Levitikosy 24:12 ary nambenany izy,  mandra-paha-fantany izay ho didin'i 
Jehovah.

Deotoronomia  18:6  Ary  raha  misy  Levita  miala  amin'ny  tanànanao 
anankiray, izay nivahiniany, amin'ny Isiraely rehetra, ka mandeha araka 
ny fanirian'ny fony ho any amin'ny tany izay hofidin'i Jehovah,

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

1  Tantara  28:9  Ary  ianao,  ry  Solomona  zanako,  aoka  ho  fantatrao 
Andriamanitry  ny  rainao,  ka  manompoa Azy amin'ny  fo  rehetra  sy  ny 
fanahy  mazoto;  fa  Jehovah,  dia  mpandinika  ny  fo  rehetra,  ary  ny 
fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady Azy ianao,  dia 
hahita Azy; fa raha mahafoy Azy kosa ianao, dia hariany mandrakizay.

Nehemia  4:6  Ary  rehefa  tonga  ny  Jiosy  izay  nonina  teo  akaikin'ireo  ka 
nanao  taminay  im-polo  hoe:  Na  avy  aiza  na  avy  aiza  ianareo,  dia 
miverena atỳ aminay,

Joba  23:13 Nefa tsy miova saina Izy, iza no mahasakana Azy? Fa na inona 
na inona irin'ny fanahiny dia ataony.

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

Isaia  26:3  Ny  saina  tsy  miovaova  dia  harovanao  ao  amin'ny  fiadanana 
tanteraka, satria matoky Anao izy.

Marka 5:15 ary tonga tany amin'i Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka, izay 
nisy ny legiona, fa indro izy nipetraka nitafy lamba sady ary saina; ka 
raiki-tahotra ny olona.

Lioka 8:35 Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany; ary tonga 
tany  amin'i  Jesosy  izy,  dia  nahita  an-dralehilahy  izay  efa  nivoahan'ny 
demonia,  fa  indro  izy  nipetraka  teo  anilan'ny  tongotr'i  Jesosy  nitafy 
lamba sady ary saina; dia raiki-tahotra ireo.

Asan'ny 17:11 Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; 
satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny 
Soratra Masina isan'andro, na marina izany, na tsia.

Asan'ny 20:19 dia ny nanompoako ny Tompo tamin'ny fanetren-tena rehetra 
sy  ny  ranomaso  ary  ny  fakam-panahy  izay  nanjo  ahy  tamin'ny 
fanotrehan'ny Jiosy,

Romana 7:25 Misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy 
Tompontsika.  Koa raha ny amiko,  dia  mankatò ny lalàn'Andriamanitra 



aho amin'ny saiko, fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko. 
Romana 8:6  Fa ny  fihevitry  ny  nofo  dia  fahafatesana;  fa  ny  fihevitry  ny 

Fanahy kosa fiainana, sy fiadanana
Romana 8:27 Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny Fanahy, 

satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina.
Romana 11:34 Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah? ary iza no mpanolo-

tsaina Azy?
Romana  12:2  Ary  aza  manaraka  ny  fanaon'izao  tontolo  izao;  fa  miovà 

amin'ny  fanavaozana  ny  saina,  hamantaranareo  ny 
sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.

Romana 12:16 Miraisa saina.  Aza mihevitra izay hiavonavonana,  fa  aoka 
mba  ho  zatra  amin'ny  fietrena  ianareo.  Aza  manao  ny  tenanareo  ho 
hendry.

Romana 14:5 Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny 
andro sasany;  ary  ny anankiray  kosa manao ny andro rehetra  hitovy. 
Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy.

Romana 15:6 mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza 
an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika.

1  Korintiana  1:10  [Anatra  noho  ny  fifampiandanian'ny  fiangonana  tao 
Korinto,  sy  filazana  ny  amin'ny  nitorian'Paoly  ny  filazantsara]  Ary 
mananatra  anareo  aho,  ry  rahalahy,  amin'ny  anaran'i  Jesosy  Kristy 
Tompontsika, mba hiray teny ianareo rehetra, ka tsy hisy fisarahana eo 
aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo hiray saina sy hevitra. 

1  Korintiana  2:16  Fa  iza  no  nahafantatra  ny  sain'ny  Tompo  mba 
hampianatra Azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy.

2  Korintiana  7:7  ary  tsy  tamin'ny  nahatongavany  ihany,  fa  tamin'ny 
fampiononana izay nampiononanareo azy koa, raha nambarany taminay 
ny fanirianareo sy ny fitomanianareo sy ny fahazotoanareo hanaiky ahy; 
ka dia mainka nifaly aho.

2 Korintiana 8:12 Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no 
ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany.

2  Korintiana  9:2  a  fantatro  ny  fahazotoanareo,  izay  ataoko  rehareha ny 
aminareo  amin'ny  Makedoniana  hoe  :  Efa  vonona  hatry  ny  taon-itsy 
Akaia, ary ny zotom-ponareo dia namporisika ny maro.

2 Korintiana 13:11 Farany, ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, 
mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavàna; ary Andriamanitry 
ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo.

Efesiana  4:23  fa  mba  hohavaozina  kosa  ianareo  amin'ny  fanahin'ny 
sainareo,

Filipiana 2:2,3  dia  tanteraho  ny fifaliako,  mba hiraisanareo  saina,  miray 



fitiavana, miray fo, miray hevitra, 3 tsy manao na inona na inona amin'ny 
fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin'ny fanetren-tena dia 
aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany.

Filipiana 4:2Mananatra  an'i  Eodia aho,  ary  mananatra an'i  Syntyke,  mba 
hiray saina ao amin'ny Tompo izy.

Filipiana  4:7  Ary  ny  fiadanan'Andriamanitra,  izay  mihoatra  noho  ny 
fahalalana rehetra,  hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i  Kristy 
Jesosy.

Kolosiana 3:12 Koa mitafia famindram-po sy fiantrana,, fahamoram-panahy, 
fanetren-tena,  fahalemem-panahy,  fandeferana,  araka  ny  olom-
boafidin'Andriamanitra sady masina no malala.

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.

2  Timoty  1:7  Fa  tsy  nomen'Andriamanitra  fanahy  osa  isika,  fa  fanahy 
mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.

Titosy 2:6 Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro hahonon-tena;
Hebreo 8:10 Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa 

afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, 
Sady  hosoratako  ao  am-pony,  Ary  Izaho  ho  Andriamaniny,  ary  izy  ho 
oloko;

1  Petera  1:13  [Famporisihana  hitondra  tena  mifanaraka  anim'ny 
filazantsara] Koa amin'izany sikino ny sainareo, dia mahonona tena, ka 
antenao  tsara  ny  fahasoavana  izay  ho  entina  ho  anareo  amin'ny 
hisehoan'i Jesosy Kristy;

1  Petera  5:2  Andraso  ny  ondrin'Andriamanitra  izay  eo  aminareo*, 
mitandrina azy tsy an-tery, fa amin'ny sitrapo, [araka an'Andriamanitra]; 
tsy amin'ny fitiavana harena maloto, fa amin'ny zotom-panahy;

2 Petera 3:1 [Ny amin'ny hihavian'ny Tompo, sy fananarana noho izany] Ry 
malala, ity no epistily faharoa soratako ho aminareo ankehitriny, ka izy 
roroa  dia  samy  entiko  mampifoha  ny  sainareo  madio  amin'ny 
fampahatsiarovana,

Apokalypsy 17:9 Indro ny hevitra iray misy fahendrena:  Ny loha fito  dia 
tendrombohitra fito, izay ipetrahan-dravehivavy.
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