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Genesisy 20:6 Ary hoy Andriamanitra taminy tamin'ny nofy: Eny ary, 
fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany; ary 
Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy 
namelako anao hanendry azy.

Eksodosy 35:21,26 Ary samy nanatona izy, dia izay rehetra 
nampahazotoin'ny fony, ary izay rehetra namporisihin'ny fanahiny, ka 
nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah hanaovana ny trano-lay fihaonana 
sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. 26 Ary ny 
vehivavy rehetra izay nampahazotoin'ny fony tamin'ny fahendrena dia 
namoly ny volon'osy.

Nomery 10:35 Ary raha niainga ny fiara, dia hoy Mosesy: Mitsangàna, 
Jehovah ô, ka aoka hiely ny fahavalonao; ary aoka handositra ny 
tavanao izay mankahala Anao.

Deotoronomia 2:25 Anio no vao hataoko mahazo ny firenena ambanin'ny 
lanitra rehetra ny horohoro sy tahotra anareo, ka raha reny ny lazanao, 
dia hangovitra sy hangorohoro eo anoloanao izy.

Deotoronomia 9:3 Koa aoka ho fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitrao 
no efa handeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka Izy no 
handringana azy sy hampietry azy eo anoloanao; dia handroaka azy 
ianao ka handringana azy faingana, araka izay nolazain'i Jehovah 
taminao.

Josoa 2:9 ka nanao taminy hoe: Fantatro fa efa nomen'i Jehovah anareo ny 
tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka 
ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo.

1 Samoela 17:48,50 Ary nony niainga ilay Filistina ka nanatona hitsena an'i 
Davida, dia nandroso faingana Davida ka nihazakazaka ho eo amin'ny 
laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistina. 50 Toy izany no nandresen'i 
Davida ilay Filistina tamin'ny vaton'antsamotady, fa namely ilay Filistina 
izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tànan'i Davida.

Esthera 8:17 Ary teo amin'ny isan-tokony eran'ny fanjakana sy teny an-
tanàna rehetra izay nahatongavan'ny didin'ny mpanjaka sy ny teniny dia 
nahazo hafaliana sy faharavoravoana ny Jiosy sady nanao fanasana sy 
andro mahafaly. Ary maro ny olona tompon-tany no tonga Jiosy, satria 
nahazo azy ny fahatahorana ny Jiosy.



Joba 29:14 Nitafy fahamarinana aho, ka mba nitafy ahy kosa izy; Eny, 
tahaka ny lamba sy ny hamama ny rariny izay nananako.

Ohabolana 13:11 Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava; Fa izay 
mahavatra mitsimpona no mampitombo.

Ohabolana 13:22 Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, Fa ny haren'ny 
mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina.

Ohabolana 22:22,23 Aza manosihosy ny malahelo, saingy malahelo izy; Ary 
aza dia manifakifa ny ory eo am-bavahady; 23 Fa Jehovah anie ka hisolo 
vava azy amin'ny adiny. Ary hanimba ny ain'izay manimba azy.

Isaia 35:8 Ary hisy lalambe any dia lalana voavoatra, izay hatao hoe 
Làlan'ny fahamasinana; Tsy mba handia izany ny tsy madio, fa Jehovah 
homba azy* ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any, na dia 
ny adala aza. [Na: Fa ho an'ireo izy]

Isaia 43:2 Raha mita ny rano ianao, dia homba anao Aho; Ary raha mita ny 
ony ianao, dia tsy hanafotra anao izy; Raha mandeha mamaky ny afo 
ianao, dia tsy ho may, Ary tsy hirehitra aminao ny lelafo;

Isaia 49:25 Nefa izao no lazain'i Jehovah: Na dia ny sambotry ny mahery 
aza dia halaina ihany, ary ho afaka ny babon'ny mpandrombaka; fa Izaho 
no hiady amin'izay miady aminao, ary Izaho no hamonjy ny zanakao.

Isaia 54:17 Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy 
hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao 
lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy 
amiko, hoy Jehovah.

Isaia 59:17,19 Niakanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra Izy, 
ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany; ary niakanjo ny 
akanjo famaliana Izy eny, nandray ny fahasaro-piaro ho akanjo ivelany 
Izy. 19 Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran'i Jehovah ny olona
ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahan'ny masoandro; ary ny fihaviny 
dia ho toy ny rano maria, Ampandehanin'ny Fanahin'i Jehovah*. [Na: Fa 
raha avy toy ny ony ny fahavalo. Ny Fanahin'i Jehovah hanangana faneva
hisakana azy]

Isaia 61:10 Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo 
amin'Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoiny
akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny
mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.

Ezekiela 22:30 Ary nitady olona teo aminy Aho hanao manda sy hijanona eo
amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako 
azy, kanjo tsy nahita;



Ezekiela 45:8 Ho taniny izany, dia anjara ho azy ao amin'ny Isiraely, ary ireo
mpanjaka voahosotro* dia tsy hampahory ny oloko intsony, fa hahafoy ny
tany ho an'ny taranak'Isiraely isam-pireneny. [Heb. mpanjakako]

Daniela 4:16 Dia gaga vetivety Daniela, izay atao hoe Beltesazara, ary ny 
eritreriny naharaiki-tahotra azy. Ary niteny ny mpanjaka nanao hoe: Ry 
Beltesazara ô, aoka tsy haharaiki-tahotra anao ny nofy na ny heviny. 
Beltesazara namaly ka nanao hoe: Tompokolahy ô, ny nofy anie ho 
an'izay mankahala anao, ary ny heviny ho an'izay fahavalonao.

Daniela 7:4 Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery; 
nijery aho ambara-panongotra ny elany, ary natsangana avy tamin'ny 
tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady 
natao manana fon'olombelona izy.

Zakaria 4:6 Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: Izao no tenin'i Jehovah 
amin'i Zerobabela: Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny 
Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.

Matio 24:22 Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy 
nofo hovonjena; fa noho ny olom-boafidy dia hohafohezina izany andro 
izany.

Matio 26:41 Miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny 
fakam-panahy; mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery.

Marka 10:48-52 Ary maro no niteny mafy azy mba hangina; fa vao mainka 
niantsoantso izy ka nanao hoe: Ry Zanak'i Davida ô, mamindrà fo amiko. 
49 Ary Jesosy nijanona, dia nanao hoe: Antsoy ilay jamba. Ary ny olona 
niantso azy ka nanao taminy hoe: Matokia, mitsangàna, miantso anao 
Izy. 50 Dia nanary ny lambany izy ka niantsambotra nankeo amin'i 
Jesosy. 51 Ary Jesosy namaly azy hoe: Inona no tianao hataoko aminao?
Ary hoy ilay jamba taminy: Rabôny ô, ny mba hampahiratina ny masoko. 
52 Ary hoy Jesosy taminy: Mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy
anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i 
Jesosy teny an-dalana izy. (Matio 20:30-34)

Marka 16:20 [Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitori-teny eny tontolo eny, ary ny 
Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana 
izay nomba azy. Amena]

Lioka 14:23 Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony: Mandehana ho eny 
amin'ny lalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, mba ho feno 
ny tranoko.

Lioka 21:15 fa Izaho no hanome anareo vava sy saina, izay tsy ho azon'ny 
fahavalonareo rehetra valiana na resena.



Lioka 21:36 Fa miambena* ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo 
ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo 
anatrehan'ny Zanak'olona.

Jaona 17:15 Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao 
tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy*. [*Na: amin'ilay ratsy]

Asan'ny 11:23 Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, 
dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra hiray amin'ny Tompo amin'ny 
fo minia fatratra.

Asan'ny 13:48 Ary rehefa nandre izany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza
ny tenin'Andriamanitra*; ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana 
mandrakizay dia nino. [* Na: ny tenin'ny Tompo]

1 Korintiana 10:13 Tsy misy fakam-panahy nahazo anareo afa-tsy izay 
zakan'ny olombelona; nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela 
anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo; fa momba ny 
fakam-panahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba 
hahazakanareo izany.

1 Korintiana 16:9 fa varavarana lehibe no voavoha ho ahy hahazoako miasa
tsara, nefa maro ny mpanohitra.

2 Korintiana 12:9 Nefa hoy Izy tamiko; Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny 
heriko. dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny 
hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko.

Efesiana 6:11 Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo 
hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly.

Hebreo 1:7,14 Ary ny anjely dia ilazany hoe: "Izy manao ny anjeliny ho 
rivotra, Ary ny mpanompony ho lelafo" 14 Tsy fanahy manompo* va izy 
rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena? 
[*Na: manao fanompoam-pivavahana]

Jacoba 4:7 Ka dia maneke an Andriamanitra ianareo; ary manohera ny 
devoly, dia handositra anareo izy.

1 Petera 5:10 Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay efa niantso 
anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa 
niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia Izy no hahatanteraka sy 
hampiorina ary hampitoetra anareo.
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