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Efesiana 5:22-24 Hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka 
ny anekena ny Tompo.  23  Fa ny  lahy no lohan'ny  vavy,  dia 
tahaka  an'i  Kristy  koa  no  Lohan'ny  fiangonana*;  ary  Izy  no 
mpamonjy ny tena. [* Gr. eklesia] 24 Fa tahaka ny aneken'ny 
fiangonana*  an'i  Kristy  no  haneken'ny  vavy  ny  lahy  koa 
amin'ny zavatra rehetra. [* Gr. eklesia]

Efesiana 5:31,33 Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy 
sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany 
izy roroa (Gen. 2. 24). 33 Na dia izany aza, samia tia ny vadiny 
tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny 
vavy hanaja* ny lahy. * [ Gr. hatahotra] 

1  Korintiana 7:3  Aoka ny lahy hanao izay  mety  hatao amin'ny 
vavy; ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy.

1 Korintiana 7:34 Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manam-bady sy 
ny virijina. Ny vehivavy tsy manam-bady mitandrina ny an'ny 
Tompo, mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny; 
fa izay manam-bady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana 
izao mba hahafaly ny lahy.

Kolosiana 3:18 Hianareo vehivavy,  maneke ny vadinareo araka 
izay mety hatao ao amin'ny Tompo.

1  Timoty  2:11-15  Aoka  ny  vehivavy  hianatra  mangingina  ka 
hanaiky tsara. 12 Fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na 
hanapaka ny lehilahy, fa hangina ihany. 13 Fa Adama no natao 
voalohany,  vao  Eva.  14  Ary  tsy  Adama  no  voafitaka,  fa  ny 
vehivavy  no  voafitaka,  ka  dia  tonga  mpanota.  15  Nefa 
hovonjena  ihany  izy  amin'ny  fiterahan-jaza,  raha  maharitra 
amin'ny  finoana  sy  ny  fitiavana  ary  ny  fahamasinana 
mbamin'ny fahononan-tena.

Genesisy  3:16  Ary  hoy  koa  Izy  tamin-dravehivavy:  Hahabe  dia 
hahabe  ny  fahorianao  Aho,  indrindra  fa  raha  manan'anaka 
ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no 
hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.

1 Petera 3:1,2 Ary toy izany koa, ianareo vehivavy, maneke ny 
vadinareo, mba ho voataonan'ny fitondran-tenan'ny vavy izy, na 



dia  tsy  amin'ny  teny  aza (raha  tàhiny  misy  tsy  manaiky  ny 
teny),  2  rehefa  hitany  ny  fahadiovan'ny  fitondran-tenanareo 
amin'ny fahatahorana.

Titosy 2:1-5 [Ny mety hataon'ny anti-panahy sy ny tanora fanahy 
sy ny mpanompon'olona, ary fananarana sy hafatra samy hafa] 
Fa ianao kosa dia milazà izay miendrika ny fampianarana tsy 
misy kilema*; [* Gr. salama] 2 ny lehilahy anti-panahy anaro 
hahonon-tena,  ho  maotona,  ho  hendry,  hatanjaka*  amin'ny 
finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. [* Gr. salama] 3 
Ny  vehivavy  anti-panahy  koa  anaro  hitondra  tena  toy  izay 
miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho 
andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, 4 
mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny, 
ho tia ny zanany, 5 hahonon-tena, ho madio toe-panahy, hiasa 
ao an-tranony,  ho  tsara  fanahy,  hanaiky ny  vadiny,  mba tsy 
hitenenana  ratsy*  ny  tenin'Andriamanitra.  [*  Gr.  hanaovana 
blasfemia; izahao Mat. 9,3]

Ohabolana 12:4 Ny vehivavy tsara dia satro-boninahitry ny lahy; 
Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lò 
ao anatin'ny taolana.

Ohabolana 14:1 Ny vehivavy hendry* dia samy manao ny tranony; 
Fa  ny  adala**  kosa  mandrava  ny  tranony  amin'ny  tànany. 
[*Heb. fahendren'ny vehivavy] [**Heb. fahadalana]

Ohabolana 19:13 Ny zanaka adala mahabe fahoriana ny rainy; Ary 
ny ady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete mandrakariva.

Ohabolana 21:9,19 Aleo mitoetra eo an-joron'ny tampon-trano Toy 
izay hiray trano amin'ny vehivavy tia ady. 19 Aleo mitoetra any 
an-efitra Toy izay amin'ny vehivavy tia ady sady foizina.

Ohabolana 25:24 Aleo mitoetra eo an-joron'ny tampontrano Toy 
izay miray trano amin'ny vehivavy tia ady.

Ohabolana 27:15,16 Tahaka ny fijononoky ny ranonorana be Ny 
vehivavy tia ady. 16 Izay misakana azy dia toy ny misakana ny 
rivotra, Sady toy ny mamihina* diloilo ny tànany ankavanana. 
[Na: mihatra amin'ny]

Ohabolana 31:10-31 [Fankalazana ny vehivavy izay sady tsara no 
mazoto]  Iza  no mahita  vehivavy  tsara*?  Fa  ny  tombany  dia 
mihoatra  lavitra  noho  ny  voahangy**.  [*Na:  mahay]  [**Na: 
perla]  11  Matoky  azy  ny  fon'ny  lahy,  Ary  tsy  mitsahatra  ny 



fanambinana azy. 12 Soa no ataon-dravehivavy aminy, fa tsy 
ratsy, Amin'ny andro rehetra iainany. 13 Mizaha volon'ondry sy 
rongony  izy  Ary  mazoto  miasa  amin'ny  tànany.  14  Toy  ny 
sambon'ny  mpandranto  izy,  Ka  avy  any  amin'ny  lavitra  no 
itondrany  ny  haniny.  15  Mifoha  izy,  raha  mbola  alina,  Ka 
manome  hanina  ho  an'ny  ankohonany  Sy  anjara  ho  an'ny 
ankizivaviny. 16 Mihevitra saha izy ka mahazo azy; Ny vokatry 
ny tànany no anaovany tanim-boaloboka. 17 Misikina hery izy, 
Ary hatanjahiny ny sandriny.  18 Hitany fa tsara ny tombom-
barony, Ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy. 19 Mandray ny 
fihazonam-bohavoha izy, Ary ny tànany mihazona ny ampela. 
20 Manatsotra ny tànany amin'ny ory izy, Eny, mamelatra ny 
tànany amin'ny mahantra. 21 Tsy manahy ny oram-panala ho 
amin'ny  ankohonany  izy,  Fa  ny  ankohonany  rehetra  samy 
voatafy volon'ondry mena avokoa. 22 Manao firakotra ho azy 
izy;  Ny  fitafiany  dia  rongony  fotsy  madinika  sy  lamba 
volomparasy.  23  Ny  lahy dia  hajaina eo  am-bavahady,  Raha 
miara-mipetraka eo amin'ny loholona. 24 Manao akanjo hariry 
madinika  ravehivavy  ka  mivarotra  izany,  Ary  fehin-kibo  no 
amidiny  amin'ny  mpandranto*.  [Heb.  Kananita]  25  Hery  sy 
voninahitra no fitafiany, Ary ny andro ho avy dia ihomehezany. 
26  Manokatra  ny  vavany  amin'ny  fahendrena  izy;  Ary  ny 
lalàn'ny  famindram-po  no  eo  amin'ny  lelany.  27  Mitandrina 
tsara ny ataon'ny ankohonany izy Ary tsy homana ny mofon'ny 
fahalainana.  28  Ny  zanany  mitsangana  ka  midera  azy  hoe 
sambatra; Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe: 29 Maro 
no zazavavy nanao soa*, Fa ianao manoatra noho izy rehetra. 
[Na: nahavory harena] 30 Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-
poana  ny  fahatsaran-tarehy;  Fa  ny  vehivavy  matahotra  an'i 
Jehovah  ihany  no  hoderaina.  31  Omeo  azy  ny  avy  amin'ny 
vokatry  ny  tànany;  Ary  aoka  ny  asany  hidera  azy  eo  am-
bavahady.
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