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Ezra 9:7 fa hatramin'ny andron'ny razanay ka mandraka androany dia lehibe ny
helokay; ary ny helokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny 
mpisoronay ho eo an-tànan'ny mpanjakan'ny tany hafa, hovonoin-tsabatra 
sy ho babo sy ho voaroba ary hangaihay tahaka ny amin'izao anio izao.

Ezra 9:13 Ary na dia efa nanjo anay aza izany rehetra izany noho ny asa 
ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka, dia tsy nampijaly anay araka ny 
helokay Hianao Andriamanitray, fa efa namela anay ho nisy sisa afaka toy 
izao ihany,

Nehemia 9:2 Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny 
taranak'Isiraely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny 
razany.

Salmos 24:3,4 Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no 
hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? 4 Izay madio tanana sy mahitsy fo, 
izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka.

Salmos 73:13 Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny 
tanako tamin'ny fahamarinana.

Isaia 59:2 Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo 
amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany 
aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.

Isaia 64:6 Tsy misy miantso ny anaranao, na mifoha hifikitra aminao; fa efa 
nanafina ny tavanao taminay Hianao ka nandevona anay noho ny helokay.

Jeremia 5:25 Ny helokareo no nampiala izany, ary ny fahotanareo no 
misakana ny soa tsy ho azonareo.

Hosea 13:8 Mamely azy toy ny famelin'ny bera very anaka Aho, ka mandriatra 
ny sarom-pony, eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky sy liom-
bavy; Ny bibi-dia no hamiravira azy.

Daniela 9:8,9 eny, anay ny fangaihaizana, Tompo ô, dia an'ny mpanjakanay sy 
ny mpanapaka anay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay. 9 
An'ny Tompo Andriamanitray kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka, 
satria efa niodina taminy izahay

Marka 9:24  Ary niaraka tamin'izay dia niantso* ny rain-drazazalahy ka nanao 
hoe: Mino aho; vonjeo mba ho afaka amin'ny tsi-finoako. [*Ampio hoe: sady 
nandrotsa-dranomaso].

Lioka 11:2 Ary hoy Izy taminy: Raha mivavaka ianareo, dia ataovy hoe: Ray ô* 
hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao**. [* Na: 



Rainay Izay any an-danitra] [** Ampio hoe: (Hatao anie ny sitraponao etỳ 
an-tany tahaka ny any an-danitra)] (Matio 6:10)

Jaona 14:6 Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; 
tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.

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]

Jacoba 4:8 Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo Izy. Diovy ny 
tananareo, ry mpanota; ary ataovy madio ny fonareo, ry mpiroa saina.

Romana 6:12-14 Koa aza avela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty 
hanarahanareo ny filany; 13 ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho 
amin'ny ota ho fiadian*'ny tsi-fahamarinana; fa atolory ny tenanareo ho 
an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo 
ho fiadian**'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. [* Na: fiasan'] [** Na: 
fiasan'] 14 Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo; fa tsy mba ambanin'ny 
lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana.

Hebreo 9:28 dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha 
hitondra ny otan'ny maro, dia hiseho fanindroany, tsy amin'ota, amin'izay 
miandry Azy, ho famonjena.

1 Jaona 1:9 Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka 
mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-
fahamarinana rehetra.

Famelan-keloka Soratra Masina - Forgiveness Scriptures

Matio 6:12-15 Ary mamelà ny helokay* tahaka ny namelanay izay meloka** 
taminay. [*Na: trosa] [**Na:nitrosa] 13 Ary aza mitondra anay ho amin'ny 
fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny* ratsy**. [*Na: amin'ilay] [** 
Ampio hoe: Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra 
mandrakizay. Amena] 14 Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, 
dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra. 15 Fa raha
tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny 
fahadisoanareo ny Rainareo.

Matio 18:21,22 Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry 
moa no hanotan'ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin'ny impito 
va? 22 Fa hoy Jesosy taminy: Tsy lazaiko aminao hoe: Hatramin'ny impito, 
fa hatramin'ny impito amby fito-polo*. [*Na: fito-polo impito]

Matio 18:35 Ary tahaka izany koa no hataon'ny Raiko Izay any an-danitra 
aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy 
ianareo.

Marka 11:25,26 Ary raha mitsangana mivavaka ianareo, ka misy olona 



anananareo alahelo, dia mamelà ny helony, mba havelan'ny Rainareo Izay 
any an-danitra kosa ny helokareo. 26 * [*Ampio hoe: 26 Fa raha ianareo tsy 
mamela heloka, ny Rainareo Izay any an-danitra kosa tsy hamela ny 
helokareo]

Lioka 6:37 Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina ianareo; aza manameloka, dia 
tsy hohelohina ianareo; mamelà, dia mba havela ianareo;

Lioka 11:4 Ary mamelà ny helokay; fa izahay koa mamela izay rehetra meloka 
aminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy. *Ampio hoe: [fa 
manafaha anay amin'ny ratsy].

Lioka 17:3,4 Mitandrema ianareo; fa raha manota ny rahalahinao, dia teneno 
mafy izy, ka raha mibebaka izy, dia mamelà ny helony. 4 Ary raha manota 
aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe; 
Mibebaka aho, dia mamelà ny helony.

Lioka 23:34 Ary hoy Jesosy: Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay 
ataony.Dia nanaovany loka no fizara ny fitafiany.

Asan'ny 8:22 Koa mibebaha amin'izao haratsianao izao, ka mangataha 
amin'ny Tompo, andrao mba havelany izay noheverin'ny fonao.

Romana 4:7 Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.
Efesiana 1:7 Izy no ananantsika fanavotana amin'ny ràny, dia ny famelana ny 

fahadisoantsika, araka ny haren'ny fahasoavany,
Efesiana 4:32 ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka 

hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny 
helokareo ao amin'i Kristy.

Kolosiana 1:14 Izay ananantsika fanavotana, dia ny famelana ny helotsika.
Kolosiana 2:13-15 Ary ianareo, izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsi-

fiforan'ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy, rehefa navelany
ny fahadisoantsika rehetra; 14 ary novonoiny ny sora-tànan'ny didy izay 
niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany 
tamin'ny hazo fijaliana, 15 ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany* ny 
fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony 
miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. [* Na: 
noreseny ka nobaboiny]

1 Jaona 1:9 Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka 
mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-
fahamarinana rehetra.

1 Jaona 2:12 [Fananarana mba tsy ho tia izao tontolo izao, na hofitahin'ny 
antikristy, fa mba hiorina tsara ao amin'i Kristy] Manoratra aminareo 
zanaka aho, satria voavela ny helokareo noho ny anarany.
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