FIARAHA-MIVAVAKA TALATA 15 SEPTEMBRE
Pasteur Seth RASOLONDRAIBE
"Dans le Temple: Jésus et les autorités"
MAT 21.23-22.14
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
HIRA 171.1
Vavaka
Teny fampidirana ny texte du jour

HIRA 407
Vakiteny 1

Mat 21.23-27

23Ary rehefa taﬁditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatona Azy ny lohan'ny
mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome
Anao izao fahefana izao? 24Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho kosa hanontany anareo zavatra
iray loha, ary raha hovalianareo izany, Izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany: 25Ny
baIsan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va, sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niaranisaina ka nanao hoe: Raha holazaintsika hoe mantsy: Avy tany an-danitra, dia hovaliany hoe isika: Ka
nahoana no tsy nino azy ianareo? 26Ary raha holazaintsika hoe kosa: Avy tamin'ny olona, dia matahotra ny
vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. 27Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: Tsy
fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: Izaho kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany.
Fanazavana Fohy
HIRA 39.1-2-5
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA.....
VAKITENY 2. Mat 21.28-32
28Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy; dia nankeo amin'ny lahimatoa izy ka
nanao hoe: Anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. 29Fa namaly izy ka nanao hoe: Tsy
handeha aho; nefa nony afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. 30Dia nankeo amin'ny faralahy izy
ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: Handeha aho, tompoko; kanjo tsy nandeha izy. 31Ka
iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy: Ny lahimatoa. Dia hoy Jesosy taminy:
Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny
fanjakan'Andriamanitra. 32Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy
ianareo; fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy; fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza,
dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy.

Fanazavana fohy
HIRA
417.1-2-3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3. Mat 21.33-46
33Mihainoa fanoharana hafa koa: Nisy lehilahy tompon-trano nanao tanim-boaloboka, dia namefy azy
manodidina dia nihady famiazana teo anaWny, dia nanao Wlikambo, ary dia nahofany tamin'olona mpiasa
tany izany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. 34Ary rehefa mby akaiky ny taom-pahavokarana, dia
naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. 35Fa ny mpiasa tany
nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray nokapohiny, ary ny anankiray novonoiny, ary ny anankiray
notorahany vato. 36Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo; fa nataony toy izany
koa ireny. 37Ary nony farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe: Hanaja ny zanako
izy. 38Kanjo ny mpiasa tany, nony nahita ny zanaka, dia niresaka hoe: Ity no mpandova; andeha
hovonointsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. 39Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny
tanim-boaloboka, dia namono azy. 40Koa raha tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka, hataony ahoana
moa izany mpiasa tany izany?
41Hoy izy taminy: Hataony loza tokoa ny handringanany izany olon-doza izany, ary ny tanim-boaloboka dia
hahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy. 42Hoy Jesosy
taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin'ny Soratra Masina hoe: Ny vato izay nolavin'ny mpanao
trano, Dia izy no efa natao fehizoro; Avy tamin'i Jehovah izao Ka mahagaga eo imasontsika? (Sal. 118.
22-23). 43Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka
homena izay ﬁrenena mahavokatra ny voany. 44Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovy
na zovy no hianjerany, dia ho mongomongo.45Ary rehefa ren'ny lohan'ny mpisorona sy ny Fariseo ny
fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazainy amin'izany. 46Dia nitady hisambotra Azy
izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy.
Fanazavana fohy
Hira
306.3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

VAVAKA MPITANDINA

VAKITENY 4. Mat 22.1-14
22.1Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe: 2Ny fanjakan'ny lanitra dia
tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zananilahy. 3Ary izy naniraka ny
mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin'ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo.
4Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin'ny efa nasaina hoe: Indro, efa
voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra
rehetra; koa mankanesa atỳ amin'ny fampakaram-bady ianareo.

5Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny
anankiray ho any amin'ny varony. 6Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka
namono azy. 7Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono
olona izany sady nandoro ny tanànany. (== > ny fandravana an'i Jerosalema)....
8Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy
miendrika. 9Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao
amin'ny fampakaram-bady. 10Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay
rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. 11Ary nony efa niditra
ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo ﬁtondra amin'ny
fampakaram-bady. 12Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa ianao tsy miakanjo ny
akanjo ﬁtondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. 13Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny
mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin'ny maizina any ivelany izy; any no hisy
ny ﬁtomaniana sy ny ﬁkitroha-nify. 14Fa maro no antsoina, nefa vitsy no ﬁdina.
Fanazavana Fohy:
HIRA
306.4
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
MALALAKA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO

Teny FANDRAVONANA
JAO 15.7-9
7Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anaWnareo ny teniko, dia angataho izay Wanareo na inona na
inona, fa ho tonga aminareo izany. 8Izany no ankalazana ny Raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga
mpianatro ianareo
HIRA 334
TSO-DRANO

