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Mat 27.1-10

1Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga
an'i Jesosy mba hamonoany Azy. 2Ary rehefa nafatony Izy, dia nentiny ka natolony an'i Pilato governora.
3Ary Jodasy, ilay namadika Azy, raha nahita fa nohelohina Jesosy, dia nanenina ka namerina ny sekely
volafotsy telo-polo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona 4ka nanao hoe: Nanota aho, satria namadika
rà marina. Fa hoy ireo: Ahoanay izany? fa asa anao.
5Ary nony natsipiny teo amin'ny tempoly ny vola, dia niala izy ka lasa nandeha, dia nanao tadimody ary
nananton-tena, ka dia maty.
6Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: Tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny
tempoly io, fa vidin-drà. 7Ary nony niara-nihevitra izy, dia namidiny ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho
fandevenam-bahiny. 8Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandraka androany hoe Sahandrà. 9Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe: Dia nalainy ny sekely
volafotsy telo-polo, vidin'ilay notombanana, dia ilay notombanan'ny Zanak'Isiraely, 10ka nomeny hamidy ny
sahan'ny mpanefy vilany izany, araka izay efa nandidian'i Jehovah ahy (Jer. 18. 2; Zak. 11. 13).
Fanazavana Fohy
HIRA 109.1
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Ny marary...
Esorina ny fankahalana sy ny ﬁalonana.....
VAVAKA MPITANDINA.....
VAKITENY 2.
Mat 27.11-14
11Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora; ary ny governora nanontany Azy ka nanao hoe: Hianao
va no Mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy: Voalazanao. 12Ary raha nampangain'ny lohan'ny
mpisorona mbamin'ny loholona Izy, dia tsy namaly akory. 13dia hoy Pilato taminy: Tsy renao va izany

zavatra maro iampangany Anao izany? 14Fa tsy namaly azy Izy na dia indraim-bava akory aza, ka dia gaga
indrindra ny governora.

Fanazavana fohy
HIRA 109.2
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
-Mba omen'ny Tompo ny fanahin'ny fanoloran-tena isika....
-Fanetren-tena
VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3. Mat 27.15-24
15Ary isaky ny tonga ny andro firavoravoana dia fanaon'ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray ho
an'ny vahoaka, araka izay tiany. 16Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. 17Koa
nony tafangona teo ny olona, dia hoy Pilato taminy: Iza moa no tianareo halefako ho anareo? Barabasy, sa
Jesosy, Izay atao hoe Kristy? 18Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo Azy. 19Ary raha nipetraka teo
amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka hankeo aminy ka nanao hoe: Aza manao na inona na inona
amin'izany Lehilahy marina izany, fa nampahory ahy be ihany ny nanofisako Azy any naraina. 20Ary ny
lohan'ny mpisorona mbamin'ny loholona nitaona ny vahoaka mba hangataka an'i Barabasy ary hamono an'i
Jesosy. 21Fa ny governora namaly ka nanao taminy hoe: Iza moa amin'izy roa lahy no tianareo halefako ho
anareo? Dia hoy izy: Barabasy. 22Hoy Pilato taminy: Ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy, Izay
atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: Aoka hohomboana amin'ny hazo fijaliana Izy. 23Fa hoy ny
governora: Inona ary no ratsy nataony? Fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe: Aoka hohomboana
amin'ny hazo fijaliana Izy! 24Ary raha hitan'i Pilato, fa tsy nahaleo ditra aza izy, fa vao mainka nandroso
ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: Afaka
amin'ny ran'ity Lehilahy marina ity aho, fa asa anareo.
Fanazavana fohy
Hira 109.3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Vavaka ho an'ny marary....
Maha tsiaro ny ﬁangonana ....acJvité miverina.......
Ho sahy mijoro....
VAVAKA MPITANDINA

VAKITENY 4.
Mat 27.25-31
25Ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe: Aoka ny ràny ho aminay mbamin'ny zanakay. 26Ary
dia nandefa an'i Barabasy ho an'ny olona izy; fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba hohomboana
tamin'ny hazo fijaliana. 27Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho ao anati-rova sady
nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. 28Ary rehefa nanala ny fitafiany, dia nanafy Azy

lamba jaky izy. 29Ary nandrandrana satroka tsilo izy, ka nasatrony ny lohany, ary nampitaniny volotara ny
tànany ankavanana, dia nandohalika teo anatrehany izy ka naneso Azy hoe: Arahaba, ry Mpanjakan'ny
Jiosy! 30Dia nororany Izy, ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. 31Ary rehefa naneso Azy izy,
dia nanala ilay lamba taminy, ka nampitafiny Azy indray ny fitafiany, ary dia nentiny Izy mba hohomboana
amin'ny hazo fijaliana.
Fanazavana Fohy:
HIRA
109.4
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
MALALAKA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
Teny FANDRAVONANA
ROM 12.1-2

1Koa amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina,
sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahyNa: fanompoam-pivavahana mety hataonareo
izany. 2Ary 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
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