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HIRA

14.1-2

Vavaka
Teny fampidirana: VAKINA NY ZEFANIA 3.1-12

Ny amin'ny hibebahan'ny jentilisa, sy ny hanomezam-boninahitra ny Isiraely
1Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto, Dia ilay mampahory! 2Tsy nihaino ny feo izy, Na nino anatra;

Jehovah tsy nitokiany, Andriamaniny tsy nohatoniny. 3Liona mierona ao aminy ireo lehibeny;
Amboadia hariva ny mpitsarany Ka tsy mamela ho tra-maraina. 4Vavana sady mpamitaka ny mpaminaniny;
Mandoto izay masina ny mpisorony, Eny, mamadika ny lalàna izy. 5Jehovah no marina ao afovoany, Tsy
manao izay tsy marina Izy; Isa-maraina isa-maraina no amoahany ny fitsarany ho amin'ny mazava, ka tsy
diso izany. Fa ny tsy marina tsy mba mahalala henatra.
6Efa nahafongana firenena Aho, Rava ny tilikambo eny amin'ny zorony; Nosimbako ny lalany tsy hisy
mpandeha; Rava ny tanànany, ka tsy misy olona, Eny, tsy misy mponina. 7Hoy Izaho: Hatahotra Ahy tokoa
ianao ka hino anatra, Dia tsy ho rava ny fonenanao, Araka izay rehetra voatendriko hamelezana anao;
Kanefa nifoha maraina koa izy ka nanao Izay ratsy rehetra.
8Koa miandrasa Ahy ianareo, hoy Jehovah, Ambara-pihavin'ny andro hitsanganako haka babo; Fa izao no
kasaiko hatao: Hamory firenena sy hanangona fanjakana Aho, Hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny
firehetan'ny fahatezerako rehetra, Ka ho levon'ny afon'ny fahasaro-piaroko ny tany rehetra.
9Fa amin'izany dia hovako ho madio ny molotry ny firenena, Hiantsoan'izy rehetra ny anaran'i Jehovah,
hanompoany Azy amin'ny firaisan-kina. 10Avy any an-dafin'ny onin'i Etiopia no hitondrana ny mpivavaka
amiko, Dia ny zanakavavin'izay naeliko, ho fanatitra ho Ahy. 11Amin'izany andro izany dia tsy ho menatra
ianao tamin'izay nataonao rehetra, Izay nanotanao tamiko; Ka dia hesoriko aminao ireo mibitaka amimpireharehana, Ary tsy hiavonavona eo an-tendrombohitro masina intsony ianao. 12Nefa hamelako olona ory
sy malahelo ihany ao aminao, Ary ny anaran'i Jehovah no hialofany,
HIRA

14.3

Vakiteny 1 ZEFANIA 3. 1-5
1Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto, Dia ilay mampahory! 2Tsy nihaino ny feo izy, Na nino anatra;
Jehovah tsy nitokiany, Andriamaniny tsy nohatoniny. 3Liona mierona ao aminy ireo lehibeny;
Amboadia hariva ny mpitsarany Ka tsy mamela ho tra-maraina. 4Vavana sady mpamitaka ny
mpaminaniny; Mandoto izay masina ny mpisorony, Eny, mamadika ny lalàna izy. 5Jehovah no marina ao
afovoany, Tsy manao izay tsy marina Izy; Isa-maraina isa-maraina no amoahany ny fitsarany ho amin'ny
mazava, ka tsy diso izany. Fa ny tsy marina tsy mba mahalala henatra.
Fanazavana Fohy
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312.1
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Izay notenenin'Atra taminao......
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 2.
ZEFANIA 3.6-7
6Efa nahafongana firenena Aho, Rava ny tilikambo eny amin'ny zorony; Nosimbako ny lalany tsy hisy
mpandeha; Rava ny tanànany, ka tsy misy olona, Eny, tsy misy mponina. 7Hoy Izaho: Hatahotra Ahy tokoa
ianao ka hino anatra, Dia tsy ho rava ny fonenanao, Araka izay rehetra voatendriko hamelezana anao;
Kanefa nifoha maraina koa izy ka nanao Izay ratsy rehetra.
Fanazavana fohy
HIRA

312.2
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
IREO MPITONDRA FIVAVAHANA-FANJAKANA
Mba hadio fo @ izy ireo ny malagasy sy hamela heloka
==> Mba hiasan'Atra
VAVAKA MPITANDRINA......

VAKITENY 3.

ZEFANIA 3.8

8Koa miandrasa Ahy ianareo, hoy Jehovah, Ambara-pihavin'ny andro hitsanganako

haka babo; Fa izao no kasaiko hatao: Hamory firenena sy hanangona fanjakana Aho,
Hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra,
Ka ho levon'ny afon'ny fahasaro-piaroko ny tany rehetra.
Fanazavana fohy

Hira
312.3
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
HO AN'IZAY MIHEVITRA HO TSY MATY MANOTA ......
.
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 4.
ZEFANIA 3.9-12
9Fa amin'izany dia hovako ho madio ny molotry ny firenena, Hiantsoan'izy rehetra ny
anaran'i Jehovah, hanompoany Azy amin'ny firaisan-kina. 10Avy any an-dafin'ny
onin'i Etiopia no hitondrana ny mpivavaka amiko, Dia ny zanakavavin'izay naeliko, ho
fanatitra ho Ahy. 11Amin'izany andro izany dia tsy ho menatra ianao tamin'izay
nataonao rehetra, Izay nanotanao tamiko; Ka dia hesoriko aminao ireo mibitaka
amim-pireharehana, Ary tsy hiavonavona eo an-tendrombohitro masina intsony
ianao. 12Nefa hamelako olona ory sy malahelo ihany ao aminao, Ary ny anaran'i
Jehovah no hialofany,
Fanazavana Fohy:
Grâce = restauration
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312.4
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
FANDRAVONANA
Apo 1Petera 3.17-18
17Koa, satria fantatrareo rahateo izany, ry malala, dia tandremo fandrao ho
voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay
iorenanareo; 18fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy,
Tompontsika sy Mpamonjy. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay.
Amena.
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TSO-DRANO

