FIARAHA-MIVAVAKA Mercredi 3 fevrier 2021
Pasteur Seth RASOLONDRAIBE
Lohahevitra: "Comment suivre Jésus"
Marc 9.30-50
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
HIRA

452.1-2

Vavaka

Fiarahabana
Teny fampidirana: Tamin'ny taon-jato voalohany dia vidiana lafo....

HIRA

452.3

Vakiteny 1
MARC 9.30-34
30Dia niala teo izy ka nizotra namaky an'i Galilia, ary tsy tian'i Jesosy ho fantatry ny
olona izany. 31Fa nampianatra ny mpianany Izy ka nanao taminy hoe: Ny
Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny olona ka hovonoiny; ary rehefa voavono Izy,
dia hitsangana rehefa afaka hateloana. 32Fa izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany
sady natahotra hanontany Azy.
33Ary tonga tao Kapernaomy izy; ary rehefa mby tao an-trano Jesosy, dia nanontany
ny mpianany hoe: Inona no niadianareo hevitra teny an-dalana? 34Fa tsy nahateny
izy, satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra.
Fanazavana Fohy
HIRA
170.1-2
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA.....

VAKITENY 2
MARC 9.35-37
35Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny roa ambin'ny folo lahy Izy ka nanao
taminy hoe: Raha misy te-ho voalohany, dia hatao farany amin'izy rehetra sy ho
mpanompo'izy rehetra izy. 36Ary nandray zaza Izy ka nametraka azy teo afovoany;

ary raha notrotroiny ilay zaza, dia hoy Izy tamin'ny mpianany: 37Na zovy na zovy no
mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy; ary na zovy na
zovy no mandray Ahy, dia tsy mandray Ahy, fa Izay naniraka Ahy.
Fanazavana fohy
HIRA
532.1-2 + vavaka 532.3-4 + vavaka
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDRINA......
VAKITENY 3.
MARC 9.38-42
38Ary hoy Jaona taminy: Mpampianatra ô, nahita olona anankiray namoaka demonia
tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay izy, satria tsy nanaraka antsika. 39Fa hoy
Jesosy: Aza mandrara azy; fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako
ka hahateny ratsy Ahy vetivety. 40Fa izay tsy manohitra antsika dia momba
antsika. 41Fa na iza na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroinareo,
satria an'i Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valimpitiany. 42Ary na iza na iza no mahatafintohina na iray aza amin'ireo
madinika mino Ahy ireo, dia tsara ho azy, raha anantonana vato lehibe
fikosoham-bary ny vozony, ka hatsipy ao anaty ranomasina izy.
Fanazavana fohy
Hira
531.1
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 4.
MARC 9.43-50
43Ary raha ny tananao no manafintohina anao, tapaho izy; fa tsara ho anao ny
hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa, nefa hariana any
amin'ny helo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. 45Ary raha ny tongotrao no
manafintohina anao, tapaho izy; fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny
fiainana noho ny manana tongotra roa, nefa hariana any amin'ny helo. 47Ary raha ny
masonao no manafintohina anao, esory hiala izy: fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa, nefa hariana any
amin'ny helo; 48any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina. 49Fa samy ho
voasira amin'ny afo izy rehetra. 50Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no
ho entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavàna tsara
ianareo.
Fanazavana Fohy:
HIRA
531.2
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

MALALAKA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
Teny FANDRAVONANA Fil 2.4-7: "Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny
an'ny namany koa. 5Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy
Jesosy koa, 6Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho
zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, 7fa nofoanany ny tenany
tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana
amin'ny olona"
HIRA 531.3
TSO-DRANO

