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Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
HIRA

8.1

Vavaka
Teny fampidirana
Rappel: T2.21ss: Tamin'izany andro izany, raha Mordekay nipetraka teo am-bavahadin'ny
mpanjaka, dia tezitra Bigtana sy Taresy, roa lahy isan'ny tsindranolahin'1 ny mpanjaka, dia ilay
mpiambina teo am-baravarana, ka nitady hamono an'i Ahasoerosy mpanjaka izy. 22Ary fantatr'i
Mordekay izany ka nambarany tamin'i Estera, vadin'ny mpanjaka; dia nambaran'i Estera tamin'ny
mpanjaka kosa izany araka ny nampilazain'i Mordekay azy. 23Arỳ rehefa nodinihina izany zavatra
izany, dia, indro, marina; ka dia nahantona tamin'ny hazo izy roa lahy; ary nosoratana tao amin'ny
bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany.
HIRA

8.2

Vakiteny 1 Esthera 5.1-6

Ny naneken'ny mpanjaka ny tenin'i Estera, sy ny fahasosoran'i Hamana tamin'i
Mordekay
1Ary nony tamin'ny andro fahatelo, dia niakanjo akanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo amin'ny

kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka, dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka
nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana tao an-dapa, tandrifin'ny vavahadin'ny trano. 2Ary
nony hitan'ny mpanjaka fa, indro, Estera, vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja, dia nahita fitia teo
imasony izy; ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tànany.
Dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny loha-tehina. 3Dia hoy ny mpanjaka taminy: Inona no angatahinao,
ry Estera, vadin'ny mpanjaka, ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza,
dia homena anao izany.
4Dia namaly Estera ka nanao hoe: Raha sitraky ny mpanjaka aoka, ny mpanjaka sy Hamana hankao
anio amin'ny fanasana izay efa namboariko ho azy. 5Dia hoy ny mpanjaka: Asaovy avy faingana
Hamana mba hanao araka ny tenin'i Estera. Ary ny mpanjaka sy Hamana dia nankeo amin'ny fanasana izay
efa namboarin'i Estera. 6Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Estera teo am-pisotroan-divay: Inona no angatahinao?
Fa homena anao izany. Ary inona no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza, dia
homena Izany.
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Maro amintsika no manana zavatra mahaporitra ......
Mivavaka mba hanehoan'Atra ny heriny izany.....
VAVAKA MPITANDINA
VAKITENY 2.
Esthera 5.7-14
7Dia namaly Estera ka nanao hoe: Izao no angatahiko sy tadiaviko: 8Raha mahita fitia eto imason'ny
mpanjaka aho, ka sitraky ny mpanjaka ny hanome izay angatahiko sy hanome izay tadiaviko, dia aoka ny
mpanjaka sy Hamana hankao amin'ny fanasana izay hamboariko ho azy indray; ary rahampitso dia hanao
araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho. 9Dia nivoaka tamin'izany andro izany Hamana, sady faly sy
ravoravo ny fony; fa raha nahita an'i Mordekay teo am-bavahadin'ny mpanjaka izy, fa, indro, tsy
mba nitsangana na nihetsika hitsaoka azy akory dia feno fahatezerana taminy izy.
10Kanefa nanindry fo ihany Hamana ka lasa nody tany an-tranony aloha; dia naniraka naka ny sakaizany sy
Zaresy vadiny izy. 11Ary nambaran'i Hamana tamin'ireo ny voninahitry ny hareny sy ny hamaroan'ny
zanany mbamin'Izay voninahitra rehetra nomen'ny mpanjaka azy sy ny nanandratany azy ho
ambony noho ny mpanapaka sy ny mpanompon'ny mpanjaka.
12Ary hoy koa Hamana: He! Estera, vadin'ny mpanjaka, aza tsy naka olona afa-tsy izaho ihany hiaraka
amin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay efa namboariny; fa nasainy hiaraka amin'ny mpanjaka aho koa
rahampitso. 13Nefa na dia izany rehetra izany aza, dia tsy mbola mahafa-po ahy ihany, raha mbola mahita
an'i Mordekay Jiosy mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka aho. 14Dia hoy Zaresy vadiny sy ny
sakaizany rehetra taminy: Aoka hanaovana hazo, dimam-polo hakiho ny hahavony, ary raha maraina dia
lazao amin'ny mpanjaka mba hahantona eo Mordekay; fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny
hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao. Ary sitrak'i Hamana izany zavatra izany, ka dia nampanao ilay
hazo izy.
Fanazavana fohy
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Ho an'izay manana saina ratsy tia hanimba ny hafa eo @ fiaraha-monina sy eo @
firenena mba ho sakanan'Atra
Mba homen'Atra Mpitondra hendry ny firenena ny fiangonana ny fianakaviana tsirairay
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Ny nanandratana an'i Mordekay, sy ny alahelon'i Hamana noho izany
2

1Ary tamin'iny alina iny tsy nahita torimaso ny mpanjaka ka nampaka ny boky fitadidiana ny tantara; ary

novakina teo anatrehan'ny mpanjaka izany. 2Ka, indro, voasoratra fa Mordekay no niampanga an'i Bigtana
sy Taresy, roa lahy isan'ny tsindranolahin'1 ny mpanjaka, dia ireo mpiambina teo am-baravarana izay nitady
hamono an'i Ahasoerosy mpanjaka. 3Ary hoy ny mpanjaka: Inona moa no fisandratana sy voninahitra mba
efa nomena an'i Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatovon'ny mpanjaka Izay nanompo azy: Tsy mbola nisy
nomena azy. 4Ary hoy ny mpanjaka: Iza no ao an-kianja ao? Ary Hamana kosa efa sendra tonga tao ankianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka tamin'izay hiteny amin'ny mpanjaka ny amin'ny hanantonana an'i
Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany hanantonana azy. 5Ka hoy ny zatovon'ny mpanjaka taminy: Indro,
Hamana no mitsangana ao an-kianja. Ary hoy ny mpanjaka: Asaovy miditra izy. 6Dia niditra Hamana ka hoy
ny mpanjaka taminy: Inona no mendrika hatao amin'izay lehilahy tian'ny mpanjaka homem-boninahitra?
Ary Hamana nanao anakampo hoe: Koa iza indray moa no ho tian'ny mpanjaka homem-boninahitra afa-tsy
izaho?
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VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
Mivavaka ho an'izay ao an-dapa rehetra isika
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7 Ka dia hoy Hamana tamin'ny mpanjaka: Ny amin'izay lehilahy tian'ny mpanjaka homemboninahitra, 8aoka halaina izay akanjo fiandrianana efa niakanjoan'ny mpanjaka sy soavaly izay efa
nitaingenan'ny mpanjaka sady voaisy satro-boninahitra ny lohany; 9dia aoka izany fitafiana sy
soavaly izany no hatolotra eo an-tànan'ny anankiray izay malaza indrindra amin'ny mpanapaka
voatendrin'ny mpanjaka, ary aoka izay lehilahy tian'ny mpanjaka homem-boninahitra no
hampiakanjoina izany ka hampitaingenina amin'ny soavaly, dia ho entina eny an-kalalahana eto antanàna, ary aoka hisy hiantso eo alohany hoe: Izao no hatao amin'ny lehilahy izay tian'ny mpanjaka
homem-boninahitra. 10Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Hamana: Faingana ary, alao ny akanjo sy ny soavaly
araka ny voalazanao, ka dia ataovy araka izany amin'i Mordekay Jiosy, izay mipetraka eo am-bavahadin'ny
mpanjaka; aza asiana latsaka izay rehetra nolazainao.
11Dia nalain'i Hamana ny akanjo sy ny soavaly, ka nampiakanjo an'i Mordekay izy ary nampitaigina azy
tamin'ny soavaly, dia nitondra azy ho eny an-kalalahana teo an-tanàna ka niantso teo alohany hoe: Izao no
hatao amin'ny lehilahy izay tian'ny mpanjaka homem-boninahitra. 12Ary Mordekay niverina nankeo amin'ny
vavahadin'ny mpanjaka; fa Hamana kosa nody faingana ho any an-tranony sady nalahelo no nisarondoha. 13Dia nolazain'i Hamana tamin'i Zaresy vadiny sy ny sakaizany rehetra izay zavatra nanjo azy. Ary
hoy ny olon-kendry rehetra sy Zaresy vadiny taminy: Raha avy amin'ny taranaky ny Jiosy Mordekay, izay
efa niantomboka nandavo anao teo anatrehany, dia tsy haharesy azy mihitsy ianao, fa ho lavo eo anatrehany
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tokoa. 14Ary raha mbola niresaka taminy ihany ireo, dia tonga ny tsindranolahin' ny mpanjaka ka naka
faingana an'i Hamana ho ny amin'ny fanasana izay efa namboarin'i Estera.
Fanazavana Fohy:

HIRA
641.4
VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA
VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN'NY TOMPO
FANDRAVONANA: Esaia 41.11-13
11Indro, ho menatra sy hangaihay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinontsinona izy; Eny, ho levona
izay miady aminao. 12Hotadiavinao izay mifanditra aminao, fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny
tsinontsinona sy ny zava-poana izay miady aminao. 13Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no
mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no hamonjy
anao.
HIRA
"Hay teo fona Kristy"
TSO-DRANO
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