
LALAN'NY HAZOFIJALIANA – FATAON'NY MPIANAKAVY AO 

AN-TRANO 

 

 Amin'izao Zoma Masina izao,  fivoriam-bavaka roa lehibe no manentana ny Mpino dia : NY 

LALAN'NY HAZOFIJALIANA sy ny FITSAHONA NY HAZOFIJALIANA. Eto dia 

atolotra anao am-pitiavana  ny fotoam-pivavahana  momba ny LALAN'NY 

HAZOFIJALIANA. Soso-kevitra ihany no aroso eto  fa azonao atao ny mampifanaraka azy 

amin'izay mety aminao  sy mety ho vitan'ny tsirairay. 

  

 Raha azo atao  dia misy olona 3 mandray anjara : ny iray milaza ny isaky ny Fijanonana, ny 

iray hafa mamaky ny tantara kely, ary ny olona faha -3  dia manao ny vavaka. 

  

 Isaky ny Fijanonana  dia azo elanelanina hira (Oh : Maria Reny malahelo,soraty 

raikitra am-poko,Ny ferin'ny Zanakao),na Rainay , na Arahaba ry Maria na 

fahanginana kely. 

  

 Aza hadino ny manomboka ny vavaka amin'ny Famantaran'ny Hazofijaliana sy ny hira 

manelanelana isaky ny andininy araka izay azo atao. 

 

FIJANONANA I : I JESOA HELOHINA HO FATY 

 

       -Mitsaoka Anao sy misaotra Anao izahay ry Jesoa 

        -Fa Ianao  nanavotra ny olombelona tamin'ny Hazofijalianao masina 
 

FIJANONANA I : «  I JESOA HELOHINA HO FATY » 

 

   I Pilaty te-hanome fahafaham-po ny vahoaka ka nanolotra an'i Jesoa  hofantsihana 

amin'ny Hazofijaliana. 
 

  Na teo aza ny fijoroan'ireo vavaolombelona tsy marina niampanga  an'i Jesoa ho 

olo-meloka tao amin'ny vahoaka, dia maro ireo nahalala fa olona tsy mana-tsiny izy. 

Nahatsiaro ho irery  i Jesoa ary nilaozan'ny olona rehetra. Ankehitriny isika koa, toa 

avy amin'ireo vahoaka ireo ary samy  manana izay eritreretiny avy manoloana izany. 

 

Eto am-panombohana izao lalan'ny hazofijaliana izao, mangata-pamelana Aminao 

izahay  ry Tompo. Mamelà anay amin'ny fahanginanay  isaky ny te-hanadino fa eo 

akaikinay Ianao, isaky ny misalasala  ny hijoro ho vavolombelonao noho ny tahotra 

ny holazain'ny hafa hoe : tsy ampahafiriny. Herezo ihany koa ireo mahatsiaro ho irery 

sy ireo tsy mifankahazo., 

 
FIJANONANA FAHA-2 :    I JESOA AMPITONDRAINA NY HAZOFIJALIANAO 

 

Taorian'ny nanesoana sy ny nikapohana mafy Azy,  Jesoa namaky ny tanana  ho any 

Golgotà. 
 

I Jesoa ilay zanaky ny mpandrafitra, ilay nianatra nandrafitra ka  nahafantatra tsara ny 

lanjan'ny hazo mihoatra ny olombelona, na dia teo aza izany dia tsy nandà izy hilanja 

ny Hazofijaliana. 



 

Ry Rainay ô, ampio izahay hanaiky izay zava-misy ary handà ny hitondra ny 

hazofijaliana izay mba tandrify anay. Toa an'i Jesoa Zanakao nivavaka taminao ary 

nanao hoe : «  Rainay any an-danitra ». Ampianaro izahay  hihevitra Anao  ho toy ny 

tena Ray eo akaikinay  indrindra , satria Fitiavana Ianao, ary mahatoky izahay fa any 

an-danitra Ianao, ambonin'ny zavatra rehetra. 

 
FIJANONANA FAHA-3:  JESOA LAVO VOALOHANY 

 

 I Jesoa mamaky  ny tananan'i Jerosalema, tamim-pahoriana lehibe  ary tampoka dia 

indro  Izy fa  lavo. 
 

    Lavo i Jesoa, nihevitra ireo mpamono azy fa tena mafy i Jesoa.... Isika koa 

ankehitriny, mahatsiaro ho reraka hiharan'ny aretina, ny fahasembanana, ny tsy 

fisian'ny asa, noho ny olana maro ao an-tokantrano... Aoka ho tsaroantsika  fa i Jesoa 

no nanaiky ho lavo ary nitsangana haingana tamin'izany fahalavoana izany dia te- 

hampianatra antsika fa tsy tokony ho menatra isika raha lavo, ary izy no nitsangana 

haingana, dia te-haneho amintsika fa raha lavo aza isika dia afaka manarina antsika 

Izy. 

 

Ry Rainay any an-danitra, i Jesoa Zanakao dia nampianatra anay hiantso hoe : «  

hohamasinina anie ny Anaranao »hangataka ny FANAHINAO MASINA  izahay  

hitarika anay hahafantatra  isan'andro  ny maha-Andriamanitra Anao.Ary na  ao 

anatin'ny fijaliana ara-batana  na ara-tsaina isan-karazany  aza izahay dia ho afaka 

hijoro ho vavolombelon'ny Fitiavanao  sy ny Fiadanana avy Aminao  mba ho 

famantarana ilay fanantenana eo am-pitadiavana Anao. 
 

FIJANONANA FAHA-4 :  JESOA MIFANENA AMIN'NY MARIA RENINY . 

 

 Ity fihaonana voalohany teo amin'izy mianaka ity no nanavaozan'i Maria indray 

ny »ENY » tao am-pony tamin'ny fiarahan-dia tamin-Janany. 

 

  Maria, ilay Tabernalan'i Jesoa voalohany, miara-dia aminy, miara-mitomany aminy, 

ary miara-ory aminy. I Maria,ilay Renintsika any an-danitra tsy mandao antsika na 

oviana na oviana raha matoky ny  fiarovany isika 

 

. Mangataha amin'i Maria mba haharitra sy hatoky  amin'ny « ENY »nataontsika koa 

isika fa ny fahatokisantsika amin'izany no hitondran'ny tsirairay ny anjara 

fahamarinana , fiadanana ary fitiavana eto amin'ity tany misy antsika ity, dia ho afaka 

hilaza am-pahatsoram-po  amin'ilay « Rainay any an-danitra » manao hoe : «  Ho 

tonga anie ny Fanjakanao ». Hahatsapantsika  fa manana anjara toerana lehibe  isika 

amin'ireo havantsika mitoka-monina  noho ny aretina, na noho ny kilema ara-batana. 

 
FIJANONANA FAHA-5 : SIMONA LEHILAHY SIRENIANA MANAMPY AN'I JESOA 

MITONDRA NY HAZOFIJALIANA. 

 

 Ny miaramila nisambotra an'i Simona Sireniana ary nanery azy hanampy an'i Jesoa 



hitondra ny Hazofijaliana. 
 

  Avy any an-tsaha i Simona ary nihevitra fa nahavita soamantsara ny asany ny 

tontolo andron'iny saingy nantsoina tampoka izy teto.Zava-dehibe ny fanomezan-

tanana hanampy ny hafa, ary tsy tokony hohadinoina  na oviana na oviana eo 

amin'ny androm-piainana 

 

Tompo ô,  fenoy ny fitiavanao ny fonay ka hahay hamaly ny antso miantefa aminay  

na indraindray aza somary tampoka.Midera  sy misaotra ireo mpitsabo sy mpitsabo 

mpanampy rehetra izahay amin'izao ady atao hiadiana amin'ny otrik'aretina Covid-19 

izao, afa-mitondra ny fanomezan'tanana  sy mitondra ny sangan'asany  amin'izao 

fotoana fihiboana izao. Hanampy azy ireo ny fahasoavanao   eo amin'ny fanompoana 

ny hafa sy ny mpiray firenena aminy. 

 
FIJALIANA FAHA- 6 :   VERONIKA MAMOAKA NY TAVAN'I JESOA 

 

   Veronika manavatsava ireo olo-maro  haneho fangoraham-po an'i Jesoa. 

 

  Hitan'i Veronika tao amin'ity lehilahy fadiranovana loatra ity  ny halehibeazan'ny 

Mpamonjy antsika. Ary fantany tao am-pony fa tsy voafatotry ny fisehoana ety 

ivelany  ny fijeriny azy . 
 

   Tahaka an'i Veronika, omeo ny fahasoavanao izahay, ry Tompo,  hahitanay mihoatra 

ny fahitana eto ivelany, mba tsy ho jamba  manoloana ny zava-tsarotra  misy eto 

amin'izao tontolo izao. Ry Rainay any an-danitra, enga anie ny sitraponao no atao ety  

an-tany tahaka ny any an-danitra !  Ampio izahay hahalala ny sitraponao masina 

hananan'ny tsirairay ny faniriana izay hita tao amin'ny Zanakao. Ka ny  Zanakao izay 

niaritra fijaliana no hahatakaranay ny ratsy vitanay fa  Fitiavana Ianao. 
 

FIJANONANA FAHA-7 :  JESOA LAVO FANINDROANY. 

 

  Mbola lavitra ny lalana miakatra ho any Kalvery nefa  dia indro i Jesoa fa lavo 

fanindroany 

 

Eto,i Jesoa dia tsy nangataka na nila velively ny fanampian'i Simona lehilahy 

Sireniana  hampitsangana azy na  hitondra ny Hazofijaliana miaraka Aminy. Nefa  

dia nekeny tamim-pitiavana sy tamim-panetrentena izany fanampian'ny hafa izany. 

 

   Tompo ô, ampianaro anay  ny fanetrentena sy ny fahendrena mba tsy handà  ny 

tanan'ireo mitsotra hanampy anay. 

 

   Ankininay Aminao koa ireo rehetra mijaly noho ny aretina tsy hita maso eto ivelany 

toy ny fahaketrahana, ny aretin-tsaina, mba ho sahy izy ireo hanapaka ny 

fiolonolonana  ka hanaiky handray ny fanampian'ny hafa, ary mba hifanojo eny 

amin'ny lalan'izy ireo, ireo olona afaka mitia  sy mihaino azy ireny. 
 



FIZARANA FAHA-8 : JESOA MANAFAKA ALAHELO AN'IREO VEHIVAVIN'I 

JEROSALEMA. 

 

     Jesoa nahita ireo vehivavy nitomany azy dia nanao tamin'izy ireo hoe : «  Ry 

vehivavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy foana ianareo.Ny tenanareo sy ny 

zanakareo itomaniana ». 

 

Na dia teo aza ny harerahana lozan-tany  nanjo azy, dia mbola afaka nandefa hafatra  

tsy nampoizina  i Jesoa dia ny tsy hitomaniantsika azy fa ny mba hifantohantsika 

handinika bebe kokoa ny fanalavitantsika an'Andriamanitra. Mampianatra antsika 

koa izy  mba tsy ho variana hiondrika hijery ny fahoriantsika fotsiny fa mba  hitodika  

any amin'ireo izay mahantra ihany koa. 

 

   Ho an'ny Raintsika any an-danitra dia mba ho sahy isika hangataka Aminy hoe : «  

Omeo anay anio ny hanina sahaza anay isan'andro ». Isika izay mahatsapa  fa tsy ny 

mofo ihany  no angatahantsika  fa ny Tenin'Andriamanitra ihany koa, izay manokatra 

bebe kokoa ny fontsika. Mivavaha koa isika fa ankoatran'ity vanim-potoanan'ny 

Karemy ity dia mba ny Teniny Velona  no hitombo ao anatintsika hanamafy hatrany 

ny firaisankina, ny fifampizarana ary ny fifampitsimbinana. 
 

FIJANONANA FAH-9 : JESOA LAVO FANINTELONY 

 

Indro Jesoa fa lavo fanintelony, fa miarina fanintelony koa izy hanohy ny diany. 

 

    Mbola eo ve Simona hanampy an'i Jesoa ? Tsy isalasalana izany. Saingy ny 

fanampian'ny olona sy ny fitsaboana matetika dia tsy ampy rahefa marary ny tena, 

rahefa misy fihetsahan'ny aretina, satria indraindray dia ny fiankinan-doha no 

manjaka. Tsy misy fiheveran'ny olombelona afa-mamaly ny misterin'ny fahagagana 

na ny misterin'ny fijaliana. 

 

     Noho izany ry Tompo, raha misalasala izahay, dia omeo hery lehibe avy Aminao 

hiatrehanay ny fahoriana mianjady aminay, ka hahafahanay manova ny hiakan'ny 

fanaintainana  ho tonga hiran'ny Fanantenana. Ampianaro  amin'ny alalan'ny vavaka 

ataonay izahay mba tsy hilavo lefona fa ho toy ny zanaka miantsampy eo an-tsandrin-

dRainy. 

 
FIJANONANA FAHA-10 :  JESOA  ENDAHINA AKANJO. 

 

Fahafaham-baraka fara-tampony  ny nanendahana akanjo an'i Jesoa. 

 

  Isika mandinika ny vatan'i Jesoa miboridana, menatra. Ndeha hodinihintsika lalina 

ireo rehetra lazoin'ny aretina na ireo kilemaina, matetika dia mihanjahanja eo 

imason'ny hafa amin'ny fotoana hikarakarana na hitsaboana azy ireny. 

 

   Ndeha isika hisaotra ireo mpitsabo sy ireo mpiasan'ny hopitaly rehetra fa ny 

fitandremana fatratra ny fijeriny ny vatan'ny olombelona, tsy hananany  fiheverana 



maloto , fa mba hahafahany manamaivana  ny fijalian'ireo marary mafy hatrehiny. 

Ary handeha isika handinika lalina indray « ilay mofo isan'andro »mba homen'ny Ray 

avy any an-danitra ho antsika. Rahefa miadana ny fahasitranana, rahefa mihanaka ny 

kilema ara-batana, rahefa mihamanjombona ny  ho avin'ireo mandroso taona, dia 

mino fa « ilay mofo isan'andro »no mampahery ny fiainantsika sy mameno ny tontolo 

andronstika. Mivavaha mba hananantsika izany fahatokisana  an'ity herin'ny mofo ity,  

ho toy ilay fanomezana ny mana fahiny, mba hihavaozantsika isan'andro isan'andro. 
 

FIJANONA FAHA-11 :  JESOA FANTSIHANA AMIN'NY HAZOFIJALIANA 

 

Jesoa eo anelanelan'ny jiolahy roa, ny iray eo an-kavanany ny iray eo an-kaviany, 

nofantsihan'ny miaramila tamin'ny Hazofijaliana. Mitoloko any amin'ny Rainy izy 

manao hoe : «  Ray ô, mamelà azy fa tsy fantany izay ataony » 

 

    Nofantsihana tamin'ny Hazofijaliana i Jesoa, ny vatany no mifantsika eo, saingy 

izy afaka malalaka, afaka mamela heloka, na dia tamin'ilay mpanao heloka niaiky ny 

hadisaony aza . Eo anoloan'ny vatana iray tsy afaka mankato intsony, manoloana ny 

olona voagejan'ny fisotrana sy fifohana zava-mahadomelina, manoloana ny olona 

iray very saina tanteraka, matetika mora amintsika ny mitsara sy manameloka azy 

ireny. 
 

   Ry Rainay any an-danitra ô, mangataka Aminao izahay mba hamela ny helokay 

tahaka izay meloka sy nanafintohana anay : ao amin'ny fianakavianay, any am-

piasana, ao amin'ny paroasinay ,esory amin'ny fitsaratsarana foana izahay, ary ampio 

hanao dingana voalohany  hahay hanolotra famelan-keloka, mba hahafahanay 

mahazo koa ilay famindram-po, indrindra amin'ny alalan'ny Sakramentan'ny 

Fampihavanana/ 
 

FIZARANA FAHA-12 : JESOA MATY EO AMBONY HAZOFIJALIANA. 

 

   Ary i Jesoa niantso tamin'ny feo mahery hoe : «  Ray ô, eo am-pelatananao no 

apetrako ny fanahiko ». 

 

Nisy fahanginana lehibe  nanodidina an'i Jesoa. Aza matahotra ny hangina isika, hiaino 

anatin'izany fahanginana izany ny vavaka. 

 
(Fotoana hanginana kely) 

 

  Ry Rainay izay any an-danitra ô, fantatrao ny fahalemenay, izany no antony 

hihantanay Aminao : « Aza avela ho resin'ny fakam-panahy izahay ». Omeo hery tsy 

ho resin'ny fakam-panahy ary tsy hitoky be fahatany amin' ny vavaka mba ataonay. 

Aoka ho azonay fa mivavaka izahay mba tsy hampahafantatra Anao fotsiny ny 

fahorianay efa fantatrao, fa avelao izahay hiova mba ho tena ho Anao. Ampio koa 

izahay hahay hisolo toerana  hivavaka ho an'ireo efa reraka sy sasatry ny fahanterana, 

na tratry ny aretina mafy, ka tsy manana herin-tsaina na herim-batana intsony 

hitodihana any Aminao. 
 



FIJANONANA FAHA-13 : JESOA ESORINA AMIN'NY HAZOFIJALIANA. 

 

    Nandao azy ny olona rehetra. Ny havany sisa tavela, ary i Josefa ilay avy any 

Arimatia, izay nangataka ny fatin'i Jesoa . 

 

  Nahalala ny fijaliana ara-batana i Jesoa  sy ny toetra manirery, ary ny tebiteby ho 

amin'ny fahafatesana. Ankino amin'i Masina Maria ny tahotra sy ny tebitebintsika.Izy 

ilay anisan'ny niaraka tamin-Janany  hatramin'ny farany tety an-tany. 
 

    Ry Rainay any an-danitra ô, Ianao irery no afaka  manafaka anay amin'ny ratsy ! 

Esory ao aminay izay rehetra mety mampisaraka sy mangeja anay tsy hivelaran' ny 

fanantenana ao aminay. Mangataka Aminao koa izahay, indrindra ireo tsy mba afaka  

manaraka ny dian-Janakao amin'ny alalan'izao  Lalan'ny Hazofijaliana izao noho ny 

fihanaky ny aretina. Ankininay Aminao izy ireny ry Masina Maria Reninay, 

ankehitriny ary amin'ny ora hahafatesan'ireo rehetra  efa eo am-bavahoanan'ny 

fahafatesana ka hifaranan'ny diany eto an-tany. 

 
FIJANONANA FAHA-14 :  JESOA ALEVINA 

 

     Ny Vatan'i Jesoa napetraka ao am-pasana  izay nolavahana tamin'ny vatolampy, 

ary nohidiana vato lehibe. 

 

     Amin'ny fijerintsika  olombelona dia  toa nifarana hatreo ny zava-drehetra. Fa 

Jesoa kosa dia tahaka ilay  voa nafafy tamin'ny tany, ka tsy maintsy hitsimoka  tsy ho 

ela, ary manantena antsika rehetra koa izy, ho toy ny voa afafy toa Azy na salama 

isika na farofy, na antitra na tanora.  

 

Tompo ô , tamin'ny hazofijalianao no niterahanao anay. Koa enga anie isaky ny 

mahita hazofijaliana na mitondra azy izahay, dia ho tsaroanay mandrakariva ilay Aina 

nomenao anay, ary tahaka  ny nampianaran'i Masina Maria an'i Masimbavy 

Bernadette, no hanoritanay miadana  ny famantaran'ny Hazofijaliana lehibe (+)  isaky 

ny mivavaka manao hoe : 

 

    Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny Anaranao, ho tonga anie ny 

fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahka ny any an-danitra. 

      Omeo anay anio ny haninay isan'andro. Avelao ny fahotany, tahaka ny  

hamelanay izay nanao ratsy taminay, Aza avela ho resin'ny fakam-panahy izahay, 

fa manafaha anay amin'ny Ratsy. 

 AMEN . 

 
 

 

 

 

 

  


